Gmina Krzywda

KGW Drożdżak
Nasze Koło Gospodyń Wiejskich w Drożdżaku zawiązało 20 lutego 2011 roku z inicjatywy mieszkanek
naszej miejscowości, które mając masę świetnych pomysłów postanowiły zrobić coś dla lokalnej
społeczności.
W założeniu Koła pomogła nam Pani Z-ca wójt Barbara Kot, która jest Prezesem Stowarzyszenia
Krzewienia Kultury Wiejskiej „Szansa” w Krzywdzie, które skupia w swych szeregach Koła Gospodyń.
Gmina udostępniła nam świetlicę wiejską w Drożdżaku.

I tak się zaczęło...........

Zorganizowałyśmy kilka imprez dla naszych członkiń oraz mieszkańców a dochód z imprez postanowiłyśmy
przeznaczyć na wyposażenie naszej siedziby (np. zastawa stołowa na 50 osób). Z pomocą przychodzi nam również
Pan Wójt jeżeli tylko poprosimy o pomoc. Nasze Koło jest dla nas czymś więcej niż zwykłą wiejską organizacją. To Koło
jest już częścią nas, bo to my je stworzyłyśmy, wkładając w to dużo serca, miłości, pracy i zaangażowania. Mamy
nadzieję, że z dnia na dzień będziemy rozwijać się coraz lepiej a działalność w Kole Gospodyń Wiejskich będzie nam
przynosić wiele satysfakcji…

Dnia 20-02- 2011 roku w sali świetlicy wiejskiej w Drożdżaku odbyło się zebranie, na którym były panie, które
działały dawniej w kole oraz te, które chciały działać w odnowionym Kole Gospodyń.

Na zebraniu tym został wybrany zarząd "nowego"koła w składzie:
●
●
●
●

Przewodnicząca –Agnieszka Uścińska
Z-ca przew. –Wanda Kudan i Barbara Filipek
Skarbnik –Barbara Skwarek
Kronikarze- Karolina Błażejczyk i Martyna Ochnik

Zaś inicjatywę swą, zaangażowanie w prace i udział w kole wykazało 19 kobiet- mieszkanek Drożdżaka i nie tylko, a
są nimi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Uścińska Agnieszka
Kudan Wanda
Filipek Barbara
Skwarek Barbara
Błażejczyk Karolina
Kopyść Bożena
Kowalczyk Barbara
Kubak Barbara
Kulikowska Małgorzata
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Lech Ewa
Ochnik Martyna
Panasiuk Renata
Pawlak Justyna
Pawlak Swietłana
Rodak Grażyna
Skwarek Kazimiera
Tomasik Agnieszka
Tomasik Maria
Wilga Małgorzata

Pomagamy w organizacji:
●
●
●
●
●
●

imprezy (jak np. Andrzejki, Walentynki, Tłusty Czwartek, Wigilia itp…)
zabawy sylwestrowe
chrzciny
przyjęcia komunijne
warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i młodzieży
imprezy integracyjne
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