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rolnictwo

Trzy pytania do…
…zastępcy dyrektora  
Mazowieckiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego 
Agaty Sosińskiej
 
Wakacje można planować z dużym 
wyprzedzeniem, ale i w ostatniej 
chwili. Niektórzy preferują odległe 
kraje, inni wolą poznawać swoje 
najbliższe otoczenie. Jaki Pani ma 
pomysł na urlop?
Wychodząc z założenia „cudze chwalicie, 
swego nie znacie”, stawiam na poznawa-
nie polskich i mazowieckich krajobrazów, 
atrakcji turystycznych, zabytków i cudow-
nego klimatu otwartości, serdeczności 
i pracowitości. To wszystko znajdziemy, 
korzystając z lokalnej oferty agrotury-
stycznej – coraz większej liczby gospo-
darstw rolnych przystosowanych do 
przyjmowania gości, oferujących niepo-
wtarzalną kuchnię regionalną i tradycyjną 
oraz wiele propozycji dla młodszych 
i starszych. W agroturystyce na pewno 
odnajdą się ci, którzy tęsknią za odpo-
czynkiem od gwaru, pędu dnia codzien-
nego, kontaktem z naturą i smakiem 
potraw naszych mam i babć. 

Jaką widzi Pani przewagę 
agroturystyki i turystyki lokalnej 
nad dalekimi wyprawami? 
Przede wszystkim jest to możliwość krót-
kich, np. weekendowych wypadów poza 
miasto, stosunkowo niedrogich i pełnych 
mazowieckiej gościnności i pomysłowo-
ści. W bazach MODR mamy wiele gospo-
darstw, które oferują nie tylko miejsca noc-
legowe i niebanalne wyżywienie, ale także 
możliwość korzystania z przejażdżek kon-
nych (zimą – kuligów), rowerowych, warsz-
tatów etnograficznych, pokazów dawnych 
zawodów czy nauki najprostszych prac rol-
niczych lub rzemieślniczych. A na pewno 
znajdziemy tam ciszę, spokój i przyja-
zną atmosferę, której czasem brakuje 
w dużych kurortach.

eKSpresOWy przegląd wydarzeń 
Tym razem Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich zachęca do poznawania piękna Mazow-
sza oraz promocji lokalnych wydarzeń i atrakcji. Przed nami także czas przygotowań 
do jesiennej aktywności i wdrażania nowego PROW na lata 2014–2020. 

Gdzie szukać informacji 
o atrakcjach i bazie noclegowej  
na Mazowszu?
Dobre zasoby wiedzy ma zarówno Mazo-
wiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 
jak i Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego. Jest też kilka dobrze działa-
jących stowarzyszeń agroturystycznych 
i baz internetowych. Warto rozmawiać 
ze znajomymi, korzystając z podpowie-
dzi amatorów agroturystyki, odwiedzać 
targi i wystawy lokalne. Zachęcam rów-
nież do poszukiwania stron interneto-
wych oraz lektury przewodników wyda-
wanych zarówno przez MODR, jak 
i KSOW. Oferujemy również grę Geoca-
ching, przygotowaną przez MODR, która 
zyskuje nowych zwolenników. To nie-
zwykle pomocna i ułatwiająca pozna-
wanie nowych mazowieckich szlaków 
aplikacja „Magiczne Mazowsze” (lub 
„Magic Mazovia”), którą można pobrać 
w sklepie Google Play (Android). Apli-
kacja pomoże w zwiedzaniu mniej zna-
nych zakątków Mazowsza (siedem tema-
tycznych szlaków), w których znajdzie-
cie Państwo zabytkowe obiekty, ważne 
miejsca historyczne i przyrodnicze. Dzięki 
niej można odszukać też gospodarstwa 
agroturystyczne i obiekty turystyki wiej-
skiej współpracujące z MODR. Zachę-
camy do skorzystania i opisania wędró-
wek na FB MODR i na portalu interneto-
wym www.geocaching.com .

PRZED NAMI 

W czerwcu KSOW proponuje bezpłatny 
cykl sześciu jednodniowych szkoleń sys-
temowych dla potencjalnych beneficjen-
tów Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014–2020. W programie 
znajdą się wyniki analizy najczęściej poja-
wiających się błędów w procesie obsługi 
wniosków o przyznanie pomocy i o płat-
ność, w tym dotyczące zamówień publicz-
nych. Cykl skierowany jest do przedstawi-
cieli jednostek samorządu terytorialnego, 
lokalnych grup działania, przedsiębiorców 
oraz doradców rolniczych z terenu woje-
wództwa mazowieckiego. Odbędą się one 
według harmonogramu:

 ∙ 19 czerwca – Radom,  
Centrum Konferencyjne Gromada,  
ul. Biznesowa 9, 

 ∙ 22 czerwca – Ciechanów,  
Hotel Baron, ul. Śląska 11, 

 ∙ 23 czerwca – Płock,  
Hotel Starzyński, ul. Piekarska 1,

 ∙ 24 czerwca – Warszawa,  
Akademia Leona Koźmińskiego,  
ul. Jagiellońska 57/59, 

 ∙ 25 czerwca – Siedlce,  
Hotel „Janusz”, ul. Pusta 15, 

 ∙ 26 czerwca – Ostrołęka,  
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, 
ul. Janusza Korczaka 73.

Zapraszamy również do udziału w bezpłat-
nym szkoleniu dedykowanym przedsta-
wicielom lokalnych grup działania z woje-
wództwa mazowieckiego. Szkolenie zapla-
nowano na 22–23 czerwca, a w programie 
m.in. tematyka pisania lokalnych strategii 
rozwoju. 
Szczegóły programów i tryby naboru na 
naszej stronie www.mazowieckie.ksow.pl .
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