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eKSpresOWy przegląd wydarzeń
Wypatrujemy już okazji do wakacyjnego odpoczynku. Czerwiec, lipiec i sierpień dla
KSOW to okres przygotowań do jesiennych dożynek czy Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zaś dla partnerów – czas planowania i realizowania projektów1.
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Projekty realizowane przez LGD Przyjazne Mazowsze oraz Stowarzyszenie Europea Polska znalazły się na wysokich miejscach listy rankingowej w ubiegłorocznym naborze wniosków do Planu Operacyjnego na lata 2016–2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014–2020 dla województwa mazowieckiego
na 2016 r. Listę wszystkich przedsięwzięć można zobaczyć w majowej „Kronice Mazowieckiej” nr 6 (160) 2016 na s. 33.

ZA NAMI
Z udziałem środków Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich wydrukowano
dwa ważne opracowania Centralnego Ośrodka Badania Odmian
Roślin Uprawnych – Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie:
„Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych w województwie
mazowieckim
2014/2015”
oraz „Lista odmian zalecanych do
uprawy w województwie mazowieckim w 2016 roku”. Oba foldery były
elementem operacji przyjętej do
Planu Operacyjnego na lata 2016–
–2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014–2020 dla województwa
mazowieckiego – etap I 2016 rok
pn. „Transfer wiedzy o odmianie gwarancją postępu rolniczego”.

PRZED NAMI
22 czerwca w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym
O/Poświętne
w Płońsku odbędzie się konferencja „Oxytree – korzystna inwestycja – zdrowszy klimat”. Projekt, realizowany w ramach KSOW przez LGD
Przyjazne Mazowsze, popularyzuje
innowacyjne rozwiązania stosowane
w gospodarce niskoemisyjnej oraz
efektywnym gospodarowaniu zasobami. Włącza się też w ogólnoświatową politykę przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
Na konferencji będzie omawiana
uprawa, innowacyjnego na naszym
terenie, gatunku drzewa zwanego
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Oxytree (Paulownia Clon in Vitro 112).
Powstało ono dzięki skrzyżowaniu
i sklonowaniu w warunkach laboratoryjnych. W 2011 r. dodano je do Urzędu
Odmiany Roślin (UE). Przyznano też
uznany na arenie międzynarodowej
europejski paszport, certyfikat jakości oraz licencję handlową. Oxytree
pochłania 10 razy więcej dwutlenku
węgla niż inne drzewa. Poza tym już
po 6 latach nadaje się do ścięcia (średnica pnia osiąga wtedy około 35 cm,
a drzewo ma wysokość blisko 16 m) bez
żadnych zezwoleń, a na pniu w ciągu
4 lat wyrasta nowe drzewo. Co roku na
terenie całej Europy w wyniku nielegalnego wylesiania, znika tysiące hektarów
lasów. Wycinka ta prowadzi nie tylko do
spustoszenia środowiska naturalnego,
ale także do gwałtownego pogorszenia się jakości powietrza. Szybkie
tempo wzrostu powoduje, że drzewo
Oxytree może rozwiązać problem
braku lasów. Zachęcamy do udziału
w konferencji, by lepiej poznać zasady
uprawy tej niezwykłej rośliny.
7 sierpnia zapraszamy na X Mazowiecki Festiwal Kapel Ludowych „Pod
Siedlcami w Wiśniewie”. Ta znana już
i lubiana impreza, którą organizuje
Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie,
na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń. Festiwal ma charakter konkursowy, promuje mazowiecką kulturę,
a przede wszystkim gminę Wiśniew.
n

III edycja konkursu na najlepszą
orkiestrę dętą Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich
Gracie w orkiestrze dętej
funkcjonującej przy gminie, remizie
czy ośrodku kultury?
Jesteście obecni na mazowieckich
scenach?
Wasze wykonania wzbudzają
zainteresowanie?

Zapraszamy do udziału w konkursie
Sekretariatu Regionalnego
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
na najlepszą orkiestrę dętą KSOW!
Czekamy na zgłoszenia do 3 lipca br.

(decyduje data wpływu zgłoszenia).
Szczegóły na www.mazowieckie.ksow.pl
Dodatkowe pytania prosimy kierować:
tel. 22 59 79 338,
email: marcin.rzonca@mazovia.pl .

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

