Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach

Jubileusz 20 - lecia działalności KGW Koźlica
Koło Gospodyń Wiejskich z Koźlicy, które jest małym kołem, ale prężnie działającym świętowało 13 stycznia 2018r.
Jubileusz 20-lecia swojej działalności.

Uroczystość poprowadziła pani Alina Paluch – przewodnicząca KGW Koźlica wspólnie z panią Agnieszką Wawrzeń dyrektor CKiP. Oprócz zacnego grona członkiń w jubileuszu uczestniczyli również zaproszeni goście: Wójt Gminy
Igołomia-Wawrzeńczyce – Józef Rysak wraz z małżonką, Przewodniczący Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce – Stefan
Nawrot, Sekretarz Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce – Iwona Kubik, proboszcz parafii Igołomia - ks. Jan Jurczak, radny
Koźlicy Piotr Paluch, sołtys Koźlicy Władysław Marszałek wraz z Radą Sołecką, radni oraz sołtysi gminy,
przedstawicielki 10 pozostałych KGW działających na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, grupa Pasterze z Koźlicy
oraz sponsorzy.
Podczas spotkania przewodnicząca koła Pani Alina Paluch przedstawiła krótki rys historyczny działalności KGW Koźlica,
który uświetniła prezentacja multimedialna. Członkinie koła wysłuchały wiele serdecznych życzeń oraz otrzymały
upominki z rąk Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy oraz przedstawicielek Gminnej Rady KGW. Oczywiście
nie zabrakło toastu i głośnego sto lat odśpiewanego przez wszystkich gości. Jubileusz ten stał się okazją do
podziękowania Paniom, które zakładały i działały w Kole w latach 60. Były to panie Apolonia Czarnik, Świeczka Aniela,
Boligłowa Zdzisława oraz Janina Migas. Swoją obecnością zaszczyciła wszystkich Pani Janina Migas, która otrzymała
list gratulacyjny oraz bukiet róż. Przewodnicząca KGW Koźlica podziękowała za lata pracy na rzecz społeczności
lokalnej i życzyła zdrowia oraz pogody ducha na następne lata życia pani Janinie Migas.
Pani Alina wspomniała także, że działalność Koła nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc i wsparcie finansowe z Urzędu
Gminy, Rady Sołeckiej, sponsorów, oraz wszystkich osób, które społeczną pracą, miłym słowem, uśmiechem
przyczyniały się do zbudowania tego czym Koło może się teraz pochwalić.
Zwieńczeniem uroczystości był pyszny poczęstunek, który został przygotowany przez uczestniczki. Organizatorzy
zadbali także o oprawę artystyczną. Na scenie wystąpiła Krakowska Grupa Biesiady Muzycznej, która rozbawiła gości
swoim występem oraz porwała do wspólnego śpiewania.
Spotkanie jubileuszowe stało się świetną okazją do rozmów o przeszłości i planowaniu kolejnych działań na przyszłe
lata. Życzymy realizacji zamierzonych celów i założeń oraz doczekania kolejnych tak pięknych jubileuszy.
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