
 
 

Głogoczów, dn. 13-03-2020 

 

 

Sprawozdanie  merytoryczne z działalności  

STOWARZYSZENIA GOSPODYŃ WIEJSKICH W GŁOGOCZOWA  

za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019 

 

 

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: 

 

20 stycznia odbył się Koncert noworoczny którego organizatorem był komitet społeczny 

Głogoczów Razem. Głogoczowskie Gospodynie włączyły się w organizację przez 

przygotowanie poczęstunku dla występujących artystów.  

8 marca odbyło się walne zebrania Stowarzyszenia na którym oprócz spraw zawodowych 

świętowałyśmy Dzień Kobiet. 

15 marca, aby zaczerpnąć ze źródeł kultury, wybrałyśmy się do Regionalnego Centrum 

Oświatowo-Sportowego w Dobczycach na spektakl teatralny „Chcesz się Bawić? Zadzwoń!”. 

Po spektaklu mogłyśmy poznać znanych aktorów między innymi: Michała Piróga, Marka 

Włodarczyka, Annę Powierzę i Rafała Mroczka. 

14 kwietnia podobnie jak w poprzednich latach, członkinie Stowarzyszenia i Koła Gospodyń 

Wiejskich w Głogoczowie obecne były ze swoimi przysmakami na Kiermaszu Świątecznym 

organizowanym przez Miasto i Gminę Myślenice. Prezentowały zakwasy na żur wielkanocny, 

pasztety, chrzan i słynne już śledzie ze śliwką i w śmietanie. 

21 kwietnia Gospodynie w swoich strojach regionalnych brały udział w procesji Rezurekcyjnej. 

31 maja odbyła się pielgrzymka KGW z terenu Gminy Myślenice do Sanktuarium Matki Bożej 

Myślenickiej w ramach przygotowań do uroczystych obchodów 50-lecia koronacji cudownego 

Obrazu. Po mszy świętej w barwnym korowodzie i ze śpiewem na ustach przeszliśmy do domu 

parafialnego, gdzie czekał na nas pyszny poczęstunek i wspólne śpiewanie. 

2 czerwca jako rodzice i babcie wsparłyśmy Szkolę Podstawową w Głogoczowie przygotowując 

ciasta i inne smakołyki oraz sprzedając napoje podarowane przez firmę FANTIC. 

20 czerwca członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w uczestniczyły w procesji Bożego 

Ciała niosąc figurkę Matki Boskiej Fatimskiej. 

Również w tym roku 13 lipca członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie 

już po raz szósty reprezentowały Polskę na Międzynarodowych Małopolskich spotkaniach z 

Folklorem. Wspólne gotowanie wraz z zespołami uczestniczącymi w festiwalu sprawiło to 

wydarzenie czymś wyjątkowym. Setki różnego rodzaju ciasteczek, paszteciki z kapustą i 

grzybami, dzionie i oczywiście kawa zbożowa na zimno, rozeszły się w mgnieniu oka. 

 

21 lipca odpust parafialny - nie mogło zabraknąć oczywiście naszych Gospodyń w pięknych 

kolorowych strojach.  
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Podobnie jak w latach wcześniejszych członkinie Stowarzyszenia pod przewodnictwem pana 

Czesława Wierzby w dniach 6-18 sierpnia tworzyły asystę Procesji Pogrzebu Matki Bożej oraz 

Procesji Wniebowzięcia NMP w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

22 sierpnia odbył się pogrzeb jednej z członkiń Teresy ( Basi ) Woźnik. Kobiety o wielkim sercu, 

która pomimo problemów zdrowotnych, przez wiele lat aktywnie włączała się w działania 

Stowarzyszenia. Uczcijmy jej pamięć minutą ciszy…. 

24 sierpnia odbyła się Jubileuszowa Msza Święta w związku z Jubileuszem 50-lecia Koronacji 

Matki Bożej Pani Myślenickiej w której nasze członkinie brały również udział. Po wspólnej 

modlitwie częstowałyśmy głodnych pielgrzymów żurem i kanapkami. 

29 sierpnia Przedstawicielki naszego stowarzyszenia wzięły udział w warsztatach „Czwartki z 

igłą - warsztaty szycia” zorganizowanych przez Fundację Fundusz Partnerstwa z Krakowa. 

30 sierpnia odbyły się warsztaty dla mieszkańców Głogoczowa „Hotel dla Owadów, czemu nie” 

zrealizowany w ramach projektu Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie pt. Polska 

to My. Przyszłość to Wy. Ponadto od września do listopada wraz z wolontariuszami Orkiestry 

Dętej OSP Głogoczów i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej został przygotowany Kącik 

Przyrodniczy na który składają się łąka kwietna, hotelik dla owadów zapylających i tablica 

edukacyjna. W listopadzie dla dzieci z naszego przedszkola zostały zorganizowane warsztaty z 

robienia domków dla owadów zapylających. 

7 września w ramach obchodów 80-tej rocznicy Walk Obronnych na Przedmurzu Krakowa 

członkinie naszego Stowarzyszenia przywitały przybyłych na uroczystości podhalańczyków 

drobnym poczęstunkiem. Oczywiście wzięły aktywny udział w uroczystej mszy świętej i 

oficjalnych obchodach na cmentarzu komunalnym. A po oficjalnej części zajęły się 

poczęstunkiem przybyłych gości- słynnym głogoczowskim żurem, kawą i herbatą.   

Od września do listopada przygotowałyśmy dla mieszkańców Głogoczowa cykl bardzo 

ciekawych ekologicznych spotkań warsztatowych z elementami wykładów o artystach 

ekologicznie zaangażowanych i tworzących sztukę proekologiczną. Warsztaty odbyły się w 

ramach projektu „Kultura bez reszty, Kultura bez resztek” na który otrzymałyśmy 

dofinansowanie w wysokości 5000 zł. W ramach tego projektu uczestniczyliśmy w warsztatach 

o tematyce ZERO WASTE na których poznałyśmy tajniki jak żyć ekologicznie, bez szkodliwych 

odpadów.  

15 września na Festiwalu Okolicznościowych Kabaretów Gospodynie przygotowały 

poczęstunek dla artystów, a w trakcie występów dobrze się bawiły. 

28-29  września zorganizowałyśmy wycieczkę na czeskie Morawy. Wraz z mieszkańcami 

Głogoczowa pojechały członkinie Stowarzyszenia Nasze Osieczany.  

5 października odbył się IV Międzynarodowy Przegląd Walk Scenicznych w Głogoczowie. Jak 

co roku przygotowaliśmy dla uczestników przeglądu żur głogoczowski. W tym roku w jury 

konkursu zasiadła prezes naszego Stowarzyszenia, Agnieszka Węgrzyn. 

11 listopada  na jesiennym spotkaniu Mieszkańców połączonym ze Świętem Niepodległości 

nasza prezes Agnieszka Węgrzyn przedstawiła zebranym projekty zrealizowane przez 

Stowarzyszenie i Orkiestrę Dętą OSP Głogoczów    

3 grudnia Gospodynie przeprowadziły warsztat kulinarny dla uczniów pierwszej klasy 

Technikum Turystyczno-gastronomicznego przy Zespole Szkół-Małopolska Szkoła Gościnności 

pt. „Bożonarodzeniowe Smaki z Głogoczowa”. Uczniowie pod okiem doświadczonych 



gospodyń przygotowali: wigilijną zupę grzybową, świątecznego indyka w suszonych owocach, 

bułeczki cynamonowo-orzechowe i tradycyjne makowce  

5 grudnia z rąk starosty Józefa Tomala koła gospodyń z terenu powiatu Myślenickiego w tym i 

nasze Stowarzyszenie otrzymało podziękowanie za działalność społeczną wraz z drobnym 

upominkiem w postaci miksera. 

6 grudnia kontynuując nasze proekologiczne działania zorganizowałyśmy warsztaty „Drugie 

życie firan” na którym zostały uszyte woreczki na warzywa owoce.  

22 grudnia  odbył się Kiermasz  Bożonarodzeniowy na Rynku w Myślenicach. Przygotowałyśmy 

wspólnie z KGW Głogoczów zakwas z buraków, żur pszenno-żytni oraz śledzie ze śliwką, w 

śmietanie, oleju i marynowane. W tym roku panie przygotowały również domowe powidła 

dyniowo-jabłkowe i nowość- coś dla vegan- pasztet z selera według przepisu Anny Kapłan.  

Zarząd dziękuje wszystkim osobom, którzy pomagają w realizacji założeń statutowych 

Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich. 

               

         

 

        ………………………… 

Prezes SGW 

 

 

 


