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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

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich i Koła 
Gospodyń Wiejskich obok Ciebie! 
Koła Gospodyń Wiejskich rozruszają każdą społeczność.

Przeżywają renesans. 
Rodzą się na nowo, 
reaktywują, ale i powstają 
całkiem nowe. 

Z myślą o nich Samorząd 
Województwa Mazowieckie-
go proponuje co roku system 
dotacji i wsparcia „Kobiety 
gospodarne i wyjątkowe”,
a Krajowa Sieć Obszarów 
Wiejskich w województwie 
mazowieckim organizuje 
konkurs „Koła Gospodyń 
Wiejskich – wyjątkowe 
miejsca, wyjątkowi ludzie” 
czy konkurs „Najaktywniej-
sza liderka wiejska”. 

W 2022 roku pokazujemy 
Koła Gospodyń Wiejskich 
szerszej publiczności. Po-
kazujemy ich działalność, 
promujemy sukcesy i za-
przyjaźniamy z lokalnymi 
społecznościami. Stąd 
kampania „KSOW i KGW 
obok Ciebie”, która roz-
poczęła się 11 i 12 czerwca 
obecnością w Płońsku na 
Krajowych Dniach Pola 
i w Kaskach w gminie Ba-
ranów podczas Konkursu 
na najlepszą orkiestrę dętą 
KSOW.
Do dyspozycji Kół dajemy 
przez cały 2022 rok namiot 
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Kampanię finansuje Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

KGW to nie tylko jedzenie ale także rękodzieło

KGW na stoisku odwiedzali znamienici goście m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik (w środku).

Stoisko zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem

wystawienniczy, który za-
proszone koła wypełniają, 
regionalnym i lokalnym 
jadłem, muzyką, rękodzie-
łem. Chcemy, by przez 
cały dzień odwiedzający 
imprezy plenerowe mogli 
posmakować, porozmawiać, 
posłuchać, obejrzeć. Albo 
nawet dowiedzieć się, że 
KGW to nie relikt przeszło-
ści i wyłącznie kulinaria. Że 
to dzisiejsza kreatywność, 
aktywność i gospodarność.
W Płońsku gościliśmy na 
stoisku KGW Skarżyn. 
W Kaskach aż trzy koła - 
KGW Baranów, KGW Gole 
i KGW Drybus. W lipcu 
z Kołami Gospodyń Wiej-
skich odwiedziliśmy Sierpc 
(KGW Zamość) i Radom 
(KGW „Stokrotki” ze 
Skrzynna i Stowarzyszenie 
Wrzosowisko). Do współ-
pracy przy pikniku „Zdrowo 
na ludowo” w Warce zapro-
siliśmy KGW Goszczyn, 
na Dożynki w Kowali KGW 

„Maliszowianki” z Mali-
szowa, a do Przesmyków
KGW Strzała. Na początku 
września z kampanią KSOW 
i KGW obok Ciebie zagoś-
ciliśmy w Woli Kiełpińskiej 
(KGW „W rumiankowym 
ogrodzie” z Nieporętu) 
i w Długosiodle (KGW Stare 
Suski). Ostatnie odwie-
dzone imprezy to Dożynki 
w Drobinie (aż cztery KGW 
z terenu gminy Drobin) 
oraz Piknik w Pustelniku 
gm. Stanisławów, gdzie 
pokazaliśmy Koło Gospo-
dyń Wiejskich „Goździk” 
w Pustelniku. Do końca 
roku planujemy jeszcze 
przynajmniej trzy wspólne 
z Kołami Gospodyń Wiej-
skich plenery. 
Za to, że na naszym stoi-
ku jest pięknie, kolorowo 
i smakowicie, czego świa-
dectwo możecie Państwo 
poznać na zdjęciach obok, 
serdecznie wszystkim Ko-
łom dziękujemy! 

Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich
Samorząd Województwa Mazowieckiego realizuje m.in zadanie publiczne w obszarze 
„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” - „Wspieranie rozwoju 
gospodyń aktywnych społecznie”. W ramach tegorocznego konkursu złożono 920 ofert. Komisja 
konkursowa dokonała oceny merytorycznej 910 ofert.
Dofinansowanie przyznano ostatecznie na realizację 834 zadań publicznych na łączną sumę 
5 488 341,26 zł. 
Trwa właśnie podpisywanie umów i tak w pierwszej połowie września dofinansowanie otrzymało: 

-  125 kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych w powiatach płockim, gostynińskim, 
sierpeckim, płońskim i żuromińskim z dofinansowaniem (zakup sprzętu gastronomicznego, 
strojów ludowych czy komputerów); 

-  120 organizacji z powiatów radomskiego i przysuskiego (Zakup wyposażenia świetlic, 
nagłośnienia czy rowerów, organizacja kulturalnych imprez okolicznościowych, widowisk, 
warsztatów kulinarnych i krawieckich, czy rajdów rowerowych); 

-  Ponad 90 kół gospodyń z regionu ostrołęckiego (m.in. mobilne Centrum Kultury w Drwęczy, 
wyposażenie sali w budynku OSP Węgrzynowo czy kulturalne weekendy w Zabielu Wielkim); 

-  29 kół gospodyń z powiatów sochaczewskiego i żyrardowskiego (zakup sprzętu 
gastronomicznego czy doposażenie siedzib KGW).

ZD
JĘ

CI
A:

 B
R 

KS
O

W
.


