Sprawozdanie z działalności KGW w roku 2016

Na terenie Gminy Łabunie działa 8 Kół Gospodyń Wiejskich w miejscowościach:
Łabunie, Barchaczów, Mocówka, Ruszów, Majdan Ruszowski, Wierzbie, Łabuńki Pierwsze
i Wólka Łabuńska. Wszystkie są zarejestrowane w Roztoczańskim Związku Kółek
i Organizacji Rolniczych w Tomaszowie Lubelskim. Koła działają w oparciu o Ustawę z dn.
8 października 1982r. o społeczno- zawodowych organizacjach rolników i regulamin KGW.
Koła zrzeszają ok. 100 pań. Przy 5 KGW działają zespoły śpiewacze: „Łabunianki”KGW Łabunie, „Barchaczowskie Super Babki”- KGW Barchaczów, „Zorza”- KGW
Wierzbie, „Ogrodniczki” – KGW Łabuńki Pierwsze, „Kalina”- KGW Ruszów.
Koła współdziałają z Radami Sołeckimi, samorządem gminnym, OSP, organizacjami
pozarządowymi i szkołami. Aktywnie biorą udział w akcjach społecznych i zmaganiach
sportowych. Z zaangażowaniem budują wizerunek Gminy Łabunie uczestnicząc i promując ją
na przeglądach i festiwalach w województwie lubelskim.
Koło Gospodyń Wiejskich w Barchaczowie
Do Koła należy 12 pań (według sprawozdania za rok 2016). Przewodniczącą jest pani
Agnieszka Kuśmierz. Koło w 2016 r. zorganizowało:
 opłatek dla strażaków z Gminy Łabunie
 choinka dla dzieci
 Dzień Kobiet dla pań z Barchaczowa
 Piknik Rodzinny
 Stoisko na dożynkach gminnych
 V Przegląd Piosenki Żołnierskiej
 Sylwester
 Ponadto Panie brały udział w konkursach „Gospodynie na medal w woj. Lubelskim” –
V miejsce na 49 kół; „Smaki Roztocza” na jarmarku w Bełżcu - prezentowały bigos
myśliwski, zdobyły II miejsce, nagrodę pieniężną; „Napisz list do Mikołaja”- od
hurtowni Juzwex otrzymały 10 obrusów do świetlicy.

KGW brało udział w

Misterium Meki Pańskiej, Majówce w Łabuniach, pikniku w Mocówce, w dożynkach
powiatowych i Święcie pieczonego ziemniaka w Grabowcu i święcie ziemniaka w
Ruszowie, w koncercie Dni otwartych WTZ w Komarowie, Konkursie Kolęd i
Pastorałek, współorganizowało rajd pieszy na Barchaczowskie Wzgórze 256.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Łabuniach
Do Koła należy 13 pań (według sprawozdania za rok 2013). Przewodniczącą jest pani Anna
Bajaka. Koło w 2016r. zorganizowało:
 bal kostiumowy dla dzieci
 oprawę kulinarną zebrania OSP Łabunie
 spotkanie z mieszkankami Łabuń z okazji Dnia Kobiet
 piknik rodzinny – Majówka w parku
 stoisko podczas dożynek
 oprawę kulinarną „100- lecia OSP Łabunie”
 oprawę kulinarną „65-lecia Sparty Łabunie”
 oprawę kulinarną IV Zjazdu Powiatowego ZOSP RP
 spotkanie wigilijne
 Sylwestra
Ponadto KGW Łabunie uczestniczyło w szeregu wydarzeń gminnych: przeglądzie kolęd
i pastorałek w Łabuniach, „Wielkanocne wypieki” w Ruszowie, Nocy świętojańskiej
w

Wierzbiu,

piknikach

rodzinnych

Mocówce

i

Barchaczowie,

powitaniu

lata

w Majdanie Rusz., ziemniaku w roli głównej w Ruszowie, przeglądzie piosenki żołnierskiej.
KGW uczestniczyło w

warsztatach rękodzieła zdobienia techniką decupage bombek i

stroików świątecznych.

Koło Gospodyń Wiejskich w Mocówce
Do Koła należy 8 pań (według sprawozdania za rok 2013). Przewodniczącą jest pani Helena
Wałaszyk. Koło w 2016 r. zorganizowało:


Kulig sołecki



Dzień dziecka



piknik rodzinny



stoisko podczas dożynek
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Ponadto KGW Mocówka uczestniczyło w szeregu wydarzeń gminnych: „Graj w Boccia”,
Misterium Męki Pańskiej, otwarciu ścieżki edukacyjnej „Pawie Pióro”, Wielkiej majówce
w Łabuniach, biesiadzie weselnej w Wólce Łabuńskiej, pikniku w Barchaczowie, powitaniu
lata w Majdanie Rusz., ziemniaku w roli głównej w Ruszowie, przeglądzie piosenki
żołnierskiej. KGW Mocówka reprezentowało gminę na dożynkach powiatowych,
diecezjalnych i ogólnopolskich. KGW uczestniczyło w przygotowaniach do spektaklu
„Kopciuszek”, a także jednodniowych warsztatach rękodzieła artystycznego w Ruszowie i
dwudniowych w bibliotece. Członkinie wzięły udział w VIII Forum Aktywnych Kobiet w
Urszulinie i w rajdzie rowerowym zorg. przez KGW Łabuńki Pierwsze.
Koło Gospodyń Wiejskich w Majdanie Ruszowskim
Do Koła należy 10 pań (według sprawozdania za rok 2015). Przewodniczącą jest pani
Barbara Jastrzębska. Koło w 2016 r. zorganizowało:
 jasełka i opłatek z dziećmi,
 zimowisko dla dzieci,
 Dzień Kobiet Aktywnych
 początek lata – piknik rodzinny,
 oprawę kulinarną zebrania strażackie,
 stoisko podczas dożynek
Ponadto KGW Majdan Rusz. uczestniczyło w szeregu wydarzeń gminnych: przeglądzie kolęd
i pastorałek w Łabuniach, „Wielkanocne wypieki” w Ruszowie, Wielkiej majówce
w Łabuniach, Nocy świętojańskiej w Wierzbiu, pikniku rodzinnym w Barchaczowie,
ziemniaku w roli głównej w Ruszowie, przeglądzie piosenki żołnierskiej, „Graj w Boccia”.
Koło Gospodyń Wiejskich w Ruszowie
Do Koła należy 18 pań (według sprawozdania za rok 2016). Przewodniczącą jest pani Danuta
Wiater. Koło w 2016 r. zorganizowało:
 Dzień Babci i Dziadka,
 konkurs na wielkanocne ciasto
 stoisko podczas VIII Forum Aktywnych Kobiet w Urszulinie i gminnych dożynek
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 Piknik z ziemniakiem w roli głównej
Wydarzenia z udziałem KGW Ruszów: jednodniowe warsztaty rękodzieła artystycznego w
Sitnie, w Ruszowie- szkatułka 3D,

Rajd Rowerowy Gminy Łabunie zorganizowany przez

KGW Łabuńki Pierwsze; Dożynkach powiatowe, diecezjalne i ogólnopolskie; przeglądzie
kolęd i pastorałek w Łabuniach, otwarcie ścieżki edukacyjnej „Pawie Pióro”, Wielkiej
majówce w Łabuniach, Nocy świętojańskiej w Wierzbiu, piknikach rodzinnych w Mocówce i
Barchaczowie, pożegnaniu lata w Majdanie Rusz., przeglądzie piosenki żołnierskiej, „Graj w
Boccia”.
Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzbiu
Do Koła należy 10 pań, 4 panów (według sprawozdania za rok 2016). Przewodniczącą jest
pani Maria Niemczuk. Koło w 2016 r. zorganizowało:
 Spotkanie Opłatkowe dla mieszkańców Wierzbia połączone z Wieczorem Kolęd
Polskich,
 Noc świętojańską- plenerową imprezę nad krynicą
 Stoisko podczas dożynek
 Sylwestra
Ponadto KGW Wierzbie uczestniczyło w szeregu wydarzeń gminnych: przeglądzie kolęd i
pastorałek w Łabuniach, „Graj w Boccia!”, spotkaniu wielkanocnym w Ruszowie, pikniku
rodzinnym w Mocówce i Barchaczowie, powitaniu lata w Majdanie Rusz., przeglądzie
piosenki żołnierskiej w Barchaczowie, rajdzie rowerowym, sztuce teatralnej „Kopciuszek”,
biesiadzie weselnej w Wólce Łabuńskiej, pomoc w przygotowaniu poczęstunku podczas
otwarcia Ogrodu „Pawie Pióro”. Ponadto KGW uczestniczyło w akcjach społecznych- akcja
zbiórki krwi, dzień dawcy szpiku, w dożynkach powiatowych, ogólnopolskich. Przygotowało
oprawę mszy św. do św. Franciszka – patrona Wierzbia.
Koło Gospodyń Wiejskich w Łabuńkach Pierwszych
Do Koła należy 14 pań (według sprawozdania za rok 2014). Przewodniczącą jest pani
Elżbieta Garbacz. Koło w 2016 r. zorganizowało:
 Spotkanie opłatkowe dla mieszkańców Łabuniek
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 Stoisko z wypiekami na pikniku „Radość z pomagania 2015”, dożynkach
 Rajd rowerowy- Rowerowy Roman
 Andrzejki
 Turniej karate- kawiarenka
 „Graj w Boccia!”
 Spotkanie z historią
Ponadto KGW Łabuńki uczestniczyło w szeregu wydarzeń gminnych: przeglądzie kolęd i
pastorałek w Łabuniach, w Narodowym Czytaniu „Quo Vadis” H. Sienkiewicza,
„Wielkanocnych wypiekach” w Ruszowie, Wielkiej majówce w Łabuniach, Nocy
świętojańskiej w Wierzbiu, piknik rodzinny w Mocówce, pożegnaniu lata w Majdanie Rusz.,
sztuce teatralnej „Kopciuszek”, ziemniaku w roli głównej w Ruszowie, przeglądzie piosenki
żołnierskiej,w warsztatach rękodzieła zdobienia techniką sospesso w Ruszowie. KGW
Łabuńki reprezentowało gminę w Nieliszu, Łapiguzie, Zamościu, Lipsku, Skierbieszowie,
Jatutowie, Festiwalu Zespołów Śpiewaczych w Werbkowicach, Zamojskich Dniach Folkloru
w Zwierzyńcu, Festiwalu Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym, dożynkach powiatowych.
Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Łabuńskiej
Do Koła należy 20 pań. Przewodniczącą jest pani Henryka Wiater.

Koło

w 2016 r.

zorganizowało:
 Zimowisko i choinkę dla dzieci
 Biesiadę weselną - piknik
 stoisko podczas dożynek
 bal maskowy
Ponadto KGW Wólka uczestniczyło w szeregu wydarzeń gminnych: przeglądzie kolęd
i pastorałek w Łabuniach, Wielkiej majówce w Łabuniach, Nocy świętojańskiej w Wierzbiu,
piknikach rodzinnych w Mocówce i Barchaczowie, powitaniu lata w Majdanie Rusz.,
przeglądzie piosenki żołnierskiej, udział w organizacji spektaklu „Kopciuszek”. Członkinie
koła wzięły udział w VII Forum Aktywnych Kobiet w Urszulinie. Ponadto członkinie wzięły
udział w warsztatach decupage w Ruszowie.
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