




Babska Biesiada 
Świetlica CKiW Sułkowice Bolęcina  
W sobotni wieczór 6 marca 2011 r. 

odbyła się w Świetlicy CKiW  
w Sułkowicach-Bolęcinie BABSKA 

BIESIADA. Spotkały się na niej członkinie 
miejscowego KGW oraz mieszkanki 

Sułkowic-Bolęciny  





Kurs florystyczny 
W kwietniu 2011 r. zakooczył się trwający 

100 godzin Kurs florystyczny. W kursie 
uczestniczyły Członkinie Stowarzyszenia 

Gospodyo Wiejskich z Andrychowa. 
Organizatorem kursu był Związek 

Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce 
oddział w Krakowie, a wykonawcą - 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego WURBEX w Wadowicach 





Jarmark Wielkanocny 
Tuż przed Świętami Wielkanocnymi  

9 kwietnia 2011 r. na Placu Mickiewicza - 
Centrum Kultury i Wypoczynku  

w Andrychowie pod Patronatem 
Burmistrza Andrychowa zorganizowało 

Jarmark Wielkanocny. 











Konkurs Potraw Regionalnych  
Stół Wielkanocny 2011 

Partnerem przedsięwzięcia w 2011 roku 
było Województwo Małopolskie.  

Program Małopolska Nasz Region Nasza 
Szansa. „Małopolskie bogactwo 

kulinarne i obrzędowe Świąt 
Wielkanocnych” 

Konkurs na najpiękniejszy  
koszyczek i pisankę z logo  

Województwa Małopolskiego 

















Rodzinne Popołudnie z Muzyką 
... i naszą wystawą kwiatów!  

Z okazji szczególnego święta - Dnia Matki 
mieszkaocy Sułkowic Łęgu zebrali się w WDK 

Sułkowice na "Rodzinne popołudnie  
z muzyką". Spotkaniu towarzyszyła wystawa 

kwiatów z krepiny wykonanych na kursie 
zorganizowanym przez Stowarzyszenie 
Gospodyo Wiejskich - Koło Gospodyo 

Wiejskich w Sułkowicach Łęgu oraz muzyka 
zaprezentowana dla przybyłych gości przez 

Orkiestrę z Roczyn.  









XI Spotkanie Integracyjne 
Wieprz, 25 maja 2011 

Stowarzyszenie Gospodyo Wiejskich 
Kolejny raz spotkało się na spotkaniu 
integracyjnym w Gminie Wieprz - tym 
razem w nowym obiekcie - Restauracji 

Piwnicy Nowostyl. Spotkanie było 
możliwe dzięki pomocy Gminy Wieprz, 

która była głównym sponsorem 
spotkania. 













Otrzymaliśmy dotację 
Stowarzyszenie Gospodyo Wiejskich w Andrychowie 

– otrzymało dotację w wysokości 3.000 zł. na 
realizację zadania publicznego w dziedzinie edukacji 
pn. "Małopolska WIE - wiedza, innowacje, edukacja" 

– wsparcie inicjatyw edukacyjnych. Decyzję podjął 
Zarząd Województwa Małopolskiego. 

Projekt nosi nazwę "Wiedza o tradycji szansą dla 
pokoleo". W ramach realizacji tego zadania 

zorganizowany zostanie kurs międzypokoleniowy 
"Kwiat pięknem i tradycją" , zostanie zorganizowana 

konferencja "Od tradycji do nowoczesności" 
połączona z wystawą "Cztery magiczne przedmioty 

mojej babci" 
Program realizowany będzie do 30.11.2011 



Wizyta studyjna 
W dniu 27 maja 2011 r. w Świetlicy Banku 
Społdzielczego w Andrychowie odbyła się 

WIZYTA STUDYJNA w ramach programu Wiejski 
Inkubator Ekonomii Społecznej realizowanego 
przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w 

Krakowie. Do Andrychowa przyjechało 20 
aktywnych uczestników społeczności wiejskiej – 

aby podzielid się doświadczeniami z 
Gospodyniami należącymi do SGW. Na spotkaniu 

prezentowano dorobek Stowarzyszenia. Przy 
kawie i ciastku dokonano wymiany doświadczeo. 

Wspólnie mamy nadzieję, że zdobyta wiedza 
będzie nas dalej inspirowad do dalszej pracy na 

rzecz lokalnej Społeczności.  



Małopolski Dzieo Uczenia się  
przez całe życie 

W dniu 8 czerwca 2011 roku Stowarzyszenie 
Gospodyo Wiejskich Andrychów – dzięki 
uprzejmości Powiatowego Urzędu Pracy  

w Wadowicach Filia w Andrychowie miało 
możliwośd prezentacji swej pracy podczas 

konferencji pt ‘WSPÓLNE ROZWIJANIE PASJI 
LACZY POKOLENIA w ramach Małopolskiego 

Dnia Uczenia się przez całe życie.  



Gospodynie w akcji 
W dniu 28 kwietnia 2011 r. na spotkaniu 
organizowanym przez STOWARZYSZENIE 
LOKALNA Grupa działania "Dolina Soły" 
w Rajsku – prezentowany był dorobek 
SGW. Podczas spotkania dyskutowano 
nad plusami powstania Stowarzyszenia 

Gospodyo z terenu Gminy Kęty.  



Podziękowania dla MSH Wizan 
W dniu 10 czerwca 2011 roku w MSH 

"Wizan" w Andrychowie miało miejsce 
Walne Zgromadzenie Przedstawicieli 
wraz ze sprawozdaniami za 2010 rok  

i planem na 2011. Stowarzyszenie 
Gospodyo Wiejskich w Andrychowie  
w formie wystąpienia - podziękowało  

za pomoc. Wręczono także piękny stroik 
w barwach Spółdzielni.  





Zdobyliśmy I miejsce  
w plebiscycie publiczności  

w kategorii : potrawa "Jak u Mamy"  
w półfinale 7 Małopolskiego Festiwalu 
Smaku! Który odbył się w Wadowicach. 

Jedziemy na FINAŁ! do Krakowa  
Stolicy Małopolski 

























Gospodynie SGW zdobyły  
podczas Festiwalu Plackorzy  

Złotą i Srebrną 
Andrychowską Czapkę Kucharską 

Za najlepszy placek roku 2011 



















Gospodynie SGW zdobyły I Miejsce  
w kategorii "Jak u Mamy" w 7. Finale 

Małopolskiego Festiwalu Smaku  
w Krakowie!  

Wiedzą w całej Polsce – chłopcy  
i dziewczyny, że najlepsze placki  

z andrychowskiej Gminy!  













Festiwal Godki Krakowskiej  
W pierwszą niedzielę miesiąca 3. lipca 2011 r. 
gospodynie uczestniczyły w organizowanym 
po raz pierwszy Festiwalu Godki Krakowskiej. 
Impreza odbyła się w Iwanowicach. Na scenie 

ze swoją "godką" zaprezentowały się trzy 
gospodynie SGW. Stowarzyszenie promując 

swoją działalnośd i Gminę Andrychów 
przygotowało wystawę kwiatów z bibuły 
i zwierzątek z siana. Poznawano również 

bogate tradycje gospodarzy imprezy.  





Konkurs stroików dożynkowych - 2011 
Tradycyjnie - początek września jest dla 
gospodyo bardzo pracowity. Znajdzie się 

jednak zawsze czas na chwilę wytchnienia.  
1. września 2011 w gościnnych progach Banku 

Spółdzielczego odbył się "Konkurs Stroików 
Dożynkowych" realizowany ze środków 
programu "Kultywowanie regionalnych 

tradycji i zwyczajów związanych z obrzędami 
ludowymi na terenie Gminy Andrychów" 

realizowany ze środków Urzędu Miejskiego  
w Andrychowie. 













Dożynki Gminne - Inwałd 2011 
Siódmy raz mieszkaocy Gminy Andrychów 
wspólnie dziękowali za plony. Tym razem 

owoce ziemi poniesiono w orszaku 
dożynkowy w Inwałdzie. 















Małopolska - Nasz region Nasza Szansa 
Miło nam poinformowad, że Stowarzyszenie 

Gospodyo Wiejskich w Andrychowie 
otrzymało dotację w wysokości 4000 zł.  

na realizację przedsięwzięcia : 
I Spotkanie Integracyjne Seniorek z powiatu 
wadowickiego i oświęcimskiego - Seniorzy 

bliżej Małopolski" 



Wzajemna pomoc – już trzeci raz pomogę 
innym i sobie 

Stowarzyszenie Gospodyo Wiejskich złożyło 
ofertę w Konkursie na realizację zadao 

publicznych Województwa Małopolskiego z 
dziedziny Promocji i organizacji wolontariatu. 
Nazwa zadania "Wzajemna pomoc – już trzeci 

raz pomogę innym i sobie"  
Oferta ta znalazła uznanie w komisji oceniającej . 

Komisja na realizację tego zadania przyznała 
dotację w wysokości pięd tysięcy złotych. 

Zadania realizowane będą w okresie od 01. 
września 2011 do 15. grudnia 2011.  



Kolejna dotacja dla SGW  
Z budżetu Wojewody Małopolskiego dla 

podmiotów pozarządowych  
realizujących zadania  

z zakresu pomocy społecznej w roku 
2011 - IV konkurs - Stowarzyszenie 

Gospodyo Wiejskich otrzymało 6.500 zł 
na program :  

Aktywny senior wspiera seniora.  



22 sierpnia 2011 r. do Kamienicy (pod 
Limanową) na dożynki wojewódzkie 
przyjechali przedstawiciele rolników  

całej Małopolski.  
Stowarzyszenie Gospodyo Wiejskich  
z przyjemnością uczestniczyło w tak 
szczególnym wydarzeniu - dumnie 

reprezentując nasz region. 











Dożynki Prezydenckie w Spale 
 

W najpiękniejszych dożynkach, które 
odbyły się w Polsce w roku 2011 

uczestniczyły przedstawicielki 
Stowarzyszenia Gospodyo Wiejskich  

w Andrychowie 













I Spotkanie Integracyjne Seniorek  
z powiatu wadowickiego  

i oświęcimskiego  

Seniorzy bliżej Małopolski 
8 listopada 2011 r.  Andrychów 
Dotacja Zarządu Województwa 

Małopolskiego  
Program "Małopolska - Nasz Region 

Nasza Szansa" II edycja 2011.  
 




