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WIEŚci z MAZOWSZA WIEŚci z MAZOWSZA

„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

Co drugie jabłko pochodzi z Mazowsza
Niedawno obchodziliśmy Światowy Dzień Jabłka. Jak pokazują badania 
to ulubiony owoc Polaków. Statystyczny mieszkaniec naszego kraju zjada 16 kg 
jabłek rocznie. Skąd pochodzą najlepsze jabłka? Eksperci i smakosze 
podpowiadają – z Grójecczyzny.

Średnio ponad 45  proc. produkcji 
jabłek w  kraju pochodzi z  zagłębia 
grójecko-wareckiego, nazywanego 
„największym sadem Europy”. Gmi-
ny o największej koncentracji upraw 
to: Błędów, Belsk Duży, Grójec i War-
ka. Jak mówią smakosze – to właśnie 
z  tego rejonu jabłka są  najlepsze,   
odpowiednio wybarwione o jędrnym 
miąższu. To  dzięki szczególnemu 
mikroklimatowi  i staraniom wielo-
pokoleniowych rodzin sadowników 
jabłka z Mazowsza są  tak doskona-
łe. Najbardziej znane i  doceniane 
odmiany to  m.in. Gala, Jonagold, 
Golden Delicious, Red Jonaprince 
oraz Ligol. I  jest na  nie największe 
zapotrzebowanie.
Smakoszem grójeckich jabłek jest 
marszałek Adam Struzik. I zachęca 

innych do sięgnięcia po ten zdrowy 
polski owoc.
– Aż 7 na 10 świeżych owoców eks-
portowanych z  Polski to  produkty 
z  naszego regionu. A  szczególnie 
dumni możemy być z  grójeckich 
jabłek. Gorąco Państwa zachęcam 
po sięgnięcie, nie tylko dzisiaj, po ten 
zdrowy produkt z rodzimych sadów. 
Dobrego dnia dla smakoszy i sadow-
ników – mówi marszałek.
O ich najwyższej jakości przekonu-
je Leszek Przybytniak, urodzony 
w  Grójcu radny województwa ma-
zowieckiego, przewodniczący sejmi-
kowej Komisji Rolnictwa i Terenów 
Wiejskich oraz producent rolny.
– Mamy najlepsze owoce na świecie. 
Nigdzie indziej nie są one tak pach-
nące i  smaczne, a  co  najważniejsze 

pełne wartości odżywczych. To aro-
maty z naszych jabłek wykorzystywa-
ne przy produkcji artykułów spożyw-
czych czy kosmetyków są najbardziej 
cenione i  jest na  nie największe 
zapotrzebowanie – podkreśla radny.

Jedzmy jabłka – za zdrowie!

Znakomicie smakują, ale mają też 
wiele wartości odżywczych. Diete-
tycy zalecają jedzenie przynajmniej 
dwóch jabłek dziennie –  rano dla 
urody, wieczorem dla zdrowia. Jabłka 
to źródło witaminy C, witamin z gru-
py B, minerałów i błonnika roślinne-
go. Są niskokaloryczne (jedynie około 
50 kcal w 100 g), korzystnie wpływają 
na  trawienie, oczyszczają organizm 
z toksyn, wspomagają pracę mózgu 

i pomagają regulować poziom cukru 
we krwi.
Zupełnie wyjątkowe na  Mazowszu 
jest jabłko marki „amela” –  produ-
kowane zgodnie z  innowacyjnym 
programem „zero pozostałości pesty-
cydów” w  ramach Klastra „Polska 
Natura” w  gminie Błędów (pow. 
grójecki).

Smaczny owoc doczekał się własnego 
szlaku. Warecki Szlak Jabłkowy liczy 
70 km i wiedzie przez Warkę – jedno 
z  najstarszych miast na  Mazowszu 
oraz Jasieniec, Belsk Duży i Błędów. 
Założyła go grupa lokalnych społecz-
ników pod skrzydłami Stowarzysze-
nia W.A.R.K.A.

JEDZMY JABŁKA!

Budujmy 
inteligentne wsie!
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk 
(IRWiR PAN) zaprasza do udziału w III Konkursie 
„Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy”.

Poszukiwane są pomysły 
i  inicjatywy, dzięki którym 
Państwa wieś (gmina) może 
stać się lub stała się bardziej 
przyjazna do życia.
Do wygrania nawet 6000 zł. 
Łączna pula nagród to 44 
tys. zł.
Celem realizowanej przez 
IRWiR PAN konkursu jest 
upowszechnianie i promo-
cja  smart  villages   wśród 
mieszkańców obszarów wiej-
skich  poprzez identyfikację 
wprowadzonych innowacji 

społecznych oraz cyfrowych 
na obszarach wiejskich w for-
mie opisu stanu faktycznego 
(z pogłębionym uwzględ-
nieniem wizji oraz inicjatyw 
wdrażania tej koncepcji w 
przyszłości). Ponadto zwięk-
szenie zainteresowania kon-
cepcją smart villages wśród 
jednostek wprowadzających 
innowacje  oraz zaprezento-
wanie wizji i inicjatyw do-
tyczących smart villages w 
formie elektronicznej.
Konkurs ma umożliwić wy-

mianę poglądów oraz stwo-
rzyć bazę wiedzy, w której 
gromadzone będą przed-
sięwzięcia z zakresu smart 
villages, poprawiające atrak-
cyjność obszarów wiejskich.
Patronat medialny: Tygodnik 
Poradnik Rolniczy, Witryna 
Wiejska, Gospodyni, smar-
twies.pl
Więcej informacji wraz z 
regulaminem oraz formula-
rzem zgłoszeniowym można 
znaleźć na stronie:
www.irwirpan.waw.pl

Z prac Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 
pod kierownictwem Leszka Przybytniaka, postuluje zwiększenie roli samorządu rolniczego 
w kształtowaniu polityki rolnej.

Wobec pogarszającej się sy-
tuacji ekonomicznej polskiej 
wsi, w  przyjętym stanowisku 
Komisja opowiedziała się 
za włączeniem samorządu rol-
niczego w procesy decyzyjne 
w obrębie czterech zagadnień:
• Gospodarowanie na grun-

tach dzierżawionych.
• Wieś, jako miejsce tworze-

nia produkcji pierwotnej 
i zamieszkiwania.

• Tworzenie kanałów dystry-
bucji surowców i produk-
tów rolnych.

• Rola samorządu rolniczego 
w prawodawstwie z zakre-
su rolnictwa.

Konieczne są zmiany ustawo-
dawcze w kierunku wzmocnie-
nia pozycji dzierżawcy gruntów 
bez uszczerbku dla praw wła-
ścicielskich. Samorząd rolniczy 
powinien być najistotniejszym 
współautorem postulowanych 
zmian i  gwarantem ich reali-
zacji. (…)
Zmieniająca się rola wsi –  z 
miejsca wyłącznie produkcji 
rolnej, w  miejsce także życia 

i  zamieszkiwania osób niebę-
dących producentami rolnymi 
– przynosi wiele napięć i rodzi 
kon� ikty. Nie można dopuścić 
do  marginalizacji produkcji 
pierwotnej na obszarach wiej-
skich. Swoistym kompromisem 
byłoby wytyczenie w planach 
zagospodarowania przestrzen-
nego gmin obszarów do pro-
dukcji rolnej oraz obszarów 
spokojnych, cichych, do  za-
mieszkiwania. (…) Podstawo-
wą rolę w  zbyciu towarowej 
produkcji rolnej winny pełnić 

nowoczesne giełdy wyposażone 
w narzędzia i infrastrukturę te-
lekomunikacyjną, pozwalającą 
na szybką i skuteczną wymia-
nę informacji oraz realizację 
umów handlowych. Samorząd 
rolniczy powinien być istotnym 
partnerem przy projektowaniu 
infrastruktury telekomunika-
cyjnej, przyjaznej i  czytelnej 
dla środowiska producentów 
rolnych. Dla małych produ-
centów należy rozwijać rynki 
lokalne, poprzez stały rozwój 
infrastruktury targowiskowej, 

zlokalizowanej blisko klien-
ta. Współpraca władz lokal-
nych z samorządem rolniczym 
w  tym zakresie stanie się ele-
mentem skracania łańcuchów 
dostaw (…) – postulują radni   
w stanowisku Komisji.
Radni na ostatnim posiedze-
niu Komisji zajęli się także 
problematyką oddziaływania 
odnawialnych źródeł energii 
(OZE) na  ceny energii i  bez-
pieczeństwo energetyczne. 
To szczególnie istotne w obec-
nej trudnej sytuacji na  rynku 
energii i źródeł ciepła na Ma-
zowszu i w całej Polsce.
W roku 2021 w Polsce udział 
OZE w produkcji energii elek-
trycznej wyniósł 17  procent. 
Niezmiennie kluczowy jest 
udział węgla, który wynosi 
ponad 70 procent. Natomiast 
w  ramach produkcji z  OZE 
54  procent stanowi energia 
wiatrowa, 15 procent to ener-
gia biogazowa, a  13  procent 
fotowoltaika.

Kluczową kwestią w energetyce 
lokalnej jest możliwość pozy-
skiwania biogazu. Specjaliści 
wskazują, że potencjał jest bar-
dzo duży. Biogaz mógłby pokryć 
nawet 30 procent zapotrzebowa-
nia na energię. W Polsce z sa-
mej nadwyżki produkcji słomy 
ze zbóż i rzepaku pozostaje aż 13 
mln ton do zagospodarowania. 
Biogazownie są  klasycznym 
przykładem wdrażania go-
spodarki obiegu zamkniętego, 
a zarazem kluczowym elemen-
tem stabilizującym produkcję 
energii w ramach mikstu OZE. 
Dobrym rozwiązaniem jest 
także instalowanie biogazowni 
przy oczyszczalniach gminnych.
Przewodniczący komisji Leszek 
Przybytniak podkreślił potrze-
bę debaty na  forum Sejmiku 
w  tej sprawie, aby wypraco-
wać rozwiązania, jak samorząd 
mógłby skutecznie pomagać 
rolnikom w wytwarzaniu ener-
gii odnawialnej i  stosowaniu 
urządzeń OZE.

Od września za złotówkę 
do marszałkowskich 
muzeów i teatrów!
Blisko 14  tys. uczniów szkół 
odwiedziło mazowieckie insty-
tucje kultury w maju i czerwcu. 
To efekt inicjatywy samorządu 
województwa, który zaprosił 
młodych Mazowszan do  ak-
tywnego udziału w  kultu-
rze. –  Ten wynik to  również 
świetny prognostyk przed 
zbliżającym się początkiem 
roku szkolnego. Jestem prze-
konany, że we wrześniu nasze 
instytucje będą jeszcze chętniej 
odwiedzane – podkreśla mar-
szałek Adam Struzik.

Najchętniej do teatru

Największą popularnością 
cieszyły się marszałkowskie 
teatry. Spektakle w  Teatrze 
Polskim w Warszawie w ciągu 
zaledwie dwóch miesięcy obejrzało blisko 1,4 
tys. uczniów. Zbliżoną liczbę widzów miał 
płocki Teatr Dramatyczny. Rekordzistą okazał 
się jednak Mazowiecki Teatr Muzyczny im. 
Jana Kiepury w Warszawie, z którego oferty 
skorzystało ponad 2,5 tys. młodych ludzi.
Zwiększone zainteresowanie odnotowały rów-
nież mazowieckie muzea. Uczniowie chętniej 
odwiedzali m.in. Muzeum Wsi Mazowieckiej 
w Sierpcu, Muzeum Romantyzmu w Opino-
górze czy radomską Elektrownię.
Jak podkreśla Ludwik Rakowski, pomy-
słodawca akcji, przewodniczący Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego, te dane tylko 
potwierdzają trafność pomysłu. – Wiedzieli-
śmy, że ta inicjatywa może się spotkać z dużym 
zainteresowaniem. Nie spodziewaliśmy się jed-
nak, że wyniki będą aż tak dobre. Mamy jeszcze 
w puli 3 mln zł na promocyjne bilety, dlatego 
już dziś zachęcam nauczycieli do planowania 
jesiennych wyjazdów do  naszych instytucji 
kultury – zachęca przewodniczący.
Przypomnijmy –  w maju tego roku zarząd 
województwa zdecydował o realizacji progra-
mu „Kultura za złotówkę”. Na jego realizację 
przeznaczono 6 mln zł. A celem programu jest 
otwarcie marszałkowskich instytucji kultury 
dla dzieci i  młodzieży. Szkoły z  programu 
mogą skorzystać do końca roku. Do wykorzy-
stania zostało blisko 3 mln zł.

Jak zwiedzać za złotówkę

Aby móc skorzystać z  „promocyjnej” ceny 
szkoła powinna wysłać zgłoszenie o  chęci 
udziału do  wybranej przez siebie instytucji 
kultury. Formularz zgłoszenia jest dostępny 
na stronie www.mazovia.pl oraz na stronach 
instytucji kultury. Do  udziału w  programie 
władze Mazowsza zapraszają uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych.
W programie bierze udział 28  marszałkow-
skich instytucji kultury.

Lista instytucji, które szkoły mogą 
odwiedzać za złotówkę:
• Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana 

w Warszawie
• Warszawska Opera Kameralna w Warszawie
• Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i  Tańca 

„Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego
• Mazowiecki Instytut Kultury
• Muzeum Szlachty Mazowieckiej 

w Ciechanowie
• Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie
• Muzeum Azji i Pacy� ku im. Andrzeja 

Wawrzyniaka w Warszawie
• Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej 

„Elektrownia” w Radomiu
• Państwowe Muzeum Archeologiczne 

w Warszawie
• Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycz-

nych w Szydłowcu
• Stacja Muzeum
• Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
• Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
• Państwowe Muzeum Etnogra� czne 

w Warszawie
• Muzeum Regionalne w Siedlcach
• Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
• Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 

w Warszawie
• Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
• Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu
• Europejskie Centrum Artystyczne 

im. Fryderyka Chopina w Sannikach
• Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego 

w Płocku
• Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury
• Muzeum im. Jacka Malczewskiego 

w Radomiu
• Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 

w Warszawie
• Muzeum Niepodległości w Warszawie
• Muzeum Mazowieckie w Płocku
• Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski 

obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)
• Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie


