Warszawa, 26 listopada 2021 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI
BW-I.020.69.2021.EC
Pan
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Panie i Panowie
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie i Wójtowie

Szanowni Państwo,
przekazuję list pana ministra Adama Kwiatkowskiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii
Prezydenta RP, zawierający informację o inauguracji II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich
o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będą „Ostatki w
polskiej tradycji”.
Adresatami konkursu są: Koła Gospodyń Wiejskich, wpisane do Krajowego Rejestru Kół
Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń
wiejskich (Dz.U. 2018, poz. 2212 z późn. zm.), Koła działające na podstawie ustawy
z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. z 2019 r.
poz. 491) oraz stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których statutowym celem
działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym lokalnej i regionalnej, promocja
i pielęgnowanie polskich tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych.
Konkurs będzie się składał z dwóch etapów. Etap wojewódzki zostanie zorganizowany
w formule on-line. Etap ogólnopolski planowany jest jako wydarzenie stacjonarne w siedzibie
Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca MAZOWSZE im. Tadeusza Sygietyńskiego
w Otrębusach. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek
Prezydenckich.
Bardzo proszę o rozpowszechnienie tej informacji w podległych Państwu jednostkach
samorządu

terytorialnego.

Wierzę,

że

inicjatywa

Małżonki

Prezydenta

RP

pozwoli

na zaprezentowanie osiągnięć Kół Gospodyń Wiejskich z naszego regionu w upowszechnianiu
kultury ludowej, umacnianiu lokalnych wspólnot i kształtowaniu ich tożsamości.
Zgłoszenia będą przyjmowane od 20 listopada 2021 r. do 28 lutego 2022 r. pod adresem:
konkurs.KGW@prezydent.pl. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonych materiałach
oraz

na

stronie

internetowej

Kancelarii

Prezydenta

RP

pod adresem:

https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/aktywnosc/startuje--ii-edycji-konkursu-dla-kolgospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta-rp,44975.

Z poważaniem
Wojewoda Mazowiecki
Konstanty Radziwiłł
/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem/
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