
Trzy pytania do…
...marszałka województwa 
mazowieckiego  
Adama Struzika

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 
była dla Polski i Mazowsza 
propozycją nową, wcześniej nie 
dysponowaliśmy bowiem taką 
platformą wymiany informacji 
i dobrych praktyk. Jak Pan ocenia 
jej funkcjonowanie po prawie  
8 latach?
Przed 2007 r. również staraliśmy się docie-
rać z informacją i wiedzą do jak najszer-
szego grona ludzi zainteresowanych wsią 
i obszarami wiejskimi, ale dopiero PROW 
2007–2013 dał możliwość sformalizowanej 
i bardzo konkretnej platformy współpracy. 
KSOW okazał się instrumentem bardzo 
potrzebnym – był przez te lata kreatywny 
i aktywny, a przez to bardzo skuteczny. 
Partnerów KSOW z roku na rok przybywa, 
a dzięki temu mamy więcej pomysłów 
i – wspieranych bądź organizowanych – 
przedsięwzięć, co pozwala z optymizmem 
patrzeć na lata 2014–2020. Jestem przeko-
nany, że nauka z lat minionych zaowocuje 
siłą KSOW w przyszłości. 

A co z tego okresu 2007–2013 
w działalności KSOW ceni Pan 
najbardziej?
Szczególnie ważne wydają się autorskie 
pomysły KSOW – konkursy promujące 
aktywność na obszarach wiejskich czy dobre 
praktyki w wykorzystywaniu środków euro-
pejskich, coroczny kongres rozwoju obsza-
rów wiejskich albo obecność na targach 
i wystawach. Ale dla samorządów i lokalnych 
społeczności równie istotne są instrumenty 
wsparcia ze strony KSOW imprez szkolenio-
wo-promocyjnych, myślę o seminariach 
i szkoleniach, warsztatach etnograficznych 

eKSpresOWy przegląd wydarzeń 
Spotykamy się na łamach „Kroniki Mazowieckiej” po raz ostatni w okresie progra-
mowania 2007–2013. Nie znaczy to oczywiście, że Krajowa Sieć Obszarów Wiej-
skich przestaje funkcjonować. Wprost przeciwnie – mamy nadzieję na jeszcze in-
tensywniejszą współpracę już wkrótce. Po raz pierwszy w historii „eKSpresOWego 
przeglądu wydarzeń” poprosiliśmy o kilka zdań marszałka Adama Struzika. 

czy prezentacjach produktów tradycyjnych 
i regionalnych. Okazuje się, że w działalności 
KSOW nie ma sfer ważnych i mniej istotnych 

– każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Produkt tradycyjny i regionalny, 
energia odnawialna, fundusze 
europejskie, przedsiębiorczość, 
agroturystyka… Co jeszcze 
znajdziemy w tematach KSOW 
w latach 2014–2020?
Na pewno katalog tematów zostanie roz-
szerzony nie tylko o dziś zakładane sfery, 
ale także o potrzeby wynikające z codzien-
nego życia. KSOW nie stoi w miejscu. Chce 
iść w stronę jeszcze szerszego i skutecz-
niejszego elementu rozwoju europejskich 
obszarów wiejskich. 

ZA NAMI

Międzynarodowy Dzień Ziemi to święto 
obchodzone w Polsce od 1990 r. Promuje 
ekologię, zachęca społeczeństwo do dba-
nia o środowisko oraz uczy, że naszą planetę 
powinno się szanować. Hasło tegorocznych 
obchodów brzmiało „Z energią zmieńmy 
źródła”. Mieszkańcy Mazowsza licznie zgro-
madzili się pod koniec kwietnia, m.in. na 
festynach w Słubicach (pow. płocki) oraz na 
Polu Mokotowskim w Warszawie. 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego zorganizował 8 maja wojewódzką 
konferencję z cyklu „Sukcesy i pro-
blemy turystyki wiejskiej na Mazowszu”  
pt. „Potencjał turystyczny Mazowsza 
i możliwości jego wykorzystania”. Uczest-
nicy spotkania mieli okazję, pod okiem 
znakomitych wykładowców, do dyskusji 
nad wielorakimi aspektami rozwoju agro-
turystyki i turystyki wiejskiej w naszym 
regionie. Poznali także możliwości finan-
sowania sektora turystycznego ze środ-
ków unijnych. 

PRZED NAMI

Od 30 maja do 5 czerwca br. Polska po 
raz pierwszy włączy się w ogólnoeuro-
pejską inicjatywę pn. „Europejski Tydzień 
Zrównoważonego Rozwoju”. Projekt ten 
inicjuje działania promujące i wspiera-
jące wdrażanie zrównoważonego roz-
woju we wszystkich jego aspektach – 
gospodarczym, społecznym i środowi-
skowym. Wspiera go Europejska Sieć na 
rzecz Zrównoważonego Rozwoju (ESDN), 
która zajmuje się m.in. wymianą dobrych 
praktyk i doświadczeń pomiędzy pań-
stwami członkowskimi. Inicjatywa ma 
przyczynić się do rozwoju technologii, 
kształtowania świadomości w społeczeń-
stwie oraz budowania zasobów potrzeb-
nej wiedzy. 
Zachęcamy do włączenia się w tę inicja-
tywę oraz do promowania jej w swoim 
środowisku. Aby wziąć udział w projek-
cie, należy zaproponować działanie (kon-
ferencję, wystawę, projekt filmowy, inicja-
tywę społeczną lub biznesową, projekt 
edukacyjny itp.), które swoim zasięgiem 
obejmie co najmniej jeden z aspektów 
zrównoważonego rozwoju. Pomysł trzeba 
zarejestrować na europejskiej platformie 
www.esdw.eu, a następnie zorganizować 
i wypromować tę inicjatywę od 30 maja 
do 5 czerwca br.
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Skierowaliśmy anonimową ankietę do 
czterech losowo wybranych osób – samo-
rządowca (S), przedstawiciela lokalnej 

grupy działania (LGD), przedsiębiorcy 
branży spożywczej (P) i aktywnego rol-
nika (R). Każdemu zadaliśmy cztery pyta-

nia. Odpowiedź na nie będzie na pewno 
inspirująca dla nas w nowym okresie pro-
gramowania 2014–2020.

Cztery razy cztery,  
czyli KSOW oczami innych 
Na łamach „Kroniki Mazowieckiej” od kilku lat informowaliśmy o przedsięwzięciach 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz sukcesach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013. Był to nasz subiektywny wybór, który miał przedsta-
wić Państwu działania sieci, naszych partnerów oraz dobre praktyki. W tym nume-
rze, na koniec okresu programowania, postanowiliśmy pokazać, co sądzą o KSOW 
ci, którzy przez te lata przyglądali się naszemu funkcjonowaniu.

Na co z propozycji KSOW w latach 
2007–2013 zwróciła/ł Pani/Pan 
największą uwagę? 
S: Dla mnie najważniejszym przedsię-
wzięciem KSOW jest coroczny kongres 
rozwoju obszarów wiejskich. Dla wój-
tów, burmistrzów, lokalnych grup dzia-
łania to dobra okazja do spotkania 
i porozmawiania o wszelkich aspektach 
rozwoju obszarów wiejskich, wymiany 
doświadczeń i poznania nowych propo-
zycji. Niewiele mamy w roku sposobno-
ści do rozmów z tak wielką liczbą innych 
samorządowców. 
LGD: Najciekawsze i najbardziej inspirujące 
są wspólne wyjazdy targowe i wyjazdy stu-
dyjne. Możliwość zobaczenia innych, sko-
rzystania z doświadczeń krajowych i zagra-
nicznych, poznawania ludzi, nawiązywa-
nia kontaktów… Agrotravel w Kielcach czy 
Regionalia w Warszawie – zawsze jest to 

okazja do wspólnego promowania ziemi 
mazowieckiej, naszych produktów, atrakcji 
turystycznych, kultury i sztuki. 
P: Dla mnie podstawą działalności KSOW 
są konkursy i plebiscyty – to możliwość 
pokazania swoich rozwiązań, produk-
tów, a co za tym idzie mocne wspar-
cie promocji i zdobywania nowych ryn-
ków. Bardzo przydatne są też szkolenia, 
podczas których możemy porozmawiać 
z fachowcami o nowych technologiach 
i trendach na rynku. 
R: Chyba to, co jest skierowane do dużych 
grup ludzi – imprezy otwarte, takie jak 
dożynki, warsztaty etnograficzne, pokazy 
produktów tradycyjnych i regionalnych, 
czasami koncerty zespołów folklorystycz-
nych. To taka działalność, która zawsze 
interesuje, a można przy okazji pielęgno-
wać rodzimą kulturę i tradycję. I pożytecz-
nie spędzić czas wolny. 
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Jaki zakres tematyczny KSOW był 
dla Pani/Pana najważniejszy, a jaki 
najmniej interesujący? 
S: Najbardziej interesuje mnie wszystko, co 
wiąże się z finansowaniem inwestycji na 
obszarach wiejskich, ale także z nowymi tech-
nologiami, trendami, modami. Lubię zaglądać 
do newslettera KSOW i na waszą stronę inter-
netową. Znajduję tam ważne dla mnie infor-
macje i sporo ciekawostek, które traktuję jako 
luźne wypełnienie przestrzeni. Im dalej od 
mojej gminy, tym zainteresowanie mniejsze.
LGD: Najbardziej interesują nas dobre prak-
tyki innych grup działania i samorządów, 
mniej spojrzenie naukowo-badawcze skiero-
wane do bardzo wąskiego odbiorcy. 
P: Produkt tradycyjny i regionalny, pro-
dukty ekologiczne, produkcja zintegrowana 
i zgodna z polityką ochrony środowiska. Nie 
interesują mnie, co oczywiste, przedsięwzięcia 
i treści skierowane do samorządów. 
R: Wszystko, co dotyczy nowych źródeł 
dochodu na wsi, przedsiębiorczości, agrotury-
styki, nowych technologii. A najmniej intere-
suje mnie działalność instytucji europejskich 
i ich propozycje. Co prawda są to tematy cie-
kawe, ale skoro nie dotykają mnie bezpośred-
nio, w mojej ocenie są zbędne. 

Piotr Marzec i Marcin Rzońca
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich

Jak Pani/Pan ocenia działalność Sekretariatu Regionalnego Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim? 
S: W sumie pozytywnie, choć zdarza się, że nie wszystkie propozycje 
samorządów znajdują wsparcie KSOW. Może w nowym okresie pro-
gramowania będziecie bardziej otwarci i nieco bardziej szczodrzy. 
LGD: 4+. Plusa dodaję z nadzieją na dalsze równe sprawiedliwe trak-
towanie LGD-ów, choć wiem, że sporo w tej materii zależy od nas 
samych. 
P: Trudno ocenić, zbyt rzadko się kontaktujemy, choć zawsze czy-
tam waszą rubrykę w „Kronice Mazowieckiej”. 
R: Spotykam się z wami rzadko, na szkoleniach i spotkaniach infor-
macyjnych, ale sprawiacie wrażenie profesjonalistów. I rozwoju 
w tym kierunku wam życzę.

Co w Pani/Pana ocenie powinno być 
cyklicznie kontynuowane,  
a co zaniechane?
S: Teraz czekamy na wszystko, co jest zwią-
zane z nowym PROW 2014–2020 – szkolenia, 
wydawnictwa, spotkania informacyjne. A rze-
czy zbędnych nie dostrzegam – coś, co dla 
jednych jest mało atrakcyjne, może zaintere-
sować innych odbiorców. 
LGD: Potrzebujemy więcej akcentów skiero-
wanych bezpośrednio do lokalnych grup dzia-
łania, wsparcia naszych pomysłów. I wzajem-
nej dynamicznej wymiany informacji. A niepo-
trzebne? Może warto zastanowić się nad formą 
i treścią wydawnictw, ich liczbą oraz rodzajem 
materiałów promocyjnych. Warto, by były to 
rzeczy i publikacje nie tylko promujące KSOW 
i PROW, ale i przydatne w codziennym życiu.  

P: Na pewno konkursy i targi potrzebują 
większego wsparcia. Może warto pokusić się 
o zwiększenie liczby wspólnie wydawanych 
katalogów i informatorów w miejsce wąsko 
tematycznych wydawnictw branżowych. Nie-
potrzebne wydają się dziś rzeczy, które także 
robią inne instytucje, nie warto powielać, 
trzeba wymyślać coś nowego. 
R: Wydawnictwa powinny być kontynuowane, 
ale powinny docierać do większej liczby adre-
satów. Tak samo szkolenia, których szeroka 
tematyka ma specjalistyczne grona odbiorców. 
A co jest niepotrzebne? Dla mnie wszystko to, 
co dotyczy przeszłości – raporty, sprawozda-
nia, podsumowania. Niektórych pewnie to 
interesuje, ale ja wolę żyć przyszłością. 
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