
Dot. sprawozdania z realizacji zadania 1.1 promocja aktywnych jednostek i zachęcenie do 

społecznej aktywności mieszkańców gminy. 

 

W 2008r. na terenie gminy Łabunie panie z Kół Gospodyń Wiejskich przedsięwzięły: 

Koło Gospodyń Wiejskich w Łabuniach: 

1. Gminne Święto Pączka- panie smażą pączki według receptur swoich babć                

i sprzedają po 1 zł. dochód jest przeznaczony na wyposażenie wypożyczalni 

naczyń. 

2. Obsługa uroczystości 60- lecia działalności Biblioteki Gminnej w Łabuniach. 

3. Obsługa uroczystości lokalnych – AK, OSP, Konkurs Literacko- Gminny na Dzień 

Dziecka, Dożynki Parafialno- Gminne- występ i sprzedaż wyrobów cukierniczych. 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Barchaczowie: 

1. Święto Kobiet 

2. Podczas wakacji w dniach 7- 14 lipca Panie uczestniczyły w projekcie „Na 

barchaczowskich ścieżkach” ogłoszonego w ramach konkursu „Pożyteczne 

wakacje” przez Fundację Wspomagania Wsi. Celem projektu było ciekawe               

i bezpieczne zorganizowanie czasu dla dzieci. 

3. Udział w Zamojskich Dniach Folkloru w Zwierzyńcu (dyplom + nagroda). 

4. Organizacja Pikniku Rodzinnego – konkursy z nagrodami dla dzieci, loteria 

fantowa, zabawa, poczęstunek. 

5. Udział w Nieliskiej Biesiadzie Kulturalnej – I nagroda (500 zł.) 

6. Udział w Dożynkach Gminno – Parafialnych – występ i sprzedaż wyrobów 

cukierniczych. 

7. Organizacja zabawy andrzejkowej i sylwestrowej dla mieszkańców wsi. 

 

Koło Gospodyń wiejskich w Majdanie Ruszowskim: 

1. Organizacja Jasełek. 

2. Organizacja balu sylwestrowego dla mieszkańców wsi 

 



Koło Gospodyń Wiejskich w Mocówce: 

1. Spotkanie z Seniorkami. 

2. Dzień Kobiet- pokaz rękodzieła ludowego – serwetki i pisanki. 

3. Przeprowadzenie akcji „Nasza wieś najpiękniejsza”. 

4. Festyn rodzinny – konkursy, loteria fantowa, ciasto, dania gorące. 

5. Udział w Dożynkach Parafialno- Gminno - występ i sprzedaż wyrobów 

cukierniczych. 

6. Klinika zdrowia „Bądź trendy” – poradnictwo: wizaż, fryzjer, kosmetyczka. 

7. Udział w konkursie „Szopka 2008”. 

8. Klinika zdrowia „Zdrowe odżywianie”. 

9. Organizacja zabawy andrzejkowej i sylwestrowej dla mieszkańców wsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

We wrześniu 2007 roku  w Roztoczańskim Związku Rolników, Kółek Rolniczych i 

Organizacji Rolniczych w Tomaszowie Lubelskim zostały zarejestrowane 3 Koła Gospodyń 

Wiejskich. Działają one na terenie sołectw: Łabunie, Mocówki i Barchaczowa. Zrzeszają w 

sumie ok. 50 pań zamieszkujących na stałe teren gminy. Panie stają się ważnymi 

inicjatorkami życia kulturalno- rozrywkowego w gminie Łabunie. W poprzednim roku 

kalendarzowym odbyły się: spotkanie z seniorkami KGW „Zorza” w Barchaczowie, andrzejki z 

prezentacją twórczości ludowej KGW Łabunie, „Spotkanie z Mikołajem” w Mocówce.  

 

 


