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KGW w Roztropicach - zarys historyczny i obecna dzialalnosc
W 1959 roku w Roztropicach z inicjatywy Pani Jadwigi Ruszaj-Biel oraz Pani
Fryderyki Brachaczek (przewodniczyej Powiatowej Rady Kobiet w Bielsku-Biatej)
odbylo siq spotkanie wszystkich kobiet z naszej wsi, na ktorym postanowiono
zatozyc Kolo Gospodyn Wiejskich.
Wybrano zarz^d:
przewodniczya Uchyfa Eleonora
skarbnik Kidon Hermina

sekretarz Szpatek Anna

Co pewien czas sklad zarz^du zmieniai si^.

W 1974 roku nowq przewodnicz^c^ zostata Pani Alojzja Brzoska. Po 20 latach
jej kadencji na now^ przewodnicz^c^ wybrano Paniq Stefani^ Szary.
Nast^pne przewodniczye, to: Pani Elzbieta Piszczalka,

Pani Elzbieta Zbel (w latach 1995-2002) i Pani Jolanta W^glorz (od 2002r.).
Od zalozenia KGW czlonkinie aktywnie podejmowaly dzialalnosc na rzecz
naszej wsi i jej mieszkancow.

Organizowaly kursy kroju i szycia oraz gotowania; wieczorki taneczne i bale

karnawalowe.

Latem byly prowadzone tzw. ,,dziecince" dla dzieci gospodyn, ktore w okresie

Zniw pracowaty w polu.

KGW pomagalo w zakupie i rozprowadzaniu pisklqt, sadzonek roslin i grzybni

wsrod mieszkancow wsi.

Co roku KGW obchodzilo Dzieri Kobiet i Dzieri Matki.

Najpr^zniej Kolo dzialalo po roku 1974 - kiedy to liczylo ponad 50 cztonkiri.

Obecny zarz^d, wybrany w 2016roku, tworz^:

przewodniczya W^glorz Jolanta
zast^pca Sadlik Barbara
sekretarz Gawlik Weronika
skarbnik Kulas Grazyna

Nasze KGW teraz liczy 15 czlonkin. Wspolpracujemy z OSP, Rad^ Soleck^, ze
Stowarzyszeniem Sympatykow Roztropic oraz Gminn^ Rad^ Kobiet.
Od 3 lat spotykamy si^ przed swi^tami i wspolnie pieczemy ciasteczka.
Pomagamy strazakom ,,od strony kuchni" mi^dzy innymi przy organizacji
,,Andrzejek" i walnych zebran.

Jako KGW czynnie bralysmy udziai w organizowaniu w 2017r. doz}/Tiek
gminnych - co byto dla nas ogromnym wyzwaniem.

W ramach naszej dziaialnosci organizujemy spotkania z firmami FOREWER i
SIBERIAN propagujyymi naturalne suplementy diety i wysokiej jakosci kosmetyki,
Nasze cztonkinie uczestniczq w warsztatach haftu, szydelkowania i ceramiki, a
takze bior^ udziai w wyjazdach organizowanych przez Gminnq Rad^ Kobiet.
Dla poprawienia swojej kondycji, niektore cztonkinie ,,chodz^ z kijkami".
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Przez caly czas staramy si? kult^owac nasz^ tradycj^ mi^dzy innymi

ubierajy si^ podczas waznych uroczystosci w stroje ludowe, spiewajy na naszych
biesiadach piosenki Ziemi Cieszynskiej lub organizujy tak zwane ,,szkubaczki".
Wraz z innymi organizacjami dzialajyymi na terenie naszej wsi
wspotorganizujemy takie imprezy, jak: Mikolajki, Dzien Dziecka, ,,Spotkania z
oplatkiem" dla mieszkancow.

Na Jasienickiej Wigilii w tym roku wystawilysmy wlasne stoisko mi^dzy
innymi z ozdobami swi^tecznymi i piemikami.

W ramach naszej dzialalnosci staramy si^ rozwijac swoje pasje, doskonalic
umiej^tnosci, propagowac zdrowy tryb zycia oraz kultywowac nasze tradycje.

