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Zajazd Kasztelan był gospodarzem I Międzypowiatowego Kongresu
Kół Gospodyń Wiejskich, którego organizatorami byli: Starosta
Sierpecki Mariusz Turalski wraz z Wicestarostą Sierpeckim
Jarosławem Ocickim. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął
Poseł RP Waldemar Olejniczak.
Na terenie powiatu sierpeckiego

funkcjonuje

obecnie

19

zarejestrowanych w ARiMR Kół Gospodyń Wiejskich. Liczba ta
nieustannie się zwiększa. Informacja o organizacji Kongresu
spotkała się z ciepłym przyjęciem nie tylko członkiń, lecz
także sympatyków KGW. Ostatecznie wzięło w nim udział ponad 21
kół, co dało łącznie ponad 200 osób. Gościliśmy 17 KGW z
terenu powiatu sierpeckiego oraz 4 z powiatu żuromińskiego.
Starosta Sierpecki Mariusz Turalski wraz z Wicestarostą
Sierpeckim Jarosławem Ocickim dokonali uroczystego otwarcia
Kongresu, dziękując jednocześnie za tak liczne przybycie.
Podkreślili, że to wydarzenie jest doskonałą okazją do
kultywowania tradycji kulinarnej północnego Mazowsza,
integracji środowiska, a także propagowania kultury wiejskiej.
Podziękowania do gospodyń skierował również Poseł RP Waldemar
Olejniczak, który zaznaczył, że ,,Koła gospodyń wiejskich to
wyjątkowe organizacje z długą i piękną tradycją. Nie tylko
integrują społeczeństwo, współpracując z lokalnymi OSP, ale i
motywują inne środowiska do działania’’. Poseł RP podziękował
również Starostom Sierpeckim za inicjatywę spotkania i wyraził
nadzieję jego kontynuowania. W wydarzeniu wziął udział
kierownik Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w Sierpcu
Jacek Cecelski, który w swojej prelekcji omówił prawne aspekty
funkcjonowania KGW oraz procedury ich rejestracji. W ramach
Kongresu został przeprowadzony I Konkurs Ekologiczno-Kulinarny
,,Potrawa z ekologicznych produktów’’. Panie z Kół Gospodyń
Wiejskich częstowały własnymi wypiekami, pierogami, chlebem ze

smalcem i wieloma innymi smakołykami. Degustacji potraw
dokonała Komisja Konkursowa w składzie: Przewodniczący Komisji
Jarosław Ocicki, członkowie Komisji: Jacek Cecelski, Jarosław
Dołhun oraz Anita Gad-Turalska. Komisja wyłoniła zwycięzców i
wyróżnionych, którzy otrzymali nagrody rzeczowe w postaci
sprzętu AGD. Pierwsze miejsce zajęło KGW ,,Goliatki’’(gm.
Lubowidz),
na
drugim
miejscu
znalazło
się
KGW
,,Milewczanki’’(gm. Zawidz), natomiast trzecie miejsce zdobyło
KGW ,,Studzieniec’’(gm. Sierpc). Pozostałe Koła otrzymały
wyróżnienia. Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę
taneczną.

