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WIEŚci z MAZOWSZA

6 lipca 2022 roku Woje-
wódzka Grupa Robocza ds. 
KSOW zatwierdziła listę 
rankingową operacji part-
nerskich KSOW na bieżący 
rok.

Tym samym możemy przy-
stępować do podpisywania 
umów, a kalendarz zapełni 
się ciekawymi i potrzebnymi 
mazowieckiej wsi i rolnictwu 
przedsięwzięciami.
Przypominamy, że Plan Ope-
racyjny na lata 2022-2023 
(na 2022 rok) Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich 2014-
2020 jest bowiem dokumen-
tem składającym się z trzech 
części, tj.:
-  z projektów własnych Biu-

ra Regionalnego KSOW;
-  z projektów pocho-

dzących z konkursu 
nr 6/2022 dla partnerów 
Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich na wybór ope-
racji, które będą realizo-
wane w 2022 r. w ramach 
dwuletniego planu ope-
racyjnego na lata 2022-
2023;

-  części informacyjno-
-promocyjnej określonej 
w planie komunikacyjnym 
dla Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego, 
jako Instytucji Wdraża-

jącej PROW 2014-2020 
(działanie 8).

Biuro Regionalne KSOW 
w województwie mazowie-
ckim w Departamencie Rol-
nictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich przeprowadziło, 
zgodnie z ogłoszonym 
przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi konkursem 
nr 6/2022, w okresie od 14 
lutego do 4 marca 2022 r. 
nabór wniosków o wybór 
operacji do realizacji w Pla-
nie Operacyjnym na lata 
2022-2023 Krajowa Sieć 

Obszarów Wiejskich 2014-
2020 na 2022 rok. Limit 
środków, w podziale na dzia-
łania Planu Działania KSOW 
na lata 2014-2020, zgodnie 
z ogłoszeniem o konkursie, 
przewidzianych na realizację 
operacji w ramach konkursu 
dla województwa mazowie-
ckiego wyniósł 1.100.000 zł.
Wszystkich wniosków 
w naborze o wybór ope-
racji do realizacji w 2022 
roku w ramach Planu 
Operacyjnego 2022-2023 
KSOW 2014-2020 wpłynę-

ło aż 50 na łączną kwotę 
2.564.775,57 zł, w tym:
-  29 wniosków oceniono 

pozytywnie na łączną 
sumę 1.462.071,21 zł;

-  18 wniosków odrzucono;
-  2 partnerów KSOW zre-

zygnowało z realizacji 
operacji;

-  1 wniosek partnera KSOW 
przekazano zgodnie 
z właściwością do Centrum 
Doradztwa Rolniczego.

Na liście przedsięwzięć 
do realizacji w 2022 roku 
znalazło się ostatecznie 23 
operacje zgłoszone przez: 
Mazowiecki Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Warszawie 
(7); lokalne grupy działania 
i lokalne organizacje tu-
rystyczne (5); samorządy 
gminne i powiatowe (6); 
Mazowiecką Izbę Rolniczą, 
Mazowiecką Regionalną 
Organizację Turystyczną, 
Polską Federację Ziemniaka, 
Związek Młodzieży Wiejskiej 
i Fundację „Teraz 
Mazowsze” (po jednej). 
Operacje te pochłoną 
1 082 104,82 zł czyli prawie 
cały limit przyznany woje-
wództwu mazowieckiemu. 
Ponadto 6 operacji znalazło 
się na tzw. liście rezerwowej 
oczekując na ewentualne 
oszczędności z listy głównej.

REKORDY 
W KONKURSACH KSOW
Rok 2022 okazuje się rekordowym pod względem uczest-
ników konkursów organizowanych przez BR KSOW w woje-
wództwie mazowieckim.

Jak co roku Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w wojewódz-
twie mazowieckim organizuje kilka konkursów w poszukiwa-
niu aktywności, pomysłowości i talentów w naszym regionie.
Rok 2022 przyniósł już kilka rekordów. O tytuł najlepszej 
orkiestry dętej ubiegało się łącznie aż 15 wspaniałych skła-
dów (dotychczas największa liczbę uczestników przyniósł 
rok 2014 – 13 orkiestr i rok 2021 – 12 zespołów), a 13 z nich 
uczestniczyło w przesłuchaniach na żywo (czytaj na kolum-
nie obok).
Podobny rekord uczestników odnotowano także w konkursie 
„Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi 
ludzie”. O laury dla najlepszych KGW ubiega się w tym roku 
aż 45 kół z całego Mazowsza, a największą aktywność KGW 
odnotowano w tym roku w subregionie siedleckim i oko-
łowarszawskim. Wyniki i wręczanie nagród (podobnie jak 
w konkursie dla liderek, gdzie nabór chętnych jeszcze trwa) 
– podczas jesiennej Mazowieckiej Gali Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.
Z kolei w konkursie na najaktywniejsze sołectwo KSOW „Suk-
cesy widać po sąsiedzku” wpłynęło w tym roku 16 zgłoszeń 
od 16 gmin z województwa mazowieckiego. Rozstrzygnięcie 
planuje się podczas Dożynek Województwa Mazowieckiego 
w Lelisie już 4 września br.

Operacje partnerskie 
KSOW wybrane

NA ZGŁOSZENIA AKTYWNYCH LIDEREK 
CZEKAMY JUŻ TYLKO DO KOŃCA
MIESIĄCA!

Na zdjęciu Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego 
Janina Ewa Orzełowska

KSOW to także konkursy, szkolenia, prezentacje i pokazy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Dodatek prasowy opracowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i współfi nasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Są ambitne, kreatywne i wielozadaniowe. Mają 
w sobie mnóstwo empatii i działają z zaangażowa-
niem. „Najaktywniejsza Liderka Wiejska w woje-
wództwie mazowieckim” to konkurs organizowa-
ny właśnie z myślą o takich kobietach. Nabór trwa, 
a zgłoszenia można przesyłać do 29 lipca br.

W ubiegłych latach do konkursu zgłosiła się 
ponad setka Pań, aktywnych działaczek lokalnych, 
sołtysek, radnych, strażaczek OSP czy szefowych 

Kół Gospodyń Wiejskich. W tym roku formularze 
zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami 
należy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście 
na adres Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, 
bądź przesłać za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres ksow@mazovia.pl. Listę 
laureatek poznamy najpóźniej do 28 października.
Szczegóły dotyczące konkursu oraz zgłoszeń można 
znaleźć na stronie mazowieckiego biura Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich – mazowieckie.ksow.pl.



12 czerwca do Kask w gmi-
nie Baranów zjechało 13 
wspaniałych orkiestr dętych 
walczyć o tytuł najlepszej 
w 2022 roku.

Miejska Orkiestra Dęta 
Moderato z Warki, mimo, 
że do występu przystąpiła 
wysiadając prosto z auto-
karu, okazała się najlepsza 
„rozkręcając się” z utworu 
na utwór. I tym samym 
10.000 zł ufundowane przez 
Krajową Sieć Obszarów 
Wiejskich w województwie 
mazowieckim wraz z tytu-
łem „Najlepszej orkiestry 
dętej KSOW na Mazowszu” 
pojechało w tym roku właś-
nie do Warki. Ale zanim 
do tego doszło trzynaście 
wspaniałych orkiestr przed-
stawiło się baranowskiej 
publiczności grając zarówno 
orkiestrowe standardy, jak 
i nowoczesne aranżacje 
muzyki rozrywkowej. Wy-
równany poziom tegorocz-
nego konkursu sprawił, że 
zarówno na drugim jak i na 
trzecim stopniu podium 
stanęło po dwie orkiestry. 
I tak nagrody po 7. 500 zł
za II miejsce powędrowa-
ło do Gminnej Orkiestry 
Dętej ze Staroźreb oraz 
Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Krzynowłoga Mała. 
III miejsca i nagrody po 

4.000 zł wywalczyły w Ka-
skach Orkiestra Dęta OSP 
Łukomie (gmina Rościsze-
wo) oraz Orkiestra Dęta 
OSP Błędów. Pozostałych 
7 orkiestr z Kask wyjechało 
z wyróżnieniami w kwocie 
2.500 lub 2.000 zł, bo każ-
da z nich na scenie dawała 
z siebie wszystko i zostawiła 

na konkursie sporo potu.
Cały dzień koncertom bo-
wiem towarzyszyło piękne 
czerwcowe słońce, wiec 
żartowano nawet, że „prze-
życie” na scenie tych 20 
minut występu to powinna 
być dodatkowa punktacja?
Pamiątkowe czeki, a także 
upominki dla najmłodszych 

muzyków wręczali na koniec 
uroczyście Wiceprzewodni-
czący Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego Marcin Pod-
sędek, Wójt Gminy Baranów 
Agata Trzop-Szczypiorska, 
Dyrektor Departamentu 
Rolnictwa i Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie 
Radosław Rybicki i Człon-
kowie Komisji Konkursowej 
Marian Chmielewski i Miro-
sław Chilmanowicz.
Dziękujemy Gminie Ba-
ranów (miejsce finału nie 
było przypadkowe, bowiem 
to właśnie Orkiestra OSP 
Kaski wygrała nasz konkurs 

w roku ubiegłym, a i na ko-
niec tegorocznego konkursu 
dała jako gwiazda brawu-
rowy występ oklaskiwany 
przez licznie zgromadzaną 
publiczność) za współorga-
nizację koncertów, a wszyst-
kim uczestnikom za prze-
piękne wykonania i dobrą 
zabawę.
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WIEŚci z MAZOWSZA
Orkiestra Dęta Moderato z Warki najlepsza 
w konkursie KSOW!

Edycja Rok Lokalizacja Zwycięzca/zwycięzcy
I 2013 Wyszogród OSP Gozdowo i OSP Nadarzyn
II 2014 Grodzisk Mazowiecki Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia
III 2016 Joniec Młodzieżowa Orkiestra Dęta Tłuszcz
IV 2017 Chlewiska k/Siedlec Kozienicka Orkiestra Dęta Furioso 
V 2018 Iłża OSP Pilawa
VI 2019 Tłuszcz Gminna Orkiestra Dęta Stara Biała
VII 2020 UNIEWAŻNIONO ZE WZGLĘDU NA COVID-19
VIII 2021 Maszewo Duże k/Starej Białej OSP Kaski 
IX 2022 Kaski k/Baranowa Miejska Orkiestra Deta Moderato Warka

Do zwycięzców trafiły pamiątkowe czeki

Tegoroczni zwycięzcy - Orkietra Moderato z Warki Przedsięwzięcie to współpraca Województwa Mazowieckiego i Gminy Baranów


