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Materiał opracowany przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Polskie rolnictwo stale się rozwija 
i poprawia – z jednej strony dzięki 
środkom europejskim, dopłatom i fun-
duszom inwestycyjnym, z drugiej dzię-
ki pracowitości, kreatywności i zaan-
gażowaniu rolników, mieszkańców wsi 
i samorządów. Polski rolnik umie się 
bowiem dostosowywać, analizować, 
liczyć, ale nie wszystko może osiągnąć 
bez wsparcia rządu czy samorządu. 

Za tę ciężką pracę, co roku, dzię-
kujemy rolnikom na dożynkach. 
Na stałe wpisały się one w pejzaż naj-
piękniejszych wydarzeń w kalendarzu 
staropolskich obrzędów polskiej wsi. 
Obchodzone po zakończeniu najważ-
niejszych prac polowych i zebraniu plo-
nów, głównie plonów zbóż, są zwień-
czeniem całorocznego trudu rolników 
i ich rodzin. Ta prastara uroczystość 
głęboko zakorzeniona jest w polskiej 
kulturze i duchowości naszego narodu. 
I choć polska wieś zmieniała się przez 
lata i wieki, to obyczaje dożynkowe 
zostały zachowane, a istotą święta rol-
ników nadal pozostaje dziękczynienie 
za plony, radość z owoców ciężkiej pra-
cy, szacunek dla tradycji oraz poszano-
wanie chleba. 

Szanowni 
Państwo,

W tym ważnym i uroczystym dniu 
serdecznie dziękujemy wszystkim 
rolnikom, przedsiębiorcom rolnym 
i pozostałym mieszkańcom wsi nasze-
go regionu za pełną poświęcenia, 
ciężką pracę, przywiązanie do ziemi, 
wytrwałość oraz wielkie serce. Dzię-
kujemy za wkład w rozwój polskiej 
wsi zapewniając, że dbałość o dobro 
rolników i działania na rzecz rozwoju 
infrastruktury wiejskiej to dwa z głów-
nych zadań Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. Zadań, które może-
my wspólnie wykonywać korzystając 
z budżetów samorządowych i docho-
dów własnych, a także ze środków 
europejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wielki 
to honor i ogromna odpowiedzialność 
dla Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego wspierać przez ten program 
aktywizację ludności wiejskiej, podno-
szenie konkurencyjności, zwiększanie 
komfortu życia czy promocję inno-
wacyjności. Wielkie wyzwanie – dbać 
o rozwój całego regionu, niwelować 
różnice w poziomie życia i wydajno-
ści pracy, dzielić te, jakże potrzebne 
środki, sprawiedliwie. Stojąc zawsze 
wokół pięknych dożynkowych wień-
ców uplecionych z kłosów młodych 
zbóż oraz bochnów wypieczonych 
z tegorocznej mąki, dziękując za zbio-
ry, z pokorą oraz szacunkiem wobec 

sił natury, cieszymy się wraz z Pań-
stwem radosną dożynkową atmosferą. 
Świętujemy Dożynki wiedząc, że pol-
ski i mazowiecki rolnik nie potrzebuje 
zmiany, choćby na wyrost nazywanej 
dobrą. Potrzebuje spokoju w sercu, 
uczciwości w Państwie, godnej płacy 
za ciężką pracę na roli i sprawiedliwo-
ści w dzieleniu owocu tej pracy. Tego 
wszystkiego życzyłem Wam kilka dni 
temu przy dożynkowym stole i życzę 
dziś. 

Adam Struzik
Marszałek 

Województwa Mazowieckiego 

Dożynki 
Województwa Mazowieckiego, 

Diecezji Płockiej 
i Ziemi Przasnyskiej

Dożynkom wojewódzkim zawsze towarzyszy dobra zabawa

Zespół Ludowy Chomentowianki przygotował najpiękniejszy wieniec dożynkowy
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Najaktywniejsze sołectwa na mazowszu wybrane! Regionalne Święto Plonów w Lelisie 
Blisko dwadzieścia  
Delegacji Powiatowych 
z całego mazowsza 
przyjechało 4 września 
do Lelisa, by wspólnie 
dziękować za plony  
i trud pracy rolniczej.

Delegacje wieńcowe zgro-
madziły się na stadionie Zespo-
łu Szkół im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Lelisie (powiat 
ostrołęcki). Barwny korowód prze-
maszerował najpierw głównym 
traktem miasteczka, a następnie 
oddał się modlitwie podczas mszy 
pod przewodnictwem JE Biskupa 
Tadeusza Bronakowskiego 
– Biskupa Pomocniczego Łom-
żyńskiego. Liturgię zakończył ob-
rzęd poświęcenia wieńców żniw-
nych i bochnów chleba, po czym 
gospodarze uroczystości Adam 
Struzik – Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Janina Ewa 
Orzełowska – Członek Zarządu 
Województwa Mazowieckiego, 
Stanisław Kubeł – Starosta Po-
wiatu Ostrołęckiego oraz Stefan 
Prusik – Wójt Gminy Lelis ruszy-
li z chlebami w tłum, by podzielić 
się nim ze wszystkimi dożynkowy-
mi gośćmi. Wśród gości dało się 
zauważyć wielu Radnych Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego, 
przedstawicieli administracji rzą-
dowej i instytucji okołorolniczych, 
ale także Posła do Parlamentu Eu-
ropejskiego Jarosława Kalinow-
skiego czy Panią Poseł Kamilę 
Gasiuk-Pichowicz. 

Wszystko w pięknym słoń-
cu i z towarzyszeniem wspaniałej 
kurpiowskiej muzyki, oczywi-
ście z udziałem Starostów Dożyn-
kowych Państwa Moniki i Grze-
gorza Czeleniów z Łęgu Staro-
ścińskiego w Gminie Lelis.

„Przyjmij ten chleb gospoda-
rzu, złotko naszej ziemi, już ze-
brane w żniwnym trudzie, rękami 
naszemi”.

„Przyjmij ten chleb gospodarzu, 
nie jest tego mało , dziel go mądrze, 
sprawiedliwie, by dla wszystkich 
stało”.

Swoje wieńce dożynkowe przywiozły powiaty, gminy a nawet wsie

Uroczystość rozpoczął Korowód Dożynkowy

samorząd województwa 
 mazowieckiego  
i Krajowa sieć  
obszarów wiejskich  
od wielu lat dostrzega 
w sołectwach siłę  
napędową społeczności 
lokalnych.

To dlatego prowadzimy Ma-
zowiecki Instrument Aktywizacji 
Sołectw, a od sześciu lat nagra-
dzamy sołectwa w konkursie 
„Najaktywniejsze sołectwo 
Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich – Sukcesy widać po 
sąsiedzku”. W tym roku w kon-
kursie tym była pula aż 40 tysięcy 
złotych na nagrody. 

Na Dożynkach Województwa 
Mazowieckiego Lelis 2022 gości-
liśmy reprezentantów dziesięciu 
gmin i dziesięciu sołectw, które 
Komisja konkursowa postanowiła 
nagrodzić w tegorocznej edycji 
konkursu.

Po  o b l i c ze n i u  p u n k t a -
cji i przeprowadzeniu dyskusji Ko-
misja podjęła decyzję o przyznaniu  
6 lokat w konkursie (dla sołectw, 
które uzyskały > 40 pkt) oraz  
4 wyróżnień (dla sołectw w prze-
dziale 35-40 pkt) dokonując po-

Pula nagród wyniosła w tym roku 40.000 zł.

Wyróżnienia w kwocie 1000 
zł każde trafiły do: 
•	Sołectwa NASIADKI  

w gminie LELIS 
•	Sołectwa ANIELIN  

w gminie BELSK DUŻY
•	Sołectwa ADAMÓW WIEŚ  

w gminie RADZIEJOWICE
•	Sołectwa ŚWINIARÓW  

w gminie ŁOSICE
VI MIEJSCE i kwota 3.000 zł 

trafiło do Sołectwa WOLA FOL-
WARK w gminie BABOSZEWO.

P r z e p i ę k n e  o k o l i c z n o ś c i 
nadwkrzańskiego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu, OSP wraz ze świe-
tlicą, oświetlona droga, planowane 
KGW i dalsza aktywność pod prze-
wodnictwem wspaniałej kobiety na 
czele - Pani Wioleta Kubińska.

V MIEJSCE i kwota 4.000 
zł to zdobycz Sołectwa ROSZ-
CZEP w gminie KLEMBÓW.

Przeaktywne OSP, wodocią-
gi i chodniki, Klub Seniora, sami 
mówią o sobie „pracy się nie bo-
imy”. Sołtys – Halina Adamska. 

IV MIEJSCE i kwota 5.000 zł 
to miejsce Sołectwa STUDZIAN-
KI w gminie NASIELSK

Wsie z Nasielska rokrocznie 
pokazują się w naszym konkursie. 
Studzianki to nie wyjątek – duża 
prawie 600 osobowa wieś, mimo to 
znają się prawie wszyscy osobiście.  
11 lat sołtysuje tu Pani Renata 
Szpręgiel. Nasielska WIEŚ historie 
wybrane a Studzianki piszą kolejny 
rozdział tych historii.

Symboliczny brązowy medal 
za trzecie miejsce w edycji 2022 
trafiło do

Sołectwa ROSOSZ w gminie 
KOTUŃ. Nagroda to 6.000 zł.

Dwustu mieszkańców pod kie-
rownictwem Pani Justyny Kosyl. 
Schludne i zadbane domostwa. 
Piękne ogrody przydomowe. Świe-
tlica wiejska. Aktywny fanpage na 
Facebooku.  

Drugie miejsce zajęło Sołec-
two Żebry-Wierzchlas w gminie 
OLSZEWO BORKI. Tu nagrodę sta-
nowi 8.000 zł. 

Sołtys – Pani Judyta Olszew-
ska. Niewielka niespełna stuoso-
bowa wieś, a jednak z własnym 
ponad czterdziestoosobowym 
KGW, z aktywnym wykorzystaniem 
MIAS i właśnie z panią Judytą, któ-
ra w ubiegłym roku zajęła także 
drugie miejsce w konkursie na 
najaktywniejszą liderkę wiejską. 
Powstaje świetlica.

Najaktywniejszym sołec-
twem KSOW AD 2022 zostało

S ołec t wo DĘBE WIELKIE 
WSCHÓD z gminy DEBĘ WIELKIE! 

W 2014 roku Dębe Wiel-
kie i Dębe Wielkie II podzieliły się 
na trzy sołectwa. I był to bardzo 
dobry ruch. 700 mieszkańców. 
Wspaniały plac zabaw wybudowa-
ny w 20221 roku. Oświetlone ulice. 
Wiele instalacji fotowoltaicznych. 
Aktywni Mieszkańcy. Sołtys już od 
ośmiu lat  - Leszek Woźnica! 

Zwycięzcy otrzymują 10.000 zł 
na potrzeby Sołectwa!

GMINA SOŁECTWO SUMA ŚREDNIA MIEJSCE NAGRODA FINANSOWA

Dębe Wielkie Dębe Wielkie Wschód 180 45 I 10.000 zł

Olszewo-Borki Żebry-Wierzchlas 179 44,75 II 8.000 zł

Kotuń Rososz 177 44,25 III 6.000 zł

Nasielsk Studzianki 175 43,75 IV 5.000 zł

Klembów Roszczep 164 41 V 4.000 zł

Baboszewo Wola Folwark 162 40,5 VI 3.000 zł

Łosice Świniarów 152 38 wyróżnienie 1.000 zł

Radziejowice Adamów Wieś 141 35,25 wyróżnienie 1.000 zł

Belsk Duzy Anielin 140 35 wyróżnienie 1.000 zł

Lelis Nasiadki 140 35 wyróżnienie 1.000 zł

działu nagród finansowych:
Na scenie powitaliśmy dwu

-trzyosobowe reprezentacje 
gmin i sołectw. Byli sołtysi, ale 
także Wójtowie, Burmistrzowie, 
ich Zastępcy bądź Sekretarze. 

Kurpie przywitały gości serdecznie i smakowicie. Ceremonię dzielenia chlebem poprowadził Marszałek Adam Struzik

Podstawą obrzędów dożynkowych jest chleb.

Padły tradycyjne formuły i wie-
le słów podziękowania za trud 
pracy rolniczej i tegoroczne zbiory. 

W tegorocznym konkursie na 
najładniejszy wieniec dożynkowy 
zwyciężyła delegacja z powiatu 
łosickiego (KGW w Hadynowie), 
II miejsce zdobyła delegacja po-
wiatu wołomińskiego (KGW Same 
Swoje), a III powiat żuromiński. 
Wyróżnienia trafiły do powiatów: 
pruszkowskiego, ostrowskiego, 
nowodworskiego, białobrzeskie-
go i lipskiego, a najaktywniejszym 
Sołectwem w konkursie Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich zostało 
okrzyknięte Sołectwo Dębe Wiel-
kie Wschód z Gminy Dębe Wielkie.

Potem już tylko zabawa z zespo-
łami Podsypka Kurpiowska, Lesz-
cze czy Tęgie Chłopy oraz Orkiestrą 
Kurpiowską z Lelisa i Zespołem 
Tańca Ludowego Ostrołęka.

Na ten dzień Stadion w Lelisie 
zamienił się w arenę najważ-
niejszej rolniczej imprezy, cze-

czy ośrodków doradztwa i jedno-
stek samorządowych. Ze swoją 
kampanią „KSOW i KGW obok Cie-

bie” była wśród nich także Krajowa 
Sieć Obszarów Wiejskich w woje-
wództwie mazowieckim. 

go uzupełnieniem były wysta-
wy i prezentacje Kół Gospodyń 
Wiejskich z regionu, firm rolniczych 


