
 
 

Głogoczów, dn. 08-03-2019 
 
 
 

Sprawozdanie  merytoryczne z działalności  
STOWARZYSZENIA GOSPODYŃ WIEJSKICH W GŁOGOCZOWA  

za okres od 01-01-2018 do 31-12-2018 
 

 
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie zarejestrowane zostało w 16-12-2011 r. w 

Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie – pod nr KRS 0000405670  

 
W roku sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia działa w składzie: 
 

1. Agnieszka Węgrzyn –prezes 
2. Beata Górszczak- wiceprezes 
3. Krystyna Sikora- członek zarządu 
4. Elżbieta Dymek –członek zarządu 

 
Komisja Rewizyjna: 
 

1. Magdalena Kuklińska 
2. Maria Buraczek 
3. Teresa Szczurek 

 
Cele statutowe  
 
1) aktywizacja i integracja mieszkańców, środowisk i instytucji lokalnych;  
2) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  
3) wzmocnienie więzi miejscowej ludności z „małą ojczyzną ”, pielęgnowanie jej tradycji i 
dziedzictwa;  
4) inicjowanie i współdziałanie w rozwoju i upowszechnianiu kultury na wsi, w zwiększaniu 
uczestnictwa ludności wiejskiej w życiu kulturalnym, w kultywowaniu folkloru, rękodzieła i 
sztuki ludowej.  
5) poprawa poziomu życia kobiet wiejskich;  
6) aktywizacja i promowanie kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym;  
7) wsparcie osób starszych, samotnych, dzieci i młodzieży oraz współpraca z nimi;  
8) podejmowanie i wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu i bezrobociu;  



9) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz w 
wyrównywaniu ich szans;  
10) poprawa stanu zdrowia mieszkańców;  
11) promocja rozwoju turystyki i agroturystyki;  
12) upowszechnianie kultury kulinarnej;  
13) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji;  
14) wsparcie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej;  
15) upowszechnianie wolontariatu;  
16) sprawowanie opieki nad zabytkami i miejscami pamięci narodowej oraz utrwalanie 
szacunku dla pamiątek i zabytków;  
17) ochrona przyrody i środowiska;  
18) poprawa stanu lokalnej infrastruktury;  
19) poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców.  

 
Działania zrealizowane w okresie sprawozdawczym: 
 
14 stycznia 2018 odbył się Koncert noworoczny którego organizatorem był komitet społeczny 
Głogoczów Razem. Głogoczowskie Gospodynie włączyły się w organizację przez przygotowanie 
poczęstunku dla występujących artystów.  

25 marca 2018  podobnie jak w poprzednich latach, członkinie Stowarzyszenia Gospodyń 
Wiejskich w Głogoczowie obecne były ze swoimi przysmakami na Kiermaszu Świątecznym 
organizowanym przez Miasto i Gmina Myślenice. Prezentowały zakwasy na żur wielkanocny, 
pasztety, chrzan i słynne już śledzie ze śliwką i w śmietanie. 

Od maja do października członkinie Stowarzyszenia brały udział w nabożeństwach fatimskich 
w kościele parafialnym w Głogoczowie nosząc figurkę Matki Boskiej Fatimskiej. 

31 maja 2018 r. Członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie uczestniczyły 
w procesji Bożego Ciała niosąc figurkę Matki Boskiej Fatimskiej  

10 czerwca 2018 odbyła się Głogoczowska Biesiada przy ZPO w Głogoczowie. Również 
członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie wsparły szkołę - m.in. jako 
rodzice i babcie przygotowujące ciasta i inne smakołyki oraz sprzedając napoje podarowane 
przez firmę Fantic 

22 czerwca 2018  praca Gospodyń została doceniona  wyróżnieniem i nagrodą w dziedzinie 
kultury i sportu otrzymanym z rąk Burmistrza Maciej Ostrowski. 

Również w tym roku 14 lipca członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie 
reprezentowały Polskę na Festiwalu „ Spróbuj świata. Smakuj świata” w ramach 5 
Jubileuszowej edycji International Folk Meetings Małopolska 2018 .Wspólne gotowanie wraz z 
zespołami uczestniczącymi w festiwalu sprawiło to wydarzenie czymś wyjątkowym. 

Podobnie jak w latach wcześniejszych członkinie Stowarzyszenia pod przewodnictwem Pana 
Czesława Wierzby w dniach  17 i 19 sierpnia 2018 tworzyło asystę Procesji Pogrzebu Matki 
Bożej oraz Procesja Wniebowzięcia NMP w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

22 sierpnia Przedstawiciele Gminy Myślenice w tym nasze gospodynie wyjechały do 
zaprzyjaźnionego miasta węgierskiego Csopak nad Balatonem. Również w tym roku miały 

https://www.facebook.com/gminamyslenice/?__tn__=K-R&eid=ARCDcb72APOeBHQMOwFkdSBxfs-F9njJRykHiMaeHNWYOMzT96BUTo2N6obTtNYtjNhr8rUWuqiwcS48&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBCGgGtQ4WFHQAqnxEtGGK8YBYKMl6Lrcvc0es4ngsVL6YlJUw-f9I27JkCkpMwfSJKcztJnwJc0KwV2rjYJnql5vA52LGSw2Ihg1ebTjzcr936rJ9WpLlo1IC4ErvJ2itU5oRy0y4ZHporMCwICKk7SmyDgr_Q0qcFUr26P5ZoFT3XA54r-OcsB2zPob0XYgE8OgYUhuKcseo2gZphGlpeUyakOudT2SVpyZ8VhYBnaPd1VYJO4HExCBtfL_le3Rd-623sYYGp0N3QAN4fL5nBxIzz7RigV3Y3a3teJEyNq73v0onJ3OKYo34Og-0oxJ4dsEeB10BXU9I35ez_k0hAygvK9euWhid8EA
https://www.facebook.com/maciej.ostrowski.585?__tn__=K-R&eid=ARD0nACuYxXSAO8AeOE3RSjJL-6DsAbu9i0m6BVacG4Xv_pz_k6Fj6aIUT8BaNuhpMspRrmfsVcWSouU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCGC2C_YsqZbs0FcUmbVC7rbGeatsNjXyIOrmTmizMXs8DbliMFNm5KMxEaNQv0ZA8wBMyEYTqCM8xae8CJJzodheBvJq9VlpbGta-QrZFH3XHWP0PYQtTlxobhJ7b7iaCcrToZgcTof2SrQA7r4fno5UkLcoPRAAdG27TZIeGSRJ7FjaNPxom2iW5WN-Su1BYSMMpM26XDdXoL_J_2wKE8tyjJ4S-yqmfFJ2xsXTLMNq3H5cbR0PFM-MVjhI1hCeUMcsSsnWzorOKNedkv_GqdoN1cDZ-C57WOynlpfgVqkcEtn1Jv5wQpFYNliwx72dcgKLEhsKjYULppaCQdeT3JqLv_ENFE6dEdcamlat2F4-kc84FH0AG2SW3GhIj_3V_v3ma1Q7JTnvxVR4jAgZu7AtosyIuqia7p_ZolaaA4OPYjx_7u54J4Eug


zaszczyt i przyjemność gotować dla tamtejszych mieszkańców a tym samym reprezentować 
Gminę Myślenice. 

12 sierpnia 2018 w Tarnowie i 2 września 2018 w Skawinie Głogoczowskie Gospodynie 
reprezentowały Miasto i Gminę Myślenice na Małopolskim Festiwalu smaku. Głogoczowskie 
DZIONIE zainspirowało samego Andrzeja Polana, który tą potrawę wprowadził do menu w 
swojej warszawskiej restauracji.  

Również w dniu 2 września odbył się w Głogoczowie piknik rodzinny będący zakończeniem 
projektu „Aktywne wakacje Głogoczowskie harce” realizowanego przez WDK Głogoczów. 
Gospodynie przygotowały na to wydarzenie ciasta. 

28 września 2018 Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie przygotowało spotkanie 
( Warsztaty) z Ulą Herman Prezeską zarządu i założycielką start-upu Pelvifly. Stworzyła ona 
rozwiązanie, które zrewolucjonizowało branżę telemedyczną i pomaga rozwiązać problem 
tysięcy kobiet w Polsce, a docelowo milionów na świecie. Pomysłodawczyni produktu i 
aplikacji, które pozwalają na rehabilitację oraz trening dna miednicy u kobiet. 

15 października 2018 odbyło się coroczne spotkanie KGW z terenu Powiatu Myślenickiego w 
czasie którego poszczególne Koła i stowarzyszenia otrzymały z rąk Starost Pana Józefa Tomala 
praktyczny upominek - blender. 

11 listopada 2018 z inicjatywy ks. proboszcza Grzegorza Walaszka druhowie naszej OSP, 
Orkiestra Dęta OSP oraz  Przedstawicielki Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich uczestniczyli w 
Mszy Świętej dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po mszy 
Wszyscy przemaszerowaliśmy na cmentarz, gdzie na grobie nieznanego żołnierza złożona 
została wiązanka kwiatów i zapalone zostały znicze.  

2 grudnia 2018,  żeby wynagrodzić sobie trud włożony w działalność stowarzyszenia 
gospodynie wybrały się na spektakl komediowy do MOKiS Dobczyce pt. „SZALONE NOŻYCZKI”  

16 grudnia 2018 odbył się  kiermasz  Bożonarodzeniowy na Rynku w Myślenicach.  Na stoisku 
Gospodyń były śledzie ze śliwką, w śmietanie, oleju i marynowane. W tym roku panie 
przygotowały również domowe powidła śliwkowe - wspaniałe do świeżego chleba lub 
domowych ciast. 

Zarząd dziękuje wszystkim osobom, którzy pomagają w realizacji założeń statutowych 
Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich. 

               
         

 

        ……………………………………. 
Prezes SGW 

 

 
 

https://www.facebook.com/myslenicki/?__tn__=K-R&eid=ARB02v3i6DApompE6shGP9d2PXn56wVism6xLVQEMkgfoAPARFjg8ESn-5ppEhQSwKRfNW0Wf9BWd8u3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCiDA2Vfj6daUWAl5A-Ih-5fSojTfNDY5lIEqrnwogntZLEndjVCUnVGsJrMPhdRj0wGQH8jJpmkntUfvOL0jfaQjVXhU9R7541_rdmLnLdvnWROupRjoaV-qQAOJ_I_NefhlR2HVnzW2Hx7h-uPvM8wwave9wv_OFeN2VMnOTdOvumoUq2JKVbe-dBgcICx7ISFtaIUamJ5Dis2txmSgyEGVnzbgQlU_efe8OSeF8SetlRzVM-YqNXscy2GPnP-bLwr7VyWa6XmczuPpfbkC2qyi63doC-8zyka4WRa1SxOF2q5ArGpV4NICqJ_bGAo83eVjT3msHmXTifwERn4wPtDqZq2ZqA9mdOzfzC8Lki_sP9xQclppWzsbAsI2coT7YYlxXc09ZqNqD8MKrnAdM2qqz8kua2qUmLLugq3M6jykc

