
rolnictwo

Orajcie z wiarą, siejcie 
z nadzieją, zbierajcie z miłością

Na chwilę wróciliśmy do obrzędów naszych ojców i dziadków opartych na wierze 
i tradycji. Dotarliśmy do Staroźrebów z odległych krańców województwa i powia-
tu płockiego, by wspólnie oddać hołd ciężkiej pracy rolników. Przywieźliśmy pięk-
no, kolory i misterne sploty wieńców dożynkowych. Przyjęliśmy do rąk chleb ob-
rzędowy i poszliśmy z nim dzielić się wśród ludzi.  Przy dźwiękach muzyki ludowej 
obejrzeliśmy artystyczne występy obrzędowe, wirujące w tańcu zespoły folklory-
styczne, wystawy płodów rolnych i instytucji okołorolniczych. Słowem – Dożynki 
Województwa Mazowieckiego i Diecezji Płockiej Staroźreby 2014 za nami.  
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lokalnej oraz edukująca kolejne pokolenia 
mieszkańców regionu. Tegoroczne święto 
plonów województwa mazowieckiego odbyło 
się w Staroźrebach. Wzięło w nim udział około 
20 tys. osób, co jednoznacznie obrazuje jego 
atrakcyjny charakter. Ceremoniom dożynko-
wym przewodniczyła para starostów: Alicja 
Burasińska z Karwowa Podgórnego i Arkadiusz 
Gołaszewski z Piączyna. 

Ze wsparciem łatwiej
W  trudnej pracy rolnika pomocą służą progra-
my z  Unii Europejskiej. W  latach 2007–2013 
obszary wiejskie mogły korzystać ze wspar-
cia ze środków UE – Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007–2013 (PROW 
2007–2013), który finansowany jest w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Samorząd 

Województwa Mazowieckiego wdraża sześć 
działań (oś I, III, IV oraz program Leader), na któ-
re otrzymał około 1,35 mld zł.
W ramach osi I1 dofinansowanie przeznaczono 
na zwiększenie ochrony użytków rolnych przed 
powodziami (np. remont lub modernizacja 
urządzeń melioracji wodnych) oraz budowę 
sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych 
i leśnych. Razem na ten cel przeznaczono około 
193 mln zł (46,3 mln euro).  
W osi III2 mamy kilka priorytetów: stworzenie 
sprzyjających warunków do rozwoju działal-
ności pozarolniczej, a  także polepszenie jako-
ści życia na wsi poprzez poprawę dostępu do 

1 Działanie 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwią-
zanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”.
2 Realizowane są dwa zadania: 321 „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” oraz 313, 322, 323 „Odnowa 
i rozwój wsi”. 

Dożynki to jeden z najpiękniejszych obrzędów 
ludowych. Ludzie z radością rozpoczynają czas 
zasłużonego odpoczynku, ciesząc się owocem 
swojej ciężkiej pracy. Święto plonów, wywo-
dzące się jeszcze z  czasów średniowiecznych, 
jest podziękowaniem za obecne zbiory i  jed-
nocześnie prośbą o  pomyślność przyszłych. 
Współcześnie to również impreza, która ma 
ambicje pokazywać to, co w  regionie najlep-
sze. Obok wręczania odznaczeń państwo-
wych i  branżowych, nagradzania laureatów 
konkursów Polski Producent Żywności 2014 
oraz Agroliga 2014, wielu koncertów, spektakli 
i  pokazów, swój dorobek prezentują lokalne 
firmy, mazowieckie grupy producenckie, licz-
ne pasieki i  gospodarstwa rolne oraz twórcy 
ludowi z  całego województwa. To najwięk-
sza bezpłatna i  otwarta dla wszystkich uro-
czystość, budująca tożsamość społeczności 
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podstawowych usług, takich jak: zaopatrze-
nie w  wodę, odprowadzanie i  oczyszczanie 
ścieków, wytwarzanie i dystrybucja energii ze 
źródeł odnawialnych, budowa lub moderniza-
cja targowisk czy też zwiększenie dostępu do 
szerokopasmowego internetu. Województwo 
mazowieckie przeznaczyło na to działanie 
około 685 mln zł. Zawarto 480 umów na kwotę 
około 1,3 mld zł kosztów całkowitych, z czego 
ponad 647 mln zł to dofinansowanie unijne.
Na zaspokojenie potrzeb społecznych i  kultu-
ralnych mieszkańców wsi, rozwój tożsamości 
społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzic-
twa kulturowego i  specyfiki obszarów wiej-
skich, a  także promocję wsi oraz zwiększenie 
jej atrakcyjności turystycznej i  inwestycyjnej 
Samorząd Województwa Mazowieckiego prze-
znaczy dofinansowanie w  wysokości około 
180 mln zł. Zawarto 624 umowy na łączną 
kwotę około 161,2 mln zł.
Oś IV stanowi program Leader, który jest wie-
lopłaszczyznowym, partnerskim podejściem 
do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym 
przez lokalne grupy działania (LGD). Aktualnie 
w  województwie mazowieckim funkcjonuje 
35 LGD wybranych w 2009 r. przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego do realizacji 
lokalnych strategii rozwoju (LSR). Ponadto 
działają tu jeszcze dwie LGD, które mają siedzi-
bę poza województwem, ale obejmują część 
mazowieckich gmin (tzw. LGD międzywoje-
wódzkie). W ramach programu wyodrębniono 
trzy działania3,  a łącznie na ich realizację prze-
znaczono dofinansowanie w wysokości ponad  

3    413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (realizowane 
w  dwóch zakresach: „Małe projekty” oraz „Odnowa i  roz-
wój wsi”), 421 „Wdrażanie projektów współpracy” oraz 
431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 
umiejętności i aktywizacja”.

337 mln zł. Lokalnymi strategiami rozwoju ob-
jęto 265 gmin, tj. ponad 2 mln mieszkańców.

Wyszło na dobre
Dostęp mazowieckich grup producenckich 
do wsparcia z  funduszy unijnych i  krajowych 
spowodował prawdziwy boom inwestycyjny 
oraz skok technologiczny. W  zasadzie wszyst-
kie grupy i organizacje producentów owoców 
i  warzyw wybudowały lub są w  trakcie reali-
zacji obiektów logistyczno-gospodarczych 
wyposażonych w  precyzyjne i  nowoczesne 
urządzenia umożliwiające m.in. sortowanie, 
przechowywanie czy pakowanie swoich pro-
duktów. Wysoki poziom technologiczny zain-
stalowanych urządzeń i  systemów umożliwił 
grupom nie tylko obniżenie kosztów produkcji, 
ale przyczynił się również do uzyskania stabi-
lizacji cen oraz zwiększenia eksportu swoich 
produktów do krajów Europy Zachodniej, 
Skandynawii i rynków wschodnich. Grupy pro-
ducentów owoców i  warzyw zarejestrowane 
w  województwie mazowieckim, realizują in-
westycje na poziomie ponad 3 mld zł, z  cze-
go dofinansowanie unijne wyniesie ponad 
2,25 mld zł. 

Skarby z kuchni
Samorząd Województwa Mazowieckiego 
realizuje również szereg inicjatyw na rzecz 
promocji i  rozwoju rynku produktów eko-
logicznych, tradycyjnych i  regionalnych. Za-
chęca producentów do korzystania z różnych 
form dofinansowania, zaprasza do udziału 
w  konferencjach tematycznych, prezentacji 
zdrowej żywności na targach krajowych i  za-
granicznych. Jest też członkiem Europejskiej 
Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, 
promującej wysokiej klasy żywność regionalną 

Adam Struzik
Marszałek Województwa 
Mazowieckiego
Marzyliśmy o takiej chwili, o Polsce rozwijającej się 
i nowoczesnej, a od 15 lat jako Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego taką Polskę tworzymy. 
W  przededniu nowej perspektywy finansowej 
Unii Europejskiej szczególnie ważne jest, by bu-
dować nowoczesny region i ojczyznę w zgodzie 
i  twórczym myśleniu, a  nie w  sporach i  niena-
wiści. Dziś zatem dziękujemy rolnikom za pracę, 
a Opatrzności za plony, ale także z nadzieją i ufno-
ścią  patrzymy w przyszłość. To najlepszy moment, 
by przypomnieć o pięknie i bogactwie naszego 
dziedzictwa kulturowego, a  także o koniecznym 
szacunku dla pracy rolników. Polska wieś – dumna 
ze swoich dokonań i  wierna narodowemu dzie-
dzictwu – odgrywa istotną rolę w  procesie roz-
wojowym całego kraju. Daje tym samym przykład 
patriotyzmu, poszanowania ojczystej ziemi i  au-
tentycznej troski o zachowanie jej dla przyszłych 
pokoleń. Rolniczy charakter Mazowsza szczegól-
nie zobowiązuje do przestrzegania zasad dobrej 
praktyki rolniczej i produkcyjnej. Tylko racjonalne 
rolnictwo może nam zapewnić żywność najwyż-
szej jakości, bo zdrowa gleba wydaje zdrowy plon. 
Aby wspierać potencjał rolny Mazowsza, jako sa-
morząd podejmujemy szereg działań finansowa-
nych ze środków unijnych oraz budżetu własnego. 
Dodatkowo cieszy fakt, że województwo mazo-
wieckie świetnie radzi sobie z wykorzystywaniem 
funduszy unijnych i znajduje się w ścisłej czołów-
ce krajowej, jeśli chodzi o  realizację poszczegól-
nych działań z PROW 2007–2013. 

opartą na lokalnych zasobach surowcowych. 
Dotychczas w  Sieci Dziedzictwa Kulinarnego 
Mazowsze uczestniczą 53 jednostki z  regio-
nu, w obrębie których ponad 250 produktów 
uzyskało możliwość promocji, używając jej 
logotypu. Godny zauważenia i docenienia jest 
też fakt, że 71 produktów z regionu wpisanych 
zostało na „Listę produktów tradycyjnych”. 

Marzena Rogozińska i Marcin Rzońca
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich UMWM
Zdjęcia: Marcin Rzońca
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