
Trzy pytania do… 
…posła Mirosława Ma-
liszewskiego – prezesa 
Związku Sadowników RP 

Polscy sadownicy, przy wsparciu 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
corocznie są na Targach Fruit 
Logistica w Berlinie. Jakie są 
zamierzenia tego przedsięwzięcia? 
Przede wszystkim chcemy pokazać 
potencjał produkcyjny Polski. W tym roku 
w Międzynarodowych Targach Owoców 
i Warzyw Fruit Logistica uczestniczyło bli-
sko 70 wystawców – producentów i grup 
producenckich, firm handlowych. To od 
wielu lat najważniejsze światowe wyda-
rzenie handlowe w branży owocowo-
-warzywnej. Organizatorem Polskiego 
Narodowego Stoiska już po raz ósmy był 
Związek Sadowników RP. Nasza wystawa 
wpisała się już jako stały punkt tej waż-
nej imprezy. Na stoisku o imponujących 
wymiarach – około 600 m2, zaprezen-
towały się 24 firmy (głównie grupy pro-
ducenckie) z województwa mazowiec-
kiego, lubelskiego, łódzkiego i kujawsko-
-pomorskiego. Cieszy nas szczególnie 
mocne zaangażowanie województwa 
mazowieckiego, które od kilku lat wspól-
nie z nami przedstawia swoją ekspozycję.

Jak ocenia Pan potencjał tych 
targów i ich transformację?
Na tych targach po prostu nie może nas 
nie być! Zwłaszcza że jesteśmy nadal 
objęci rosyjskim embargiem. Musimy szu-
kać nowych miejsc sprzedaży, wzmacniać 
obecność na dotychczasowych rynkach. 
Trzeci na świecie producent jabłek musi 
się pokazywać wszystkim, którzy kupują 
jabłka i inne owoce, niezależnie z jakiego 
kraju i kontynentu pochodzą. Berlińskie 
targi dają taką możliwość.

 
Czy uważa Pan, że mazowiecka 
Krajowa Sieć Obszarów 
Wiejskich powinna uczestniczyć 
w tego typu imprezach – targach 
turystyki wiejskiej, rolnictwa czy 
sadownictwa? To dobry kierunek?
Mazowsze to potęga w wielu dziedzi-
nach. Trzeba pokazywać produkty, które 
są najlepsze, chwalić się nimi. Cieszę się, 
że samorząd województwa promuje 
region jako wielkiego eksportera żywno-
ści, w tym mazowieckie sadownictwo. 
Tym bardziej, że jest ono oceniane jako 
jedno z najlepszych w kraju i Europie. 

ZA NAMI 

Na Międzynarodowych Targach Fruit 
Logistica w Berlinie zaprezentowało się 
ponad 2800 wystawców z 84 krajów 
z całego świata. Odwiedzający mogli 
poznać ich produkty, projekty, nowe roz-
wiązania i trendy rozwoju, które szcze-
gólnie wzmacniają sektor branży rolno-
-spożywczej. Nie zabrakło także wystaw-
ców z Mazowsza, których ekspozycja 
była zorganizowana przy udziale Krajo-
wej Sieci Obszarów Wiejskich i Związku 
Sadowników RP. Województwo mazo-
wieckie jest zagłębiem ogrodnictwa 
i sadownictwa. Znajduje się tu około  
30 proc. powierzchni polskich sadów, co 
przekłada się na 40 proc. krajowej pro-
dukcji owoców. Ponad połowa jabłek 
i 25 proc. truskawek jest wytwarzanych 
właśnie w naszym regionie. 
Dlatego już po raz ósmy, na imponu-
jącym stoisku narodowym swoje pro-
dukty zaprezentowało 20 wystawców 
z Mazowsza. W uroczystym otwarciu 
stoiska udział wzięli m.in. wicemarsza-
łek Janina Ewa Orzełowska, przewodni-
czący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiej-
skich Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego Leszek Przybytniak, prezes 

Związku Sadowników Rzeczypospoli-
tej Polskiej Mirosław Maliszewski oraz 
dyrektor Departamentu Rolnictwa i Roz-
woju Obszarów Wiejskich UMWM Rado-
sław Rybicki. 

PRZED NAMI
W najbliższym czasie zapraszamy na 
kwietniowe targi Agrotravel w Kielcach. 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich nie 
zabraknie także na trzydniowych V Tar-
gach Produktów Tradycyjnych i Ekolo-
gicznych Regionalia (22–24 kwietnia) 
w Centrum Targowo-Kongresowym 
MT Polska w Warszawie. Oprócz poka-
zów, degustacji i wystaw będzie można 
wziąć udział w corocznym prestiżowym 
konkursie na Najlepszy Produkt Targów 
Regionalia, który promuje regionalne 
i lokalne produkty oraz rzemiosło arty-
styczne z Polski i ze świata. Organizo-
wany jest pod honorowym patronatem 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 
Rozstrzygnięcie konkursu
Do naszego konkursu, który ogłosiliśmy 
w styczniowym numerze „Kroniki Mazo-
wieckiej” wpłynęło 36 prawidłowych 
odpowiedzi. Wylosowaliśmy piątkę 
szczęśliwców, do których wkrótce tra-
fią upominki Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich. Są to Państwo: Anna 
Syperek (Kożuszki Parcel), Katarzyna 
Onufrzak (Szydłówka), Martyna Maj-
chrzyk (Zakrzewo), Tomasz Kowalczyk 
(Nowe Garkowo) oraz Krzysztof Werner 
(Biskupice). Gratulujemy zwycięzcom, 
a wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
udział w zabawie. KSOW JEST DLA WAS!

Piotr Marzec i Marcin Rzońca
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich

eKSpresOWy przegląd wydarzeń 
Początek tego roku to dla Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich intensywny czas pod 
względem targowo-promocyjnym. Odwiedziliśmy z mazowieckimi sadownikami Ber-
lin, a wkrótce – wraz z lokalnymi grupami działania oraz przedsiębiorcami zajmujący-
mi się agroturystyką i turystyką wiejską – będziemy w Kielcach i Warszawie. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowiec-
kiego i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy 
Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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