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odNOWA 
S T O W A R Z Y S Z E N I E  

W S P I E R A N I A  I N I C J A T Y W  G Ł O G O C Z O W A  

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY      nakład 1200 sztuk 

5 lat Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa 

www.glogoczow.pl. Zgłaszając się do konkursu wyrażasz 

zgodę na publikację Twojej pracy oraz Twojego imienia i 

nazwiska przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gło-

goczowa. 

To już piąte ferie w Głogoczowie organizowane przez 

SWIG dlatego nazwaliśmy je „Ferie na 5”. Odbędą się 

dzięki dofinansowaniu UMiG Myślenice, zaangażowaniu 

wolontariuszy i członków Stowarzyszenia oraz pomocy 

lokalnych przedsiębiorców, którzy ufundowali liczne upo-

minki dla dzieci. 

Ferie w Głogoczowie, to nie jest nuda! 

Ze SWIG-iem zabawa zawsze się uda! 

Nie wierzysz? Zajrzyj na www.glogoczow.pl lub po-

szukaj informacji na plakatach i przekonaj się ile propozy-

cji przygotowaliśmy dla Ciebie i Twoich przyjaciół. Wy-

cieczki, zajęcia na miejscu, gry i zabawy, a do tego dużo 

nagród. A zabawę zaczynamy już dziś - zaproś do niej 

domowników: wspólnie wymyślcie wierszyk o feriach 

zimowych i wyślijcie ją na adres odnowa@glogoczow.pl 

do 20.02.2012. Na autorów najciekawszych rymowanek 

czekają upominki. Jedna osoba może przysłać nawet 3 

wierszyki-rymowanki. Koniecznie dopisz swoje imię i 

nazwisko oraz telefon kontaktowy. Wyniki  ogłosimy na 

zajęciach feryjnych 21.02 i na naszej stronie 

Newsletter to informacja z pierwszej ręki! Aby 

otrzymywać ją regularnie wystarczy wysłać e-mail o treści  

"TAK" na adres: info@glogoczow.pl.  

6 lutego 2007 roku odbyło się zebranie 

założycielskie Stowarzyszenia Wspierania 

Inicjatyw Głogoczowa.  

W ciągu 5 lat działalności zorganizowali-

śmy m.in. szereg akcji polegających na orga-

nizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, kil-

ka konkursów o randze powiatowej a nawet 

krajowej. Zrealizowaliśmy 3 projekty eduka-

cyjne współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu-

szu Społecznego, w których uczestniczyło 

łącznie 106 Beneficjentów. Podnosiliśmy 

swoje kompetencję i umiejętności w trakcie 

licznych szkoleń, konsultacji oraz realizacji  

projektu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

Rozwijamy kanały informacyjne redagując 

stronę internetową www.glogoczow.pl oraz 

kwartalnik odNOWA. Promujemy piękno 

naszej Miejscowości poprzez coroczny Kon-

kurs Ogrodowy. To tylko  niektóre z naszych 

osiągnięć. 

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakiej-

kolwiek formie przyczynili się do osiągnięć 

Stowarzyszenia. Osoby zainteresowane, które 

chcą dołączyć lub zapoznać się szerzej z dzia-

łalnością ostatniego roku zapraszamy na Jubi-

leuszowe Walne Zebranie Sprawozdawcze 

w dniu 22 marca 2012 w Domu Kultury o 

godz. 18:00 



 

Najlepsze strony Głogoczowa — www.glogoczow.pl   

S t r .  2  R o k  2 0 1 2  n r  1  ( 6 )  o d N O W A  

Do 30 kwietnia każdego roku musimy dokonać rozliczeń 

naszych zobowiązań podatkowych wobec Państwa. Od 

pewnego czasu ustawodawca obok nałożonego obowiązku 

dał nam też prawo decydowania o tym co stanie się z  

1 % naszego podatku. 

O rozmowę w tej sprawie poprosiliśmy osoby, które o sile 

1% wiedzą więcej niż przeciętny obywatel. Osoby, które o 

sile 1% przekonały się osobiście i dzięki temu sami stali 

się gorącymi orędownikami pomocy, szczególnie dla dzie-

ci wymagających specjalnej troski. Odpowiedzą one na 

kilka nurtujących pytań. 

Na jakie cele można przeznaczyć 1% podatku? 
Katalog zadań publicznych jest obszerny. Środki można 

przeznaczyć min. na pomoc chorym dzieciom, osobom 

starszym,  niepełnosprawnym, bezdomnym. 

Czy każda organizacja pozarządowa może otrzymać 

nasz 1%? 
Nie, nie każda. Ważne jest aby organizacja, której przeka-

żemy nasze wsparcie posiadała status organizacji pożytku 

publicznego (OPP). Listy takich organizacji można bez 

problemu znaleźć w sieci. 

Dlaczego warto przekazywać pieniądze właśnie organi-

zacjom pożytku publicznego? 
Swój 1 % warto przekazać wybranej organizacji pożytku 

publicznego, ponieważ każda z nich ma określony charak-

ter swojej działalności, dzięki czemu pomoc trafia do po-

trzebujących.  

Warto najpierw przemyśleć komu chcemy przekazać część 

naszego podatku, tak by nasz wybór nie stał się przypad-

kowy. Szczególnie zachęcamy by pomagać osobom z na-

szego środowiska, naszej wsi. Dzięki temu łatwiej będzie 

się przekonać o sile 1%. 

Wiele osób twierdzi, że jego środki są tak małe, że 

przekazywanie ich nie ma sensu. 

Nic bardziej mylnego. Każda złotówka jest ważna. 

Rodzą się także obawy, że organizacje źle wydają pie-

niądze lub osoby które je dostają przekazują je na nie-

właściwe cele. Jaka jest prawda? 
Pragniemy rozwiać rodzące się obawy darczyńców co do 

celowości przekazywanych przez nich środków pienięż-

nych. Niepełnosprawność czy też przewlekła choroba 

dziecka wiąże się z nieustanną opieką rodziców, wielkimi 

nakładami finansowymi związanymi z leczeniem i rehabi-

litacją. Pieniądze, które zostają przekazane z 1% nie trafia-

ją na prywatne konta podopiecznych, lecz na konto orga-

nizacji. Dzieci w Głogoczowie są pod opieką Fundacji 

Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” i to właśnie do niej spływa-

ją przekazywane przez Państwa pieniądze, które są w dal-

szej kolejności księgowane na subkontach podopiecznych 

tzn. rodzice nie posiadają fizycznego dostępu do subkonta 

dziecka, mają dostęp jedynie do informacji o ilości zgro-

madzonych środków. 

Ze zgromadzonych funduszy na koncie dziecka następuje 

refundacja poniesionych wydatków (zwrot pieniędzy) tyl-

ko i wyłącznie na podstawie oryginałów rachunków, fak-

tur za leki, środki opatrunkowe, rehabilitację, badania, 

zakup sprzętu rehabilitacyjnego, itp. 

Zawsze wszystkie informacje dotyczące refundacji kosz-

tów zawarte są w regulaminie fundacji. 

A czy obdarowany dowie się od kogo otrzymał środki? 
Księgowane wpływy z 1% są anonimowe, opisane tylko i 

wyłącznie jako wpłaty z danego Urzędu Skarbowego. 

Dane osobowe darczyńcy mogą zostać ujawnione na życzenie 

darczyńcy poprzez wypełnienie odpowiedniego pola w zeznaniu.  

Przez cały rok można również dokonywać indywidualnych wpłat 

- do czego gorąco zachęcamy. 

Pragniemy podkreślić, że Fundacja Dzieciom „ Zdążyć z Pomo-

cą”, pod opieką, której są dzieci z Głogoczowa nie pobiera żadnej 

prowizji za prowadzenie subkonta i obsługę księgową prowadzo-

nego rachunku. 100% wpływów na subkoncie podopiecznego 

pozostaje do jego dyspozycji. 

A co się dzieje kiedy zgromadzone środki nie są w całości wy-

korzystane przez podopiecznego? 
W przypadku niewykorzystania zebranych środków (z przyczyn 

losowych) pieniądze nie przepadają. Istnieje możliwość przeka-

zania ich innemu dziecku lub dzieciom należącym do tej fundacji 

lub pozostawienie ich do dyspozycji Fundacji. 

Dziękuję za rozmowę i apelujemy: Podziel się podatkiem, 

Przekaż swój 1% na leczenie i opiekę nad dziećmi pochodzą-

cymi z Głogoczowa. 

Siła 1% 

POMÓŻMY   1 % 

1% podatku za pośrednictwem 

Fundacji Dzieciom "Zdążyć z 

Pomocą" 

KRS: 0000037904 

9745 KACZOR KAROLINA  

1% podatku za pośrednictwem 

Fundacji Dzieciom "Zdążyć z 

Pomocą" 

KRS: 0000037904 

16354 CUDAK  MARCIN  

Aby maksymalnie ułatwić przekazanie 1% podatku 

na leczenie dzieci z Głogoczowa Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw Głogoczowa organizuje akcję 

„Rozliczymy Twojego PIT-a”. W dniu 21 lutego Biu-

ro Rachunkowe „EUROFIN” z Myślenic nieodpłat-

nie rozliczy podstawowego PIT-a w zamian za 

przekazanie 1% podatku dla dzieci z Głogoczowa. 

Zapraszamy 21 lutego 2012 r w godzinach od 

16 do 18 do Domu Kultury. 

1% podatku za pośrednictwem 

Fundacji Dzieciom "Zdążyć z 

Pomocą" 

KRS: 0000037904 

11511 DZIK MARCIN  

http://glogoczow.pl/strona.php?tytul=Podziel_sie_podatkiem_2012
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Muzyka jest jedną z dziedzin sztuki. Jedni ją kochają, a in-
nym jest obojętna. Są też tacy, którzy sądzą, że sztuka, w tym 
muzyka, jest zupełnie nieprzydana w życiu i można się bez niej 
obejść. 

Od XIXw. muzykę definiowano jako sztukę, która porusza 
emocje, wyzwala wyobrażenie piękna. 

Z muzyką stykamy się stale. Świat dźwięków otacza nas od 
rana, kiedy budzi nas śpiew ptaków (częściej budzik), do wie-
czora – do „Tańca z gwiazdami” czy „Bitwy na głosy”. W mię-
dzyczasie muzyczka w komórce, gong na dworcu, podkład w 
reklamach. Jest wszędzie i cały czas. Czasem mam wrażenie, że 
nie potrafimy odnaleźć się w ciszy, źle się w niej czujemy. 
Wchodząc do cichego mieszkania natychmiast włączamy radio 
czy TV. Słuchamy tego monotonnego brzęczenia bez przerwy, 
ale nieświadomie. A przecież muzyka wpływa na nasze emocje 
i nastrój. 

Muzyka rozwijała się razem z człowiekiem. 
Teraz rozróżniamy muzykę klasyczną, niesłusznie nazywa-

ną poważną, i rozrywkową . A przecież kiedyś opery były pisa-
ne na zamówienie, czyli dla pieniędzy, a Mozart tworzył sobie 
współczesne disco polo. Może za 200 lat Pink Floyd, U2 czy 
Jean Michel Jarre uznani zostaną za klasyków? A może będą 
odrzuceni i lekceważeni przez młode pokolenie, jak Mozart, 
Vivaldi czy Beethoven przez nasze dzieci? 

Dlaczego młode pokolenie nie chce tej muzyki słuchać? Bo 
jej nie zna? Dlaczego nie chce jej poznać? 

Od kilku lat nauczyciele ubolewają nad skutkami reformy 
szkolnictwa polegającej na połączeniu wychowania muzyczne-
go i plastycznego w jedno - w sztukę. Przez to mają zbyt mało 
czasu dla poszczególnych „sztuk”. 

W czasach zamierzchłych mojej młodości nauczyciele po-
loniści i matematycy lekceważyli plastykę i muzykę nazywając 
te przedmioty „michałkami”. Ale my mogliśmy na tych lekcjach 
„odetchnąć”, oddać się takiej innej pracy, trochę duchowej, 

oderwanej od matematycznego czy logicznego myślenia. 
Uczyliśmy się śpiewać. Jeżdżąc na szkolne wycieczki wy-

śpiewywaliśmy znany sobie szkolny repertuar. I byliśmy w 
tym śpiewie razem. Współczesne dzieci nie śpiewają. Współ-
czesne dzieci mają słuchawki w uszach, są sam na sam ze swo-
ją muzyką odseparowane od otoczenia. Taka samotność na 
własne życzenie. 

Od wielu lat Dom Kultury umożliwia młodzieży szkolnej 
kontakt z muzyką, której nie ma w radio i TV, poprzez audycje 
umuzykalniające Filharmonii Krakowskiej. Koncerty te pełnią 
rolę popularyzatorską oraz artystyczno – wychowawczą. Z 
tego względu, co roku Filharmonia proponuje urozmaicone 
tematycznie audycje, które przybliżają muzykę i tło historycz-
ne jej powstania. Dzięki zróżnicowanemu programowi mło-
dzież ma okazję poznać twórczość wybitnych kompozytorów, 
usłyszeć przeboje muzyki klasycznej, zobaczyć współczesne i 
dawne instrumenty muzyczne, a także spotkać się z muzykami, 
którzy na co dzień pracują w takich dostojnych miejscach jak 
Filharmonia Krakowska, Opera Krakowska, Capella Cracovien-
sis czy Akademia Muzyczna. 

„Koncerty Filharmonii Krakowskiej stwarzają możliwość 
rozwinięcia wrażliwości na muzykę, uczą czerpania radości z 
jej słuchania, poszerzają aspiracje życiowe i kulturalne, zaprze-
czając tym samym twierdzeniu o niedostępności kultury wyso-
kiej dla szerszego grona odbiorców” - pisze Paweł Przytocki, 
Dyrektor Filharmonii Krakowskiej. I ja się z Nim zgadzam. A 
Państwo? 

Serdecznie zapraszam na koncerty, które są otwarte dla 
wszystkich spragnionych kontaktu z muzyką klasyczną. Naj-
bliższy koncert pt. „Muzyka srebrnego ekranu” – 29 lutego 
2012r. o godz. 8:00. Informacje o kolejnych koncertach będą 
zamieszczane na tablicy ogłoszeń w Domu Kultury. 
Do zobaczenia, a raczej posłuchania. 

Grażyna Głąb, Dom Kultury w Głogoczowie 
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Prawdziwym harcerzem może nazywać się ten, kto zło-
żył przyrzeczenie harcerskie i otrzymał  krzyż harcerski, 
który potem przypiął do swego munduru. Ale, by zasłużyć 
na to wyróżnienie musiał odznaczyć się nie lada charakte-
rem. Właśnie, a co takiego musi zrobić druh lub druhna, by 
otrzymać to wyróżnienie? Muszą być aktywni, chętni do 
działania. Bez tego ani rusz! Powinni być dobrzy i tak też 
postępować, bo, jak mawiał gen. Robert Baden Powell „Być 
dobrym to jest coś, ale postępować dobrze to znacznie wię-
cej.” Ważne też, by pięli się wzwyż w każdej dziedzinie ży-
cia, nie ważne czy to będzie rodzina, przyjaźń, wiara, czy 
raczej nauka i sprawność fizyczna. „Nie chodzi o to, byśmy 
osiągnęli nasze najwyższe ideały, lecz o to, aby były one 
naprawdę wysokie.” Drużynowi obserwują każdego harce-
rza i sami lub z przybocznymi decydują, czy ktoś zasługuje 
na miano prawdziwego skauta. Wtedy harcerz wypowiada 
w gronie drużyny słowa: 

„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i 
Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Pra-
wu Harcerskiemu.” 

Po tych słowach reszta zgromadzonych odpowiada „Na 
słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy!” i wokół rozlega 
się hymn harcerski. Potem uściski i gratulacje. Całość zwy-

Prawdziwy  harcerz 

http://14mdh.wordpress.com/ 

Muzyka – moja miłość... 

kle odbywa się po zachodzie słońca przy blasku obrzędo-
wego ogniska.  

A co potem? Harcerz dumnie nosi na swej piersi krzyż 
harcerski i stara się być godnym naśladowania. Dorasta, 
zdobywa stopnie harcerskie, instruktorskie i jest już go-
tów, by przygotowywać nowych harcerzy do zdobywania 
szczytów swojego życia. W razie trudności, chwil zwątpie-
nia pomaga mu brać harcerska.  

Co nowego u 14 MDH „Zośka” 
Mamy nowych harcerzy i 4 nowe zastępy: Jastrzębie, 

Sokoły, Orły i Niedźwiedzie.  
Ostatnio dostaliśmy skrzynię na nasze skarby, która 

będzie otwarta podczas ogniska na zakończenie roku har-
cerskiego. 

Spotykamy się jak dawniej, co piątek od godziny 16:00 
do 17:45. 

22 lutego robimy „Podwórkowe zabawy na śniegu” dla 
drużyny i chętnych. Jest to zarazem Dzień Myśli Brater-
skiej, więc czeka tam na nas niespodzianka. Więcej szcze-
gółów na naszej stronie: http://14mdh.wordpress.com/. 

Jesteśmy otwarci na propozycje ze strony Mieszkańców 
Głogoczowa. 

Jeżeli ktoś zna osoby samotne, starsze, potrzebujące 
pomocy, prosimy dzwonić na nr 507 269 546 a postaramy 
się wesprzeć ich w miarę naszych możliwości. 

CZUWAJ! 
Dh sam.  Justyna Holewa 
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wadzone pewnie, stanowczo, ale jednocześnie z pewną wraż-

liwością i delikatnością chętnie podporządkowują się czło-

wiekowi. Dużo radości potrafi sprawić, gdy w trakcie trenin-

gów uda się osiągnąć takie wzajemne porozumienie, że wyda-

wać się może, że koń odczytuje myśli jeźdźca. Ten  związek 

jest kwintesencją ujeżdżenia - dyscypliny polegającej na wy-

konywaniu na czworoboku konkursowym określonych figur 

w odpowiednich miejscach i w odpowiednim chodzie. 

Wymienione wyżej odmiany jeździectwa zaliczane są do 

stylu klasycznego. Konie jednak znajdują też doskonałe miej-

sce w grupach rekonstrukcji historycznej - rycerskiej czy 

ułańskiej. Pewną popularnością cieszy się także tzw. „west”, 

gdzie w siodłach rodem z Dzikiego Zachodu ćwiczy się ele-

menty potrzebne niegdyś cowboyom przy przeganianiu bydła. 

BB  

Konie - mój konik :) 
W „Arabesce”, takim starym uroczym awanturniczo-

gangsterskim filmie z Sophią Loren i Gregorym Peckiem, jest 

scena - gdy bohaterowie uciekając przed pościgiem wpadają 

do stajni. Szybka myśl - konno można uciekać skuteczniej. 

„Czy umie pan jeździć konno?” pyta grany przez Pecka pro-

fesor Pollock naftowego szejka i natychmiast otrzymuje dum-

ną odpowiedź: „Araba pan o takie rzeczy pytasz?” 

Skoro dla Arabów, umiejętność dosiadania konia jest taką 

oczywistą oczywistością (jak mawiał pewien klasyk współ-

czesnej myśli politycznej), to czyż tym bardziej nie powinna 

być ona umiejętnością powszechną wśród Polaków, którzy 

jak to wywodził Zagłoba w Trylogii „mają najlepszą jazdę na 

świecie”? Tyle tylko, że od XVII wieku trochę się pozmienia-

ło i dziś polskie jeździectwo, obojętnie, czy rozpatrywane 

jako sport masowy, czy wyczynowy, praktycznie w świecie 

się nie liczy. A szkoda, gdyż kontakt z końmi, umiejętność 

obchodzenia się z nimi i użytkowania ich może dostarczyć 

sporo pozytywnych wrażeń.  

Naturalnie konie to nie jest zajęcie dla każdego. Wymaga-

ją dużo cierpliwości i pokory, bo choć początki jazdy konno 

przychodzą dosyć łatwo, to później zaczynają się schody. 

Wymagają dużo staranności, przygotowanie wierzchowca do 

jazdy i oporządzenie go po niej - zazwyczaj trwa dłużej niż 

sama jazda. Co zaś konie oferują w zamian? To zależy czego 

oczekujemy.  

Przede wszystkim konie to ruch, forma aktywności fizycz-

nej. Nawet zwykła jazda zastępowa na ujeżdżalni pozwala 

zgubić sporo kalorii. Później, w miarę nabierania umiejętno-

ści, można próbować wyjazdów w teren czy amatorskiego 

sportu. 

Konie są wspaniałymi towarzyszami w wędrówkach. Dy-

stans dwudziestu czy trzydziestu kilometrów przebyty pieszo 

jest już pewnym wyzwaniem, a w siodle pokonuje się go z 

łatwością. Ponadto - z siodła widać więcej i dalej. Ponieważ 

zaś nawet stęp - czyli najwolniejszy chód konia - jest nieco 

szybszy od marszu, prędzej zmieniające się widoki i krajobra-

zy dostarczają więcej wrażeń wzrokowych. No i warto też 

wspomnieć, że przemierzane galopem leśne dukty, gdy sły-

chać tylko wiatr w uszach i tętent kopyt dostarczają niesamo-

witych wrażeń i ogromnej przyjemności. 

Szukającym wrażeń sportowych, zmagania się ze słabo-

ściami i przezwyciężania strachu, warto polecić naukę sko-

ków. Dyscyplina ta rozwija zdolność koncentracji i precyzji - 

dość powiedzieć, że w ciągu krótkiego czasu, około jednej 

minuty, trzeba pokonać kilka - kilkanaście przeszkód. Skoki, 

te na parkurze a bardziej te na trasach w terenie wymagają 

dużego zaufania - tak jeźdźca wobec konia, jak i konia wobec 

jeźdźca. Brak ufności może prowadzić do odmowy skoku 

skutkującej punktami karnymi bądź upadkiem, gdy z robocze-

go galopu koń nagle zrobi stop. 

Jeśli mowa o zaufaniu, to warto wspomnieć, że konie pro-

Jak zacząd jazdę konno? 
Na szczęście nie ma limitów wiekowych, by powiedzied, że 

na jazdę konną jest za wcześnie lub za późno. Już 3 - 4 letnie 

dzieci mogą byd oprowadzane na kucykach. Starsze, 7 -8 let-

nie są wstanie samodzielnie utrzymad się w siodle. Pierwsze 

jazdy odbywają się na lonży - początkujący adept jeździectwa 

ma za zadanie tylko siedzied i nie spadad :) a koniem powodu-

je (kieruje) instruktor za pomocą długiej taśmy przypiętej do 

wędzidła. Na pierwsze jazdy dobrze jest się wybrad do ośrod-

ka jeździeckiego z kimś znajomym, kto już jeździł. Łatwiej wte-

dy wejśd w świat stajennych zasad. Jeśli nie znamy kogoś ta-

kiego, to wystarczy zadzwonid do wybranego ośrodka jazdy 

konnej (w okolicach Głogoczowa mamy kilka ośrodków jeź-

dzieckich - dane kontaktowe są na stronie glogoczow.pl) i 

umówid się z instruktorem. Przy wyborze ośrodka oprócz cen 

i lokalizacji warto zwracad uwagę na stawkę koni - dzieciom 

łatwiej będzie zaczynad naukę na kucach. Co do ubioru - na 

początek nie warto inwestowad w specjalne ubrania, są sto-

sunkowo drogie a w przypadku porzucenia jeździectwa stają 

się nieprzydatne. Na pierwsze spotkania wystarczą w zupeł-

ności luźnie, nie krępujące ruchów spodnie i w zależności od 

pogody kurtka, bluza czy koszula (koniecznie z rękawem - 

przy upadku chroni od otard). Buty powinny byd na płaskim 

obcasie, możliwie wąskie. Obuwie o szerokim śródstopiu mo-

że się klinowad w strzemionach, co przy upadku jest bardzo 

groźne. Dobrym rozwiązaniem na początek są gumowce, o ile 

mają w miarę gładką podeszwę. Niezbędnym ubiorem jeźdźca 

jest toczek lub kask, ale te zazwyczaj można wypożyczyd w 

stajni.  

KONKURS z PASJĄ  

Zapraszamy Mieszkańców Głogoczowa (pełnoletnich) do opowiedzenia nam o swoich pasjach. Najciekawsze opowieści, wy-

brane przez Zarząd SWIG, zostaną opublikowane w „odNOWIE” a autorka/autor otrzyma 2 Vouchery do Strefy VIP w Cine-

ma City Bonarka. Można je wymienić na bilet na dowolny seans filmowy w Strefie VIP, na dowolny dzień i dowolną godzi-

nę. Voucher VIP jest ważny przez okres 5 miesięcy. Prace należy przysłać w wersji elektronicznej w formacie doc. na skrzyn-

kę pocztową odnowa@glogoczow.pl do dnia 31 marca br. W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko, adres oraz 

telefon kontaktowy. Zgłoszenie do konkursu oznacza automatyczną zgodę autora na przetwarzanie danych osobowych, publika-

cję przesłanej pracy w kwartalniku „odNOWA” oraz na stronie internetowej www.glogoczow.pl. W konkursie nie mogą uczest-

niczyć członkowie Zarządu SWIG. 
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HISTORIE ... od NOWA 

 

Matka z Przymiarku 
 

Zapewne żyją jeszcze wnuki tej ko-

biety, którą należy nazwać Matką z 

Przymiarku. 

Był rok 1919. Zakończył się koszmar 

wojny światowej, której jeszcze wtedy 

nie nazwano I – szą. Żołnierze wracali 

do swych rodzin, żon, dzieci. Nieżonaci 

szybko decydowali się na zakładanie 

rodzin, żonatym te rodziny powiększały 

się. Tak było i w gospodarstwie na Przy-

miarku, gdzie po kilkuletniej nieobecno-

ści wrócił młody gospodarz do żony i 

dwójki dzieci. Nie upłynęły i trzy kwar-

tały a na świat przyszło szczęśliwie ku 

radości rodziców, trzecie dziecko. 

Szczęście rodziny nie trwało jednak dłu-

go. 

W tamtym czasie bowiem szalała w 

Europie i nie tylko, pandemia grypy na-

zywanej hiszpanką. Była to pandemia 

wywołana przez wyjątkowo groźną od-

mianę podtypu H1N1 wirusa A grypy. 

Pochłonęła jak się ocenia 50 do 100 mln. 

ofiar śmiertelnych na całym świecie. 

Śmierć ofiar grypy hiszpanki była w 

większości spowodowana wirusowym 

krwotocznym zapaleniem płuc, które 

zabijało w ciągu kilku pierwszych dni 

choroby. W przypadkach, kiedy pacjent 

przeżył pierwszą krytyczną fazę choro-

by, często przyczyną zgonu było bakte-

ryjne zapalenie płuc. Nietypową cechą 

tej pandemii był odwrócony profil wie-

kowy jej ofiar. Umierali bowiem przede 

wszystkim ludzie młodzi i w średnim 

wieku. 1 

Wracajmy jednak do chałpy na Przy-

miarku. I tu niestety dotarła zabójcza 

choroba. Zaledwie po kilku dniach nie-

domagań, ku przerażeniu i rozpaczy ca-

łej rodziny, umarła młoda gospodyni. 

Tragiczny był widok tego ojca prowa-

dzącego za trumną dwoje małych jeszcze 

dzieci. Tragiczny widok niezręcznie 

kołyszącego kołyskę z najmłodszym 

płaczącym dzieckiem. Ten twardy żoł-

nierz, któremu nie raz śmierć zaglądała 

w oczy na froncie, który widział padają-

cych w boju kolegów, albo umierających 

w lazaretach lub prosto w okopach, teraz 

siedział bezradny na zydelku ocierając 

łzy rękawem i tuląc pochlipujące dzieci. 

Ani on, ani zmarła nie mieli blisko krew-

nych mogących pomóc samotnemu ojcu 

w opiece nad tak małymi dziećmi. Przy-

niosła owszem sąsiadka polewki na 

obiad, przeprała pieluchy niemowlęciu, 

ale przecież na noc zostać nie mogła, bo 

musiała do swoich dzieci i gospodarstwa 

wracać. Ułożył więc jak umiał ojciec 

starsze dzieci na łóżku, pookrywał pie-

rzyną. Zmęczone płaczem usnęły, ale 

najmłodsze utulić się nie mogło, nie czu-

jąc matczynej obecności, której mu na-

gle zabrakło. Płakało więc żałośnie, a 

ojciec kołysał je, aż w końcu całkiem 

znużony, sam zasnął. Kiedy rano się 

obudził, ze zdziwieniem stwierdził, że 

dziecko w kołysce śpi spokojnie jakby 

się nawet uśmiechając przez sen… Na-

stępnego i kolejnego ranka było tak sa-

mo. Dziecko albo spało smacznie, albo 

wcześniej rozbudzone bawiło się spokoj-

nie rączkami, lub rogiem poduszki 

uśmiechając się do siebie. Zdziwiła ojca 

ta nagła odmiana, a kiedy któregoś ranka 

na brzegu pieca znalazł ugotowaną za-

cierkę jeszcze ciepłą, taką jaką dzieci 

lubiły najbardziej, nie mógł wyjść ze 

zdumienia. Nikogo przecież w chałpie 

oprócz niego i dzieci nie było… Czy na 

pewno? Upłynęło kilka dni. W gospo-

darstwie wszystko pomału wracało do 

dawnego rytmu. Pewnie, że bez matki 

przybyło obowiązków, ale jakoś dziwnie 

wszystko się darzyło. A to kwoka nie-

spodziewanie wyprowadziła stadko raź-

nych kurczątek, a to gęsi wylęgły się bez 

jednej straty. Starsze dzieci szybko na-

uczyły się pomagać ojcu w opiece nad 

najmłodszym, także i w podstawowych 

pracach w domu. Izba zawsze była pod-

mieciona, naczynia umyte. Aż sąsiedzi 

się dziwili, że tak dobrze sobie radzą. 

Przede wszystkim zaś nikt już w tej ro-

dzinie nie zachorował. 

Którejś księżycowej nocy gospodarz 

przebudził się nie wiedzieć czemu. Przez 

małe okienka wpadała księżycowa po-

świata tak, że w izbie było prawie jasno. 

I nagle w owej poświacie zobaczył ko-

biecą postać pochylającą się nad kołyską 

i troskliwie kołyszącą śpiące dziecko. 

- Maryś! To ty? Przyszłaś do nas? – 

zawołał zrywając się z łóżka. Ale postać 

rozmyła się i zniknęła. 

- Mama była tu dziś w nocy. Sam 

widziałem jak kołysała Pietrusia – opo-

wiadał rano dzieciom przy śniadaniu. 

Chłopiec i dziewczynka spojrzeli na 

siebie niepewnie. 

- Tato, my ją dawno widywali, ino 

my się bali powiedzieć ci, bobyś nam 

jeszcze nie uwierzył…  

E.D. 

 

 

1 Wikipedia, wolna encyklopedia 

– http://pl.wikipedia. 

Parafialny Komitet Inicjatywny ds. 700-lecia Parafii w 

Głogoczowie, działając na podstawie DECYZJI, wydanej 

przez Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach, z dn. 

11.01.2011r. przeprowadził wśród mieszkańców Głogoczo-

wa zbiórkę publiczną na zakup dzwonów do miejscowego 

kościoła.  Zbiórka została przeprowadzona w okresie od 

01.02.2011 r. do 31.12.2011r., w systemie domokrążnym. 

Ogółem udało się zebrać 137 265 zł. Do tej kwoty doliczo-

no 2615 zł 85 gr – kapitalizacja odsetek. Łączna kwota 

wyniosła 139 880 zł 80 gr. Część (40 000 zł) wykorzystano 

na wpłatę zaliczki dla wykonawcy dzwonów. Resztę pie-

niędzy 99 880 zł 80 gr wpłacono na konto Rzymskokatolic-

kiej Parafii św. Marii Magdaleny w Głogoczowie. Zostaną 

wykorzystane jako dofinansowanie do zapłaty za zamówio-

ne dzwony.  

Parafialny Komitet Inicjatywny 

ds. 700-lecia Parafii 

w Głogoczowie 327 

Podsumowanie zbiórek pieniędzy przez PKI 
KONKURS — ROZSTRZYGNIĘCIE 

W ostatnim numerze kwartalnika "odNOWA" pytaliśmy: 

"Jaki jubileusz będzie obchodzić Stowarzyszenie Wspiera-

nia Inicjatyw Głogoczowa w 2012 roku?" Konkurs okazał 

się łatwy.  

Prawidłowa odpowiedz to: "Jubileusz 5-lecia Stowarzysze-

nia" Zwycięzcami konkursu a więc jednocześnie posiadaczami 

pierwszych kalendarzy Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw 

Głogoczowa zostali: 

Beata Wałęga 

Kazimierz Szafraniec 

Paweł Jończyk 

Małgorzata Budek 

Mateusz Budek 

W zabawie dla abonentów NEWSLETTER’a nagrodę otrzy-

mała Irena Bujas. Gratulujemy Zwycięzcom i zapraszamy do 

konkursu, o którym piszemy na stronie 4. 

#sdfootnote1sym#sdfootnote1sym
#sdfootnote1anc#sdfootnote1anc
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Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw Głogoczowa 

Zapis windykacyjny czyli mała rewolucja 

w polskim prawie spadkowym 

Od 23 października 2011 roku w pol-

skim prawie spadkowym pojawiła się nowa 

instytucja prawna – zapis windykacyjny. 

Oznacza to, iż ustawodawca przyznał spad-

kodawcy prawo swobodnego dysponowania 

poszczególnymi przedmiotami ze swojego 

majątku na wypadek śmierci. Innymi słowy 

– spadkodawca jest uprawniony do zapisa-

nia w testamencie określonego przedmiotu 

wybranej przez siebie osobie (np. samocho-

du dla syna, obrazu dla córki, biżuterii dla 

żony). Do tej pory – co do zasady - spadko-

dawca nie mógł postanowić o poszczegól-

nych składnikach majątku: stwierdzenie 

nabycia spadku (lub poświadczenie dziedzi-

czenia) wskazywało jedynie udziały po-

szczególnych spadkobierców – ustawowych 

lub testamentowych – w majątku spadko-

dawcy np. 1/3 żona i po 1/3 syn i córka. 

Zapis windykacyjny różni się także od 

tzw. zapisu zwykłego, w którym spadko-

dawca mógł zobowiązać spadkobiercę do 

wydania / przekazania określonego przed-

miotu na rzecz wybranej przez siebie oso-

by. Taki zapis nie przenosił jednak własno-

ści przedmiotu np. samochodu – do tego 

konieczne było działanie spadkobiercy – w 

razie braku chęci spadkobiercy do wypeł-

nienia woli testamentu, zapisobiorca musiał 

wytoczyć powództwo o wykonanie zapisu. 

Obecnie zapisobiorca windykacyjny staje 

się właścicielem zapisanej dla niego rzeczy 

z momentem otwarcia spadku, tj. z chwilą 

śmierci spadkodawcy. Oczywiście fakt na-

bycia własności musi potwierdzić sąd lub 

notariusz. 

Przesłanką skuteczności zapisu windy-

kacyjnego jest sporządzenie go wyłącznie 

w testamencie sporządzonym w formie no-

tarialnej. Jednocześnie zapis windykacyjny 

nie może zostać ustanowiony pod warun-

kiem np. że samochód przypadnie synowi 

pod warunkiem, że syn pójdzie na studia. 

Wprowadzenie zapisu windykacyjnego 

pomoże uprościć i skrócić postępowania 

spadkowe, a jednocześnie najpełniej zacho-

wać ostatnią wolę spadkodawcy. 
 

Katarzyna Leśniak  

radca prawny   

www.kancelarialesniak.pl 
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KARNAWAŁ 

9 lutego w ZPO w Głogoczowie 

odbyła się Zabawa Karnawało-

wa dla dzieci. Zgodnie z wielo-

letnią tradycją, Rada Rodziców 

przy Zespole Placówek Oświato-

wych w Głogoczowie, przygoto-

wała kulinarną oprawę tego wy-

darzenia oraz przekazała środki 

finansowe na nagrody. 

Serdecznie dziękujemy firmie 

Fantic z Głogoczowa za przeka-

zane napoje dla dzieci a wszyst-

kim Rodzicom za wpłaty na fun-

dusz Rady Rodziców, pomoc rze-

czową i poświęcony czas. 
 

Przewodnicząca Rady Rodziców 

Agnieszka Wydra 

MROŹNY CZAS 
 

Wraz z nastaniem zimy wielu 

pacjentów odczuwa silną nad-

wrażliwość zębów. 

Najczęściej nie jest to oznaką 

niczego złego. Reakcja na ból jest 

bardzo osobnicza, im więcej za-

kończeń nerwowych przypadają-

cych na 1 cm, tym reakcja jest 

silniejsza. Osoby z odsłoniętymi 

szyjkami zębowymi, z pościerany-

mi zębami, będą reagowały bar-

dziej na niskie temperatury. Pod 

warstwą szkliwa znajduje się tkan-

ka zębinowa, w której znajdują się 

zakończenia nerwowe. Im cieńsze 

szkliwo, a zakończenia nerwowe 

liczniejsze, tym dotkliwsze odczu-

cia. 

Osoby z takimi predyspozy-

cjami powinny stosować codzien-

nie pasty i płyny do nadwrażli-

wych zębów. W swoim składzie 

posiadają one substancje zamyka-

jące kanaliki zębinowe, a jeśli to 

nie pomaga, można spróbować 

profesjonalnej aplikacji takich 

środków w gabinecie stomatolo-

gicznym. 

Reagować na zimno mogą 

także zęby z ubytkami lub nie-

szczelnymi wypełnieniami. Takiej 

sytuacji nie należy jednak bagate-

lizować i trzeba wyleczyć chore 

zęby. 

Lekarz stomatolog 

Magdalena Waga 

Pieskie życie 
Każdy z nas zna powiedzenie: „Pies jest 

najlepszym przyjacielem człowieka”, ale 

czy człowiek jest przyjacielem psa?... Cza-

sem patrząc na psy krótko uwiązane na łań-

cuchu, spędzające w ten sposób całe swoje 

życie, pozbawione często stałego dostępu 

do świeżej wody, karmione byle czym i 

byle jak, można odnieść wrażenie, że czło-

wiek nie odwdzięcza się swemu towarzy-

szowi w odpowiedni, godny sposób. Pies 

nie jest przedmiotem, ale żywą istotą, o 

której potrzeby właściciel powinien dbać. 

Człowiek ma przecież wolną wolę – sam 

decyduje czy będzie posiadał zwierzę, nato-

miast pies jest zdany na naszą łaskę i nieła-

skę. Pamiętajmy o tym, zwłaszcza podczas 

mrozów czy upałów zapewniając zawsze 

psu ciepłą karmę w mroźne dni, dostęp do 

wody. Decydując się na posiadanie psa, 

kota czy jakiekolwiek innego zwierzęcia 

musimy sobie zdawać sprawę, że jesteśmy 

za nie odpowiedzialni. I to w dwójnasób – 

wobec niego ( zapewniając mu godne ży-

cie) i wobec otoczenia, innych ludzi, tak, 

by nasz pies nie stanowił dla innych zagro-

żenia gdy jest poza naszą posesją. W kon-

tekście „ustawy łańcuchowej”, która ma na 

celu poprawę jakości życia zwierząt, pa-

miętajmy również o jakości życia ludzi – o 

ich poczuciu bezpieczeństwa poprzez zad-

banie o to, by nasz puszczony luzem pies 

(gdy nasz dom nie jest ogrodzony) był wy-

posażony w obowiązkowy kaganiec. 

http://www.kancelarialesniak.pl/
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Usługi budowlane 

Sprzedaż okien, moskitier, rolet, żaluzji  

Montaż i serwis gwarancyjny 

Serwis pogwarancyjny, przeglądy 

 

 

 

 

Mogilany ul. Bartłomieja Apostoła 4 (bud. poczty) 

Lek. Stomatolog Magdalena Waga  tel. 607 455 432  

GABINET STOMATOLOGICZNY  

„Pełny Uśmiech” Rok założenia 2003  

Zakres usług: 

Stomatologia dziecięca i estetyczna 

Nowoczesne leczenie kanałowe 

Chirurgia  

Protetyka  

RTG rentgen 

punktowy zębów 

 Zdjęcie w 2 min. 

 Niska dawka  

promieniowania   

Godz. przyjęć: pn 11-18, wt 14:30-20,śr.14-20,czw. 12-20, pt 12-20   

Lek. Stomatolog Ryszard Szyba tel. 502 312 362   

Godz. przyjęć pn 15-20, wt 9-14, śr 9-13 

w
w

w
.p

eln
y
u

sm
iech

.p
l 

 

Czynne: pn - pt 16 - 20, Sb 8 - 14 
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 
 

wt - pt: 9:00 - 18:00    sb: 8:00 - 14:00  

http://www.dambud.info.pl/
http://www.pelnyusmiech.pl
http://www.giganet.info.pl/
http://www.geoquest.pl
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Myślenice  

ul. Ogrodowa 2A   (vis a vis Domu Rzemiosła) 

tel. 605 253 588   anna.wywrot@gmail.com 

 www.eurofin.info.pl  

Zeznania PIT roczne 

Rozliczenia dotacji unijnych  

Pełny zakres usług rachunkowych  

Głogoczów 588 

F I R M A „R A M P U L”  

Usługi asenizacyjne, wywóz nieczystości  

usługi w zakresie wywozu odpa-

dów płynnych, wywóz szamb, moż-

liwość podpisania umów o stały 

odbiór nieczystości  

obsługa klientów indywidualnych, instytucji i firm 

jednorazowy transport do 7m³ nieczystości 

Uługi świadczymy na terenie wielu gmin m.in. Myślenice, 

Wadowice, Sułkowice, Lanckorona, Kalwaria Zebrz.             

TEL. 504 739 351  
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http://www.jacservis-system.pl.tl/
http://www.eurofin.info.pl
http://www.janstech.pl/

