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eKSpresOWy przegląd wydarzeń
W  ostatnich dniach Sekreta-
riat Regionalny Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich w  woje-
wództwie mazowieckim za-
kończył dwa autorskie kon-
kursy organizowane po raz 
pierwszy. Zapraszamy do za-
poznania się z  ich laureatami 
– najlepszą orkiestrą dętą na 
Mazowszu oraz liderką obsza-
rów wiejskich.

do najaktywniejszej liderki obszarów 
wiejskich w  2013 r. – Teresy Majku-
siak. 

Jak zostaje się najaktywniejszą lider-
ką obszarów wiejskich?

Cokolwiek nie powiem zabrzmi nie-
skromnie, choć bardzo się cieszę, że 
moja praca została tak uhonorowana. 
Myślę, że prawdziwa liderka musi mieć 
zapał i  konsekwencję w  działaniu oraz 
dobry kontakt z  ludźmi. Jestem rad-
ną powiatu radomskiego już czwartą 
kadencję, działam w  Lokalnej Grupie 
Działania „Wspólny Trakt”. Współpracuję 
z wieloma organizacjami pozarządowy-
mi, klubami sportowymi, kołami gospo-
dyń czy ochotniczymi strażami pożar-
nymi. Staram się aktywnie uczestniczyć 
w  życiu mojego miasta, mojej gminy 
i  mojego powiatu, popieram wszelkie 
dobre inicjatywy i pomysły. 

Z  jakiego przedsięwzięcia jest Pani 
szczególnie dumna?  

Największym moim wyzwaniem i  dumą 
jest kierowanie lokalną grupą działania. 
W  kilka lat zdobyliśmy solidną wiedzę na 
temat funduszy unijnych i  przekazaliśmy 
ją mojej społeczności lokalnej. Początkowy 
sceptycyzm przemienił się w  duże zaan-
gażowanie i przekonanie, że LGD pomaga 
w  pozyskiwaniu funduszy i  realizowaniu 
ciekawych projektów. Staramy się pokazy-

ZA NAMI

Zakończono pierwszy w  historii kon-
kurs na najlepszą orkiestrę dętą Krajo-
wej Sieci Obszarów Wiejskich w  woje-
wództwie mazowieckim. Mieszkańcy 
Wyszogrodu, w  którym zorganizowa-
no przegląd finałowy, mogli obejrzeć 
marsze, pokazy mażoretek i  zabawne 
układy choreograficzne muzyków dzie-
więciu orkiestr startujących w  konkur-
sie. Wysłuchano też utworów muzy-
ki klasycznej i  nowoczesnej. Komisja 
konkursowa jednogłośnie zdecydo-
wała o  przyznaniu ex aequo dwóch 
pierwszych miejsc OSP Gozdowo i OSP 
Nadarzyn. II i  III miejsce zajęły kolejno 
OSP Bogate i OSP Joniec. Wyróżnienia-
mi uhonorowano OSP Kaski i  OSP Liw. 
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc 
otrzymali nagrody finansowe na zakup 
niezbędnego sprzętu i  instrumentów 
w wysokości 7 tys. zł, 4 tys. zł i 2 tys. zł. 

Dzięki kolejnemu konkursowi, zorgani-
zowanemu także po raz pierwszy przez 
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich, poznaliśmy najak-
tywniejszą liderkę obszarów wiejskich 
na Mazowszu – Teresę Majkusiak ze 
Skaryszewa (powiat radomski). Osiem-
naście pań, które stanęły w  tym roku 
do walki, to postacie nietuzinkowe, za-
angażowane w życie swoich lokalnych 
społeczności. Zwyciężczyni musiała 
pokonać rywalki w  teście dotyczącym 
naszego regionu, PROW  2007-2013 
i KSOW. Komisja oceniała również zgło-
szone rekomendacje i  opisy działalno-
ści uczestniczek konkursu. II miejsce 
przyznano ex aequo Barbarze Góral 
z  Borzych (powiat węgrowski) i  Graży-
nie Jałgos-Dębskiej ze wsi Opypy (po-
wiat grodziski). III nagrodę wręczono 
Annie Szpurze ze Starej Kornicy (po-
wiat łosicki) i Hannie Wronce z Równe-
go (powiat wołomiński). Wyróżnienie 
specjalne przypadło Bożenie Bajkow-
skiej z Makówki (powiat grodziski). 

PRZED NAMI 

W Falentach koło Warszawy przez dwa 
dni, 6–7 listopada, będzie odbywać się 
VII Mazowiecki Kongres Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Dla samorządowców 
oraz przedstawicieli lokalnych grup 
działania z  Mazowsza, jest to zawsze 
dobra okazja do wymiany doświadczeń 
i dobrych praktyk, jak również omówie-
nia kierunków rozwoju obszarów wiej-
skich. W  tym roku w programie znajdą 
się m.in. zagadnienia związane z  efek-
tywnością wykorzystania środków 
PROW 2007–2013, nowymi perspekty-
wami na lata 2014–2020, tradycyjnymi 
produktami kulinarnymi czy produk-
tami turystycznymi łączącymi walory 
turystyki wiejskiej i  aktywnej. Podczas 
kongresu zostaną też uroczyście uho-
norowane zwyciężczynie konkursu na 
najaktywniejsza liderkę obszarów wiej-
skich. Zapraszamy! 

Piotr Marzec i Marcin Rzońca
Sekretariat Regionalny Krajowej

Sieci Obszarów Wiejskich

wać zarówno praktyczne korzyści płynące 
z funduszy, jak i sposoby ich pozyskiwania.
 
Na jaki pomysł przeznaczy Pani główną 
nagrodę � nansową? 

Nadal się nad tym zastanawiam. Przedsię-
wzięcie musi być zgodne z planem działa-
nia KSOW, będzie zatem z całą pewnością 
ciekawym pomysłem dla mojej lokalnej 
społeczności.  

Dziękujemy za rozmowę 
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Konkurs na najaktywniejszą liderkę obszarów wiej-
skich pokazał, że rozwój naszego regionu zależy od 
nas samych – naszej inicjatywy i samozaparcia 


