
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca 
w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opraco-
wany przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie i współfinansowany jest ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

cielska orkiestry z Tłuszcza to muzycy 
Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Pol-
skiego – przyp. red.), bez ich zaanga-
żowania i pracowitości, nie byłoby dzi-
siejszych osiągnięć naszego zespołu. 
No i potrzebna jest odrobina szczęścia. 
Nam w Jońcu, mimo że występowaliśmy 
ostatni, świeciło słońce. 

Najważniejsze wydarzenia w tym 
roku? Plany na przyszły rok? 
Kilka dni temu obchodziliśmy jubile-
usz 15-lecia, podczas którego gościli-
śmy zespół VOX. Z zatwierdzonych pla-

nów tradycyjnie już zapraszamy na kon-
cert noworoczny w lokalnym koście- 
le. Myślimy o wakacyjnych warsztatach 
w Bułgarii, a plany koncertowe tworzą się 
na bieżąco. Na wszystkie festiwale i prze-
glądy jeździmy z przyjemnością, dlatego 
na pewno skorzystamy z wielu zaproszeń. 

Z pewnością uważnie obserwował 
Pan inne orkiestry. Udało się 
podpatrzeć coś, co wdroży Pan 
w swojej grupie muzycznej? 
Muzycznie staramy się równać do naj-
lepszych. Tu nie ma miejsca na zazdrość, 

eKSpresOWy przegląd wydarzeń 
Zakończyliśmy tegoroczne edycje dwóch autorskich konkursów Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich w województwie mazowieckim – na najlepszą orkiestrę dętą i najak-
tywniejszą liderkę wiejską. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za wkład 
w rozwój naszych małych ojczyzn, a także pielęgnowanie tradycji i kultury.

Zwycięska Młodzieżowa Orkiestra Dęta działa od 2001 r. 
przy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu. Od 15 lat 
bierze udział w życiu miasta i regionu, uświetniając wydarzenia 
samorządowe, kulturalne czy sportowe.
Od początku kapelmistrzem orkiestry jest Sławomir Łagocki. 
Od 5 lat zespół działa w zupełnie odnowionym składzie 
młodych ambitnych ludzi. Obecnie gra w niej 50 muzyków 
amatorów, a zawiązane w 2013 r. stowarzyszenie – złożone 
z muzyków, byłych muzyków i rodziców – wspiera jej działalność 
organizacyjnie i finansowo. 
W 2015 r. Orkiestra z Tłuszcza zajęła I miejsce na XIX Mazowieckim  
Przeglądzie Orkiestr Dętych w Warszawie oraz II – na Między- 
narodowym Nadbałtyckim Festiwalu Orkiestr Dętych w Gdańsku. 
Otrzymała również nagrodę Marszałka Województwa 
Mazowieckiego w uznaniu zasług dla rozwoju kultury 
i krzewienia tradycji. Rok 2016 to I i II miejsce w dwóch 
kategoriach na Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych 
w Inowrocławiu, I miejsce ponownie na przeglądzie w Warszawie, 
II miejsce na III Międzynarodowym Nadbałtyckim Festiwalu 
Orkiestr Dętych w Gniewinie, Czymanowie i Gdańsku  
oraz Srebrny Dyplom w kategorii musztry paradnej  
na Festiwalu „Złota trąbka” w Bielsku-Białej. 

Trzy pytania do…
…kapelmistrza najlepszej 
orkiestry dętej KSOW 2016 
Sławomira Łagockiego

Jaki jest przepis na sukces najlepszej 
orkiestry dętej na Mazowszu? 
Myślę, że nasza wygrana to wynik 15 lat  
istnienia orkiestry i ciągłej pracy z jed-
nym kapelmistrzem. Przez ten czas udało 
nam się także przyzwyczaić do siebie 
publiczność. Ale to tylko jeden mały 
element. Tak naprawdę na sukces każ-
dej orkiestry składa się wysiłek wszyst-
kich instruktorów i muzyków. Bez pro-
fesjonalizmu naszych wysokiej klasy 
siedmiu instruktorów (kadra nauczy-
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a wyłącznie na ambicję. Ale jest coś, 
czego prawdziwie zazdroszczę koleżan-
kom i kolegom z innych orkiestr – stroje. 
Finezyjne, kolorowe, przepiękne. Gdy 
orkiestra prezentuje musztrę paradną 
czy daje koncert w jednolitym umun-
durowaniu, jest to przyjemne nie tylko 
dla ucha, ale i dla oka. Dlatego na wiele 
orkiestr spoglądam z zazdrością. Wie-
rzę jednak, że nasze jednolite koszulki 
wkrótce zamienią się w profesjonalne 
orkiestrowe umundurowanie. 
 n

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Tłuszcz
Zespół pokonał siedem innych orkiestr 
z całego Mazowsza. Zadecydowały róż-
nice punktowe. 
Wszystkie obecne w Jońcu orkiestry 
otrzymały nagrody finansowe. Po dniu 
przesłuchań komisja ustaliła punktację: 
Orkiestra Dęta OSP Łukomie (VIII miej-
sce), Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP 
Bogate (VII miejsce), Miejska Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta Chorzele i Radzy-
mińska Orkiestra Dęta (ex aequo V miej-
sce) oraz Orkiestra Dęta OSP Pilawa  
(IV miejsce). Zespoły otrzymały nagrody 
po 1000 zł. Trójkę najlepszych usze-
regowano na podstawie przesłanych 
materiałów oraz – przede wszystkim – 
występu na żywo: 
III miejsce – Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
OSP Joniec (nagroda 1500 zł) 

II miejsce – Gminna Orkiestra Stara Biała 
(nagroda 2000 zł) 
I miejsce – Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Tłuszcz (nagroda 3500 zł). 
Tym samym orkiestra z Tłuszcza dołą-
czyła do orkiestr z Gozdowa i Nadarzyna 
(zwycięzcy w 2013 r.) oraz Zwolenia (lau-
reat I miejsca w 2014 r.), które z dumą 

mogą mówić o sobie „najlepsza orkie-
stra dęta Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich w województwie mazowieckim”. 
Warto zaznaczyć, że różnice punktowe 
w ocenie trójki najlepszych orkiestr były 
minimalne, a komisja nagrodziła również 
piątkę najmłodszych muzyków w kon-
kursie oraz wszystkich kapelmistrzów. 

Trzy pytania do…
…najaktywniejszej liderki 
wiejskiej KSOW 2016 Anny 
Łukawskiej-Adamczyk 

Opowie Pani o swojej drodze do zys- 
kania tego tytułu? 
Tytuł przyszedł dość niespodziewa-
nie, ale myślę, że jest efektem mojej 
codziennej pracy dla lokalnej społecz-
ności i szczęścia do wspaniałych współ-
pracowników. My w Koszajcu, mamy 
wizję zmian, chęć rozwoju, siłę i czas 
poza zajęciami zawodowymi, by się 
spotkać, podyskutować, zaplanować, 
a potem wykonać. 

Jakie plany ma najaktywniejsza 
liderka wiejska na Mazowszu? 
Wkrótce zaczynamy warsztaty cera-
miczne i serię spotkań na temat two-
rzenia biżuterii. To zajęcia dla pań, ale 
nie tylko. Jesień tradycyjnie w Koszajcu 
to czas kobiet. Czas wolny, którego tro-
szeczkę przybywa, poświęcamy na 
spotkania, planowanie, zajęcia warsz-
tatowe. Rok przyszły to na przykład 
realizacja projektu „Seniorzy w akcji” – 
doświadczeni animatorzy będą uczyć 
np. stolarki. Czekamy na kolejne dofi-
nansowania, bo wiele zależy od pozy-
skanych grantów czy dotacji. Mamy też 
w planach projekty zielarskie czy popu-
laryzujące postać ks. Twardowskiego, 
który w Koszajcu prowadził Dom 
Dziecka. Pomysłów nie brakuje, oby nie 
zabrakło zapału i siły. 
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Czy jest coś, czego Pani zazdrości 
innym liderkom?
Nie zazdroszczę, a kibicuję. Sukces każ-
dej z nas jest sukcesem wszystkich, 
a zwłaszcza całych lokalnych społecz-
ności. Dlatego z uwagą obserwuję sąsia-
dów, wyciągam wnioski i bardzo często 
zachęcam do włączania się w przedsię-
wzięcia innych. Nie ma co sztucznie kre-
ować rzeczywistości i napędzać hiperak-
tywności. Czasem wystarczy dołączyć 
swoją energię do energii innych. Przy-
kładowo – Rowerowa Masa Krytyczna 
w naszej gminie wcale nie jest autor-
stwa Koszajca, co nie znaczy, że Kosza-
jec jest w niej nieobecny.  n

Najaktywniejsza liderka  
na Mazowszu
O ten tytuł rywalizowało w tym roku 10 pań.  
Każda na finał przywiozła bogaty bagaż 
doświadczeń, mnóstwo rekomendacji, 
pomysłów i energii. 

Konkurs dla liderek (organizowany 
już po raz trzeci) pobudza aktywność 
lokalną na obszarach wiejskich i nagra-
dza tych, których do działania zachę-
cać nie trzeba. Finałowa rywalizacja 
obejmowała pisemny test wiedzy ogól-
nej o PROW 2014–2020, KSOW i woje-
wództwie mazowieckim oraz rozmowę 
kwalifikacyjną poprzedzoną analizą 
nadesłanych materiałów (kronik, listów, 
sprawozdań, relacji, artykułów praso- 
wych etc.). W obu częściach najwyższą 
liczbę punktów zdobyła Anna Łukawska- 
-Adamczyk z Koszajca (gm. Brwinów, 
pow. pruszkowski), uzyskując tym 
samym miano Najaktywniejszej Liderki 
Wiejskiej Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich AD 2016. Pani Anna wśród naj-

większych sukcesów wymienia m.in. 
organizację bezpłatnych warsztatów 
dla mieszkanek swojej wsi, zainicjowa-
nie balów charytatywnych, adaptację 
starego garażu na działalność Koszajec-
kiego Garażu Babskiego, organizację dni 
sąsiada, pikników ekologicznych, kina 
plenerowego, poranków dla dzieci, Festi-
walu Otwarte Ogrody, założenie funda-
cji „Wieświejak”. To tylko fragment z opisu 
jej działalności i aktywności. Drugie miej-
sce w tegorocznym konkursie zdobyła 
Magdalena Poświata z gm. Joniec (soł-
tyska sołectwa Joniec-Kolonia, prezes 
Stowarzyszenia Kreatywnych Kobiet 
„Na obcasach”), a trzecie Jolanta Kęsicka 
z Rakowa, gm. Wyszogród (sołtyska wsi 
Rakowo, Prezes Stowarzyszenia Gospo-

dyń Wiejskich). Komisja konkursowa (zło-
żona z samych pań) postanowiła także 
wyróżnić dwie aktywne kandydatki – 
Annę Szpurę ze Starej Kornicy (zwycięż-
czyni z 2014 r.) i Barbarę Szułczyńską 
z Kampinosu (czołowa działaczka Towa-
rzystwa Kampinoskiego). Pozostałe kan-
dydatki otrzymały w uznaniu ich aktyw-
ności upominki PROW/KSOW. 
Uroczyste zakończenie konkursu odbę-
dzie się podczas X Mazowieckiego Kon-
gresu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod 
koniec października. Laureatki otrzymają 
nie tylko indywidualne nagrody rze-
czowe, ale także spore dofinansowanie 
zadań lub zakupów na rzecz lokalnych 
społeczności (od 1000 do 4500 zł brutto).
  n

Annę Łukawską-Adamczyk do konkursu zarekomendowali 
m.in.: sołtys i rada sołecka wsi Koszajec (gmina Brwinów), 
Przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego, Burmistrz 
Gminy Brwinów, Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, 
Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie oraz 
Stowarzyszenie „Europa i my”. W karcie zgłoszeniowej wyraźnie 
podkreślali jej skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych 
dla lokalnej społeczności, dbałość o kulturę i tradycję oraz 
integrację społeczną. Pani Anna współprowadzi też fanpage 
Koszajca na serwisach społecznościowych, aktywnie włącza się 
w życie społeczne i publiczne.
Najaktywniejsza liderka ciągle działa. Ostatnio zaangażowała się 
we wrześniowe Święto Pieczonego Ziemniaka – 35 kg ziemniaków, 
7 godzin smażenia placków w plenerze, wiele smakowitych 
prezentów od gości, 20 l kompotu, 5 godzin tańca, debiut nowo 
zakupionego namiotu, zabawy, konkursy, pokaz OSP Moszna 
i ponad 200 uśmiechów uczestników imprezy  
(jak donosi fanpage wsi Koszajec).
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Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej
LGD Związek Stowarzyszeń „Partner-
stwo Zalewu Zegrzyńskiego” zorganizo-
wała interesujące szkolenie pn. „Inkuba-

tor kuchenny i lokalne formy sprzedaży 
produktów lokalnych szansą na rozwój 
przedsiębiorczości wiejskiej”. Było to 
wyjazdowe spotkanie m.in. do miejsc 
związanych z promocją i sprzedażą pro-
duktów lokalnych. Wizyta w Świnnej 
Porębie zaowocowała poznaniem pro-
cesów technologicznych w kuchni pro-
dukcyjnej oraz założeń projektu „Pro-
dukt Lokalny Małopolska”. To ważny 
element rozwoju lokalnej przedsię-
biorczości i przetwórstwa. Polega na 
partnerskiej inicjatywie edukacji eko-
nomicznej mieszkańców oraz regional-
nym systemie marketingu produktów 
z Małopolski. 

Promocja dziedzictwa kulinarnego
LGD „Razem dla Radomki” realizuje obec-
nie duży całoroczny projekt pn. „Mazo-
wiecka Kuźnia Smaków. Promocja dzie-

dzictwa kulinarnego obszaru południo-
wego Mazowsza, wpływająca na rozwój 
produktów tradycyjnych i regionalnych”. 

Przedsięwzięcie zakłada wiele ele-
mentów, m.in. organizację szkoleń sta-
cjonarnych i e-learningowych, realiza-
cję konkursu kulinarnego i przygoto-

wanie publikacji „Mazowiecka Kuźnia 
Smaków”. 
Do listopada trwają też szkolenia o zróżni-
cowanej tematyce: nowoczesne pszcze-
larstwo; produkty tradycyjne i lokalne 
w systemach żywności wysokiej jako-
ści; warsztaty z przetwarzania wyrobów 
mlecznych – produkcja serów i wyro-
bów podobnych; wykorzystanie dzie-
dzictwa kulinarnego w turystyce wiej-
skiej i agroturystyce; rola produktów tra-
dycyjnych w rozwoju obszarów wiej-
skich; marketing i budowa silnej marki 
produktów tradycyjnych czy tradycyjna 
kuchnia regionu radomskiego – warsz-
taty kulinarne. 

Piotr Marzec i Marcin Rzońca
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich

Lokalnie aktywni
Od lat są podstawowym motorem rozwoju terenów wiejskich – realizują lokalne stra-
tegie, organizują mnóstwo przedsięwzięć, starają się o finansowanie z różnych źródeł. 
Lokalne grupy działania (LGD) także dla KSOW są ważnym partnerem – każdego roku 
składają wiele ciekawych projektów do Planu Operacyjnego KSOW. 
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Uczestnicy zapoznali się z modelem funkcjonowania  
Inkubatorów Kuchennych oraz jego zagranicznymi przykładami. 
Zgłębili również praktyczne rozwiązania form sprzedaży 
i promocji produktów lokalnych na przykładzie targów  
„Prosto od Rolnika” i Targu Pietruszkowego. 

Projekt wypromuje też produkt tradycyjny – paprykę przy-
tycką oraz pomoże przy stworzeniu nowych (przygotowywane 
będą wnioski o uzyskanie wpisu na listę produktów tradycyj-
nych). Powstaną filmy i wydawnictwa drukowane. Uwieńcze-
niem będzie Szlak Kulinarny Południowego Mazowsza.
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