
ZA NAMI 

Czerwiec był miesiącem wydarzeń współ-
finansowanych ze środków Pomocy Tech-
nicznej PROW 2014–2020 w ramach Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiejskich. 
Przedstawiciele lokalnych grup działania 
(LGD) z Mazowsza odwiedzili dwa hisz-
pańskie regiony Cantabria i Pais Vasco. 
Wymienili doświadczenia i dobre prak-
tyki związane z funkcjonowaniem LGD, 
zwłaszcza pod kątem działań skierowa-
nych do przedsiębiorców. Uczestnicy 
zapoznali się z działalnością firm agro-
turystycznych produkujących żywność 
ekologiczną czy zajmujących się uprawą 
winorośli i produkcją wina. Dowiedzieli 
się też, w jaki sposób pielęgnowane 
są i promowane ich walory przyrodni-
czo-kulturowe. Nie zabrakło przykła-
dów projektów dotyczących infrastruk-
tury turystycznej i rewitalizacji terenów 
poprzemysłowych. 
Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo 
Zalewu Zegrzyńskiego” zorganizował 
w połowie czerwca szkolenie pn. „Inku-
bator kuchenny i lokalne formy sprze-
daży produktów lokalnych szansą na roz-
wój przedsiębiorczości wiejskiej”. Inkuba-
tor kuchenny (zwany też inkubatorem 
przetwórstwa lokalnego lub gospodar-
czym) to instytucja wspierająca rolników 
– małych producentów, którym udo-
stępnia odpowiednią infrastrukturę po 
kosztach niższych niż rynkowe, aby uła-
twić im rozwój działalności gospodar-
czej. Na szkoleniu zaprezentowano m.in. 
projekty oraz miejsca związane z pro-
mocją i sprzedażą produktów lokalnych, 
omówiono założenia projektu „Produkt 
Lokalny Małopolska”, a także wszelkie 
aspekty związane z organizacją i funk-
cjonowaniem inkubatorów kuchennych. 
LGD Przyjazne Mazowsze wraz z trzema 

partnerami: Stowarzyszeniem LGD Roz-
woju Ziemi Płockiej, LGD „Wspólny Trakt” 
oraz Stowarzyszeniem Nasza Wkra, zor-
ganizowała 22 czerwca konferencję  
pt. „Oxytree – korzystna inwestycja – zdro- 
wszy klimat”. Zapowiadaliśmy ją szcze-
gółowo w poprzednim numerze „Kro-
niki Mazowieckiej”, a słowem podsumo- 
wania podajemy tylko liczby: 100 ucze- 
stników, trzech mocnych merytorycz-
nie wykładowców, 2 godziny dyskusji po 
zakończonych wystąpieniach i w czasie 
przerw – setki szczegółowych pytań.
W ostatnią niedzielę miesiąca Nadbu-
żańskie Stowarzyszenie „Przyjazne Mierz- 
wice” we współpracy z mazowieckim 
KSOW zaprosiło do Starych Mierzwic 
na Święto Morza nad Bugiem. Odwie-
dzających czekała moc atrakcji, m.in.: 
rozstrzygnięcie konkursu na „Najlepszą 
potrawę z ryb”, warsztaty rękodzieła dla 
dzieci, stoiska twórców ludowych i ręko-
dzielników czy występy zespołu ludo-
wego „Polne Maki”.

PRZED NAMI

Początek września to tradycyjnie czas 
dożynek. KSOW wspiera w tym roku dwa 
lokalne święta plonów – dożynki w Nunie 
(zaproponowane przez gminę Nasielsk) 
oraz dożynki powiatowe w Skórcu, które 
powiat siedlecki zgłosił do Planu Opera-
cyjnego na lata 2016–2017 KSOW. Zapra-
szamy również już teraz 4 września do 
Otwocka na Dożynki Województwa 
Mazowieckiego. W programie m.in. prze-
marsz korowodu dożynkowego, uroczy-
sta msza święta dziękczynna za tego-
roczne plony, wystąpienia okoliczno-
ściowe i życzenia dożynkowe, podsumo-
wanie konkursów oraz wręczenie nagród, 
m.in. w konkursach „Na najładniejszy wie-

niec dożynkowy” i „Polski Producent Żyw-
ności 2016”. W części artystycznej zapla-
nowano występy Zespołu Pieśni i Tańca 
Politechniki Warszawskiej, Bayer Full, Tacy 
Sami – Lady Pank Show oraz Sarsy. Nie 
zabraknie oczywiście wystaw płodów 
rolnych i sprzętu rolniczego, a także kier-
maszów sztuki ludowej czy stoisk gastro-
nomicznych z produktami tradycyjnymi, 
regionalnymi i lokalnymi. Będą też pre-
zentować się firmy i instytucje okołorolni-
cze oraz Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego. 
W pierwszy weekend września warto 
zajrzeć również do Siedlec na ul. Jana 
Pawła II 6, gdzie odbędą się XXIII Mię-
dzynarodowe Dni z Doradztwem Rolni-
czym – XII Regionalna Wystawa Zwierząt 
Hodowlanych. Tegoroczne Dni odbywają 
się pod hasłem „Rolnictwo dla środowi-
ska”. W programie znalazły się m.in.: kier- 
masz literatury rolniczej, prezentacja walo-
rów turystyczno-krajoznawczych Mazow-
sza i Podlasia, podsumowanie konkur-
sów oraz występy zespołów artystycz-
nych i inne atrakcje kulturalne. Nie zabrak-
nie ofert handlowych i usługowych firm, 
gospodarstw agroturystycznych i grup 
producentów rolnych, jak również punk-
tów konsultacyjnych różnych instytucji 
(m.in. MODR, MRiRW, ARiMR, ARR, ANR, 
KRUS). Będzie można obejrzeć wystawę 
zwierząt hodowlanych, płodów rolnych 
oraz zrobić zakupy do swojego ogródka 
na kiermaszu kwiatów, drzew, krzewów 
ozdobnych i owocowych. Skorzystają też 
miłośnicy rękodzieła ludowego, produk-
tów tradycyjnych i regionalnych. 
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eKSpresOWy przegląd wydarzeń 
Zachęcamy do aktywnego wakacyjnego odpoczynku na mazowieckiej wsi – wśród 
sielskich pejzaży i atrakcji przyrodniczych. Wczesną jesienią warto spotkać się na re-
gionalnych i lokalnych świętach plonów, by wspólnie podziękować rolnikom za cało-
roczną pracę. Odwiedzajmy festyny, bierzmy udział w szkoleniach. Krajowa Sieć Ob-
szarów Wiejskich zaprasza. 
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„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


