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Sprawozdanie
z działalności Stowarzyszenia Kobiet Gminy Uchanie za rok 2015
Stowarzyszenie Kobiet Gminy Uchanie działa na podstawie rocznego planu pracy, W roku 2015
zrealizowane zostały następujące zamierzenia :
- dnia 17 stycznia w świetlicy wiejskiej w Drohiczanach odbyło się uroczyste zakończenie
warsztatów kulinarnych,
- dnia 12 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia za rok 2014. W związku z
tym m że zebranie wypadło w Tłusty Czwartek nie zabrakło tradycyjnych pączków, które
przygotowane zostały przez Panie zrzeszone w Stowarzyszeniu,
- w dniach 30 — 31 maja
zorganizowana została wycieczka turystyczna w Bieszczady, w programie której znalazło się
zwiedzanie Ogrodu Botanicznego zwiedzanie Przemyśla, zwiedzanie Tamizy n/Soliną, rejs
statkiem po Zalewie Solińskim a także zwiedzanie zamku w Łańcucie.
- dnia 17 czerwca udział w uroczystościach religijno - patrioty cynach ku czci ofiar
pomordowanych przez Niemców i NKWD w lesie we wsi Staszic,
- wyjazd do Lublina na koncert Zespołu Śląsk , który zorganizowany został przez UG Uchanie,
- dnia 1 lipca udział w VII Forum Kobiet Aktywnych w Józefowie n/ Wisłą,
- dnia 12 lipca udział w konkursie kulinarnym pn "Uchańskie smaki", który odbył się w
Uchaniach w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kultury Antycznej Gotania 2015. Za udział
w powyższym Konkursie Stowarzyszenie otrzymało nagrodę pieniężną w wysokości 600,00
złotych .Stowarzyszenie reprezentowało KGW ze wsi Chyżowice, Wola Uchańska i Drohiczany
.Za otrzymane środki finansowe zakupione zostały dla ww Kół roboty kuchenne.
- dnia 30 sierpnia Stowarzyszenie uczestniczyło aktywnie w dożynkach parafialno — gminnych
we wsi Aurelin. Poszczególne KGW przygotowały wieńce i stoły dożynkowe oraz poczęstunek
dla gości dożynkowych,
- w listopadzie odbyły się warsztaty w trakcie których Pani Nina Drozdowska - przedstawicielka
WODR w Końskowoli O/Zamość uczyła kobiety różnych technik wykonywania kwiatów z bibuły.
Natomiast Pani Honorata Repeć przeprowadziła pogadankę nt chowu drobiu.
- ponadto członkinie Stowarzyszenia włączały się aktywnie w życie społeczne i kulturalne
Gminy Uchanie i regionu.
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