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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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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Nabór wniosków do Ksow na 2023 rok! 

KGW to wielka dbałość o kulturę i tradycję

Poznajcie najlepsze Koła  
Gospodyń Wiejskich na Mazowszu!
Komisja Konkursowa działająca na podstawie Regulaminu 
Konkursu  „Koła Gospodyń wiejskich– wyjątkowe miejsca, 
wyjątkowi ludzie” spotkała się 28 października 2022 roku. 

Członkowie Komisji przedstawili swoje łączne oceny zgłoszeń do konkur-
su. Sekretarz Komisji dokonał ich zsumowania uzyskując końcowe zestawie-
nia i tak mamy dwanaście najlepszych (zdaniem Komisji) Kół Gospodyń Wiej-
skich na Mazowszu! 

O pracy nagrodzonych KGW niech świadczą fragmenty rekomendacji dołą-
czonych do kart zgłoszeniowych: 
•	 KGW	w	Świniarowie	to	pracowitość,	kreatywność	i	duże	zaangażowanie (LDG 

Tygiel Doliny Bugu)
•	 Aktywność	i	zaangażowanie	Pań	z	KGW	w	Świniarowie	to	bardzo	ważny	ele-
ment	życia	społecznego	Miasta	i	Gminy	Łosice.	Otwartość	i	chęć	współpracy	
pozwala	na	podejmowanie	nowych	ciekawych	 inicjatyw (Burmistrz Mia-
sta i Gminy Łosice)

•	 Współpraca	z	paniami	to	czysta	przyjemność (Dyrektor Łosickiego Domu Kultury)
•	 KGW	w	Równem	zostało	reaktywowane	w	2009	roku	i	aktywnie	działa	na	rzecz	
lokalnej	społeczności	i	mieszkańców	gminy	Strachówka (Starosta Wołomiński)

•	 KGW	Równe	to	też	patriotki,	które	oddają	hołd	poległym	na	lokalnych	mogi-
łach (Wójt Gminy Strachówka) 

•	 Dzięki	ich	pomysłom	wieś	odwiedzają	zacni	turyści	–	goście	przedstawiający	
swoją	pracę (Rada Sołecka w Równem) 

•	 KGW	w	Maliszowie	angażuje	do	współpracy	lokalne	zasoby	ludzkie,	instytucjo-
nalne,	społeczne	i	kulturalne.	Wychodzą	naprzeciw	oczekiwaniom	mieszkań-
ców	i	rozszerzają	ofertę	KGW (Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL) 

•	 KGW	w	Maliszowie	to	partner,	na	którym	bez	problemu	można	oprzeć	swo-
je	działania,	podmiot	rzetelny	przez	zaangażowanie	i	kompetencje	swoich	
członków	(Wójt Gminy Kowala) 

•	 Panie	i	Panowie	z	KGW	to	profesjonalizm,	rzetelność	i	wysoka	kultura	osobista	
(Lokalna Grupa Działania Wspólny Trakt) 

•	 Swoją	bogatą	działalnością	KGW	Syberianki	promują	Powiat	Mławski	na	ze-
wnątrz (Radna Powiatu Mławskiego) 

•	 KGW	w	Goszczynie	od	początku	swojego	istnienia	zasługuje	na	miano	wyjąt-
kowej (Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu)

Gratulujemy nagrodzonym, a wszystkim biorącym udział dziękujemy 
za codzienne zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnych społeczności! 

właśnie ogłoszono konkurs dla partnerów Krajowej sieci obszarów 
wiejskich (Ksow) na wybór operacji, które będą realizowane w 2023 r.

Wnioski o wybór operacji należy składać, do jednostek regionalnych KSOW czyli samorzą-
dów województw w dniach od 5 do 22 grudnia 2022 r.

Limit dla województwa mazowieckiego w przyszłym roku to 1.400.000 zł. 
 – Bardzo	liczymy	na	partnerów	Krajowej	Sieci	Obszarów	Wiejskich	w	województwie	mazo-

wieckim	– mówi Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik – Mamy	ich	blisko	
pięciuset,	oczywiście	jest	bardzo	zróżnicowana	ich	aktywność,	ale	wszystkim	na	pewno	na	sercu	
leży	rozwój	rolnictwa	i	obszarów	wiejskich.	

Partnerami KSOW są samorządy, lokalne grupy działania, organizacje pozarządowe, ale tak-
że instytucje doradztwa rolniczego i instytuty naukowe. KSOW jest pomyślany właśnie jako 
wymiana doświadczeń i informacji między bardzo różnymi instytucjami, chcemy z bieżącą 
informacją docierać do nich i przez własną stronę internetową, i przez cykliczny newsletter 
ale i za pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Regionalnym KSOW umiejscowionym w Departamencie 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowiec-
kiego. Szczegóły na mazowieckie.ksow.pl. 

W połowie 2023 ruszy nowy KSOW! 
Wkrótce decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi powstanie KSOW+, czyli nowa struk-

tura utworzona w oparciu o istniejącą Krajową Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW), w tym Sieć na 
rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Trwają prace nad jej ostatecznym 
kształtem, wiemy jednak już dziś, że dzięki także naszym staraniom utrzymana zostanie duża 
rola samorządów województw w realizacji Pomocy Technicznej nowego PROW czyli Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich.   

Planowane uruchomienie KSOW+ to lipiec 2023 r.
 – W	2023	roku	w	ramach	operacji	własnych	chcemy	utrzymać	nasz	codziennie	rozwijający	

się	fanpejdż	w	mediach	społecznościowych	Facebook	i	YouTube,	nasze	cykliczne	konkursy	dla	so-
łectw	czy	kół	gospodyń	wiejskich	czy,	ale	także	ponownie	wyjdziemy	w	teren	z	cyklem	imprez	
promocyjnych	„KSOW	i	KGW	obok	Ciebie”.	Tegoroczna	kampania	cieszyła	się	bowiem	wielkim	
powodzeniem	– wyjaśnia Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Radosław Rybicki – Rok	2023	to	
będzie	także	rok	wznowienia	naszych	wydawnictw	–	książki	kucharskiej	Kół	Gospodyń	Wiejskich,	
poradnika	domowego	wyrobu	serów	czy	poradnika	o	kiszonkach.	Nakłady	z	roku	2022	już	trafiły	
do	Państwa	rąk,	stąd	plan	dodruku.	

Nazwa KGW Miejscowość ŚREDNIA  LOKATA KWOTA

KGW W ŚWINIAROWIE Świnarów 26,25 I MIEJSCE 8.000 zł

KGW W RÓWNEM Równe 25,25 II MIEJSCE 7.000 zł

KGW W MALISZOWIE Parznice 25,00 III MIEJSCE 6.000 zł

KGW SYBERIANKI Syberia 24,50 IV MIEJSCE 5.000 zł

KGW W GOSZCZYNIE Goszczyn 24,25 V MIEJSCE 3.500 zł

KGW DZIAŁAMY RAZEM Klusek 23,50 WYRÓŻNIENIE 1.500 zł

KGW W STRZEBULI Strzebula 23,00 WYRÓŻNIENIE 1.500 zł

KGW W STARYM KĘBŁOWIE Stary Kębłów 22,50 WYRÓŻNIENIE 1.500 zł

KGW CZERWONE KORALE Klaski 22,50 WYRÓŻNIENIE 1.500 zł

KGW W ŻDŻARZE Żdzar 22,25 WYRÓŻNIENIE 1.500 zł

KGW GOŹDZICZANKI Gożdzik 22,00 WYRÓŻNIENIE 1.500 zł

SGW W MYSZADŁACH Myszadła 21,25 WYRÓŻNIENIE 1.500 zł

KGW w Żdżarze od kilku lat pokazuje się w inicjatywach KSOW

KSOW to konferencje, wydawnictwa i wyjazdy studyjne

KGW Równe na Dożynkach Gminnych w Jadowie

KGW Świniarów na Festiwalu KGW w Radomiu


