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eKSpresOWy przegląd wydarzeń
We wrześniu mijają 2 lata, 
odkąd nasza rubryka po raz 
pierwszy pojawiła się na ła-
mach „Kroniki Mazowieckiej”. 
Jubileusz ten skłonił nas do 
zaproponowania Czytelnikom 
zabawy – wykreślanki i logo-
gryfu. Dla tych, którzy prześlą 
nam poprawne hasło końco-
we – losowanie cennych upo-
minków KSOW i PROW.

do zastępcy dyrektora Departamen-
tu Kultury, Promocji i Turystyki Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego Izabeli Stelmańskiej.

Coraz częściej Krajowa Sieć Obsza-
rów Wiejskich wspiera przedsięwzię-
cia kulturalne i  promocyjne. Ostat-
nie jej inicjatywy to np. konkurs dla 
orkiestr dętych czy festiwal kapel 
ludowych. Jak  Państwo oceniacie tę 
aktywność KSOW? 

Kultura i tradycja są nierozerwalnie 
związane z rolnictwem i obszarami 
wiejskimi, dlatego cieszymy się z każ-
dej możliwości współpracy. Małe miej-
scowości i lokalne społeczności mają 
ogromny potencjał, z którego musimy 
wspólnie korzystać. Dlatego KSOW trak-
tujemy jako istotny element wsparcia.

Gdzie widzicie Państwo obszary tej 
współpracy i wsparcia? Czas na kolejne 
ciekawe propozycje? 

Kapele ludowe, orkiestry dęte, zespoły śpie-
wacze mogły liczyć na wsparcie KSOW od 
samego początku, bo przecież są związane 
i z samorządami gminnymi, i z lokalnymi 
grupami działania. Bardzo cenimy propo-
nowane przez KSOW konkursy i festiwale, 
jesteśmy ich uczestnikami i nierzadko ju-
rorami, służąc swoją wiedzą i doświadcze-
niem. Wspólnie wspieramy także lokalne 
i regionalne imprezy, takie jak np. dożynki 
wojewódzkie czy dni miast i miasteczek. 

ZA NAMI

Koniec wakacji to czas wielu imprez i tradycyj-
nych dożynek – podziękowania za tegoroczne 
plony. Także Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 
była obecna na lokalnych i regionalnych świę-
tach i uroczystościach, widząc w nich element 
tradycji i lokalnej kultury.
Największą tegoroczną imprezę rolniczą 
na Mazowszu – XV Dożynki Województwa 
Mazowieckiego zorganizowano 25 sierpnia 
w Miętnem. Więcej o tej imprezie na s. 23 
„Kroniki”. Towarzyszyliśmy też gminom i po-
wiatom w cyklicznych świętach lokalnych.

Dzień Miasta Łaskarzewa (18 sierpnia) 
 
Uroczystość upamiętniła nadanie praw miej-
skich 595 lat temu przez króla Władysława 
Jagiełłę na prośbę biskupa poznańskiego 
Andrzeja Łaskarza Goławskiego. Festyn z tej 
okazji organizowany jest od 1994 r. i wciąż 
cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem 
mieszkańców. 

VII Mazowiecki Festiwal Kapel Ludowych 
(4 sierpnia)

Do Wiśniewa zjechało jedenaście amatorskich 
kapel ludowych prezentujących muzykę cha-
rakterystyczną dla regionów mazowieckiego 
i podlaskiego. Grand Prix festiwalu zdoby-
ła Kapela Ludowa „Powiślaki” z Maciejowic, 
a wyróżnienia przyznano Kapeli Krzysztofa 
Rokicińskiego ze Starej Błotnicy; Kapeli 
„Jaśki” z gm. Maciejowice; Kapeli Ludowej 
„Mazowszaki” z gm. Latowicz oraz Kapeli 
Ludowej  „Bocianisko” z Garwolina. 

XII Targi dla wsi „Zielony Korczew” 
(3-4 sierpnia)

Festyn w Korczewie nad Bugiem od kilkunastu 
lat cieszy się dużym zainteresowaniem nie tyl-
ko wśród lokalnej wspólnoty, ale też turystów. 
W tym roku wielkie powodzenie miał poczę-
stunek blinami – lokalnym specjałem kulinar-
nym. W ciągu dwóch dni wydano około 2 tys. 
porcji blinów.
Projekty te dofi nansowano w ramach środków 
z Pomocy Technicznej PROW 2007-2013, Sche-
mat III – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. 

PRZED NAMI 

Do końca tego roku Krajowa Sieć Obszarów 
Wiejskich w województwie mazowieckim pla-
nuje zorganizować, współorganizować lub być 
obecna na szeregu imprez związanych ze wsią 
i rolnictwem. Będą to m.in.: 
• Konferencja „Odnawialne źródła energii” ,
• Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne,
• Targi „Smaki Regionów”,
• Targi Rolnicze i Jarmark Ostrołęcki,
• Dzień Kukurydzy i Buraka,
• Warszawskie Święto Chleba. 
Przypominamy także o trwających naszych 
konkursach – m.in. dla absolwentów wyższych 
uczelni (konkurs na najlepszą pracę magister-
ską) i samorządów (konkurs „Przyjazna Wieś”). 
 O szczegółach wszystkich przedsięwzięć zwią-
zanych z KSOW informuje na bieżąco nasz portal 
www.mazowieckie.ksow.pl .

Piotr Marzec i Marcin Rzońca
Sekretariat Regionalny Krajowej

Sieci Obszarów Wiejskich

Czego oczekujecie w nowym okresie 
planowania?

My, ale pewnie także setki lokalnych stowa-
rzyszeń i organizacji, chcielibyśmy rozsze-
rzania gamy możliwych przedsięwzięć do 
współorganizacji  i współfi nansowania. Bu-
dżetowe możliwości województwa są w dzi-
siejszej skomplikowanej sytuacji fi nansowej 
mocno ograniczone, dlatego każde, nawet 
najmniejsze wsparcie od KSOW jest ważne 
i cenione.

Dziękujemy za rozmowę 
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Jednym z przykładów wsparcia KSOW dla kultury 
jest konkurs dla orkiestr dętych
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