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Początek działalności Koła Gospodyń Wiejskich w
Baranowicach przypada na rok 1964, kiedy to kilkanaście
gospodyń powołało do życia KGW Baranowice. Pierwszą
przewodniczącą została Stefania Borska, która przez ponad
20 lat walczyła o istnienie Koła.
Bardzo ważnym elementem w działalności Koła
była organizacja przeróżnych kursów i pokazów. Były
kursy gotowania, garmażeryjne, pieczenia, kroju i szycia,
kosmetyczne, zdrowej żywności, a także upiększania
ogródków, balkonów, pokazy bukieciarstwa oraz nauka zarządzania gospodarstwem
domowym. Spotkania szkoleniowe odbywały się niemalże każdego miesiąca. Przygotowane
do opieki nad dziećmi członkinie Koła opiekowały się dziećmi zebranymi w Dziecińcu w
czasie prac polowych, kiedy rodzice nie mogli zajmować się swoimi pociechami. Od
początku swojego istnienia KGW organizowało we współpracy z innymi organizacjami
baranowickie i rejonowe ( m.in. w 1967 r. ) dożynki.
W latach 1985 – 2001 kolejną przewodniczącą KGW została pani Łucja Przesdzink .
Pod jej przewodnictwem w latach 90. członkinie własnoręcznie utkały Sztandar Rolniczy,
który reprezentuje naszych rolników na wszystkich ważnych uroczystościach do dnia
dzisiejszego. Później nastały trudne, kryzysowe lata dla Koła. Dzięki staraniom pani Ingi
Nowak, która pełniła funkcję sołtysa, reaktywowano działalność Koła.
Nową przewodniczącą KGW została Danuta Pyrek i jest nią nadal. D. Pyrek, pełna
pomysłów i temperamentu przewodnicząca, skupiła wokół siebie chętne do pracy i
uzdolnione kobiety. Ożywiła działalność Koła, które powoli stawało się prężną organizacją
w społeczności wiejskiej. KGW już od 5 lat bierze udział w Turniejach Kół Gospodyń
Wiejskich organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta Żory. W 2009 roku kobiety z
Baranowic zdobyły I miejsce. KGW często prezentuje swoje umiejętności kulinarne i
dekoracyjne. Okazją do prezentacji osiągnięć były różnorodne konkursy, a także Śląska
Konferencja Naukowa, która odbyła się 20.11.2010 roku w Kinie „Na Starówce” w Żorach.
Koło Gospodyń Wiejskich w 2014 r. obchodziło swój 50 jubileusz.
KGW Baranowice współpracuje z Radą Dzielnicy, Ludowym Klubem Sportowym,
Związkiem Emerytów i Rencistów, a także z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w
Żorach.
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