
Działania w 2012 roku 
 

Styczeń - Panie z naszego Koła udzieliły pomocy strażakom z książnickiej OSP przy 

przygotowaniu poczęstunku z okazji noworocznego spotkania strażaków gminy.  

 

Luty - zrealizowano projekt grantowy „Pożyteczne ferie 2012  pt. „Moja miejscowość w 

Internecie” dla 32 dzieci członkiń organizacji  W Atlasie Wsi Polskich zostały umieszczone 

rezultaty ferii.  

Zorganizowaliśmy wycieczkę do Baranowa Sandomierskiego, kilka wyjazdów na basen i do 

kina. Dzieci na zakończenie ferii otrzymały tytuł „Współautor Atlasu Wsi” 

 

 
 

Marzec - z kobietami wielka bieda, lecz bez kobiet żyć się nie da. 

Dzień Kobiet świętowałyśmy  wspólnie z paniami z gminy w Chorzelowie. Wanda Mika 

nasza radna i sekretarz stowarzyszenia została uhonorowana tytułem Wyjątkowa Kobieta  

Gminy Mielec. 

 

.  



 

   W marcu wykonano  Palmę Wielkanocną do Kościoła Parafialnego w Książnicach. 

   

 Maj 
Rozpoczęto przygotowania do Jubileuszu 60-lecia KGW, której kontynuatorem jest nasze 

stowarzyszenie. Udział w imprezie gminnej z okazji Dnia Matki. Jedna z naszych pań 

Krystyna Pazdyk uhonorowana orderem. 

 

 

.  .  

Lipiec  

Jubileusz odbył się 01.07. Przed imprezą panie miały okazję uczestniczyć w trzydniowych  

warsztatach kulinarnych Pt; ”Dziedzictwo kulinarne naszego regionu”. Podsumowaniem tego 

uroczystego dnia była biesiada muzyczno- taneczna.  

Jubileusz KGW stał się pretekstem do uhonorowania i podziękowania wszystkim osobom, 

które swoją postawą zasłużyły sobie na niwie społecznej działalności dla KGW w 

Książnicach. 

Podziękowania  w dowód uznania za szczególne zaangażowanie oraz zasługi wiążące się z 

poświęceniem czasu wolnego dla rozwoju oraz umacniania Koła Gospodyń Wiejskich 

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Nowoczesnych Pań  w Książnicach   otrzymują prezeski 

KGW panie Antonina Kapusta, Janina Węgrzyn, Krystyna Pazdyk.               

Okolicznościowe podziękowania z okazji jubileuszu otrzymują członkinie Koła ze  względu 

na 20-letnią i dłuższą  działalność w Kole. 



Bronisława Żak, Janina Dymek, Maria Twardy, Bogumiła Pogoda, Małgorzata Zawierucha, 

Irena Strzępka. 

.  

Sierpień 

 
 

Przygotowania do Dożynek Gminnych  które odbyły się w dniu 19.08.w Chrząstowie. 

 

W ramach przygotowań został wykonany wieniec dożynkowy z dojrzałych kłosów zbóż, 

uwity z pszenicy, jęczmienia, owsa i pszenżyta. 

W środku kosza chleb wypieczony z ziaren zboża z tegorocznych a następnie stoisko z 

potrawami regionalnymi z tradycyjnym plackiem ziemniaczanym. który cieszył się uznaniem 

zwiedzających. 

 



Nasze stowarzyszenie reprezentowało Gminę Mielec na Dożynkach Powiatowych w Mielcu 

 

 
 

 

 
 

Wrzesień  

Nasz wieniec został wystawiony na Podkarpackim Konkursie Wieńca Dożynkowego w 

Radomyślu, gdzie zdobył wyróżnienie w kategorii – inne formy wieńca  

 

Październik 

Redakcja wniosku o dotację na akcję „ Pożyteczne ferie 2013” 

 

Listopad  

W listopadzie odbyło się spotkanie „Andrzejki 2012 na ludowo.”  
 

 


