rolnictwo

eKSpresOWy przegląd wydarzeń
Wakacje są dla wielu czasem relaksu i odpoczynku. Podróżujemy, zwiedzamy, odkrywamy. Warto pamiętać o staropolskiej maksymie – cudze chwalicie, swego nie
znacie – i w planowaniu wojaży brać pod uwagę sąsiedzkie atrakcje, oferty i propozycje. Zachęcamy zatem do zapoznania się z mazowiecką ofertą agroturystyczną i zajrzenia do kalendarium licznych imprez w naszym regionie.

Trzy pytania do…
…Radosława Rybickiego –
dyrektora Departamentu
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
odpoczywa w wakacje?

Oczywiście, że nie. Lato to szczególnie gorący
czas nie tylko jeśli chodzi o aurę, ale także o liczne imprezy plenerowe. My też je organizujemy
lub włączamy się w organizację. Poza tym lipiec
i sierpień to dobry moment na przygotowanie
się do imprez jesiennych (a niektóre z nich wymagają żmudnej wielotygodniowej pracy). Tak
więc choć w wakacje wszyscy czujemy atmosferę wypoczynku, to jednak dla Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich są one czasem planowania, realizacji i rozliczania swojej działalności.

O imprezach plenerowych,
które wspierają kultywowanie
tradycji czy ochronę dziedzictwa
kulinarnego, piszemy w rubrykach
obok. Ale wiemy, że będą także
propozycje szkoleń i seminariów…

Wkrótce ruszamy z największym tegorocznym cyklem spotkań w powiatach na temat
dobrych praktyk i efektów kończącego się
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007–2013, podczas którego będziemy
chcieli w każdym mazowieckim powiecie pokazać, co ze środków PROW 2007–2013 udało się zrealizować i zasługuje na szczególną
uwagę. Start tego cyklu już na przełomie lipca
i sierpnia. We wrześniu natomiast planujemy
ósmy już Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich (3–4 września w Paprotni koło
Sochaczewa) – doroczne spotkanie wójtów,
burmistrzów, starostów i przedstawicieli lokalnych grup działania. Tam będziemy chcieli rozmawiać nie tylko o tym, co za nami, ale także
o nowym okresie programowania 2014–2020.
Zakończymy też cztery sztandarowe konkursy

30

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Przyjazna
Wieś, na najaktywniejszą liderkę wiejską, najlepszą pracę magisterską i najciekawszą orkiestrę dętą. Finały jesienią.

A co poleciłby Pan mieszkańcom
Mazowsza na wakacje?

Nie po raz pierwszy i pewnie nie ostatni powiem – korzystajmy z oferty mazowieckiej
agroturystyki i turystyki wiejskiej. Nawet nie
wiemy, jakie bogactwo przyrody, lokalnych
atrakcji i kulinariów czeka na nas w niedalekim sąsiedztwie. Puszcza Biała i Zielona, tereny
nad malowniczą Narwią, Omulwią, Wisłą czy
Pojezierzem Gostynińsko-Płockim – wszędzie
tam znajdziemy upragniony spokój, ciszę i odskocznię od codziennego zgiełku. Przekonamy
się, jaką ofertę szykują dla nas gospodarstwa
agroturystyczne i małe lokalne pensjonaty. A co najważniejsze – wszystko jest blisko,
atrakcyjnie i niedrogo.

ZA NAMI
Początek wakacji obfitował w festyny, pokazy
i prezentacje współorganizowane i współfinansowane przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim m.in.:
∙∙ Kielce i IX Ogólnopolski Festiwal Zespołów
Artystycznych Wsi Polskiej, podczas którego
zespół „Puszcza Zielona” z Mazowsza zdobył
wyróżnienie (26–28 czerwca),
∙∙ Białobrzegi koło Sterdyni, gdzie organizowano tradycyjną „Kupalnockę” z konkursami,
wesołym miasteczkiem, puszczaniem wianków oraz koncertami zespołów ludowych
i rozrywkowych (28 czerwca),

∙∙Załuski i „Festiwal Truskawki”, na którym
można było skosztować przeróżnych dań
z truskawek, smakołyków kuchni regionalnej,
a także nabyć rękodzieło, biżuterię artystyczną i wyroby wikliniarskie. Nie zabrakło też
występów orkiestr dętych, zespołów dziecięcych i młodzieżowych (28 czerwca),
∙∙ Lipsko, gdzie zorganizowano doroczne
„Święto Wiśni” z panelami dyskusyjnymi
i konferencjami dla sadowników, ale także
ciekawym festynem rodzinnym z występami
artystycznymi, kiermaszami i degustacją potraw regionalnych (29 czerwca),
∙„Festiwal
∙
Smaków” w Puszczy Mariańskiej –
tu podstawowym punktem programu były
pokazy i degustacje potraw tradycyjnych
i regionalnych (29 czerwca),
∙∙ Baranowo i „Tydzień kultury kurpiowskiej”,
w czasie którego odbyły się sympozja naukowe nt. dziedzictwa kulturowego, prezentacje
zwyczajów i obrzędów, warsztaty kulinarne
oraz występy zespołów i śpiewaków kurpiowskich (1–7 lipca),
∙∙Sanniki – 46. już „Niedziela Sannicka” – impreza pełna muzyki, sztuki regionalnej i niepowtarzalnych lokalnych smaków i zapachów (6 lipca).

PRZED NAMI
Zapraszamy na wrześniowe imprezy Samorządu Województwa Mazowieckiego – Dożynki
Województwa Mazowieckiego zaplanowane
w tym roku na 7 września w Staroźrebach oraz
13 września na Finał Konkursu Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich na najlepszą orkiestrę
dętą, który będzie częścią Dni Grodziska Mazowieckiego.
Warto rozglądać się wokół siebie i na bieżąco
śledzić plany imprez, pokazów, koncertów
i festynów w okolicy. Na pewno ich nie zabraknie w najbliższych dniach i tygodniach.
Zawsze można zajrzeć także na naszą stronę
www.mazowieckie.ksow.pl .
Piotr Marzec, Marcin Rzońca
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich

„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 Mazowieckiego i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy
Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

