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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 

(obecny starosta) Józef Tomal uznał wagę problemu i 
stwierdził, iż inwestycja ta powinna znaleźć się w pro-
gramie na lata 2011-2013 i zostać zrealizowana w 
pierwszej kolejności. Pierwszym etapem inwestycji po-
winno być opracowanie dokumentacji technicznej. W 
związku z niepodjęciem żadnych działań przez powiat 
bądź gminę, przygotowano kolejne pismo (2010), które 
ponownie poparli ww wymienieni oraz dodatkowo swo-
je poparcie złożyli Ksiądz Proboszcz i Rada Parafialna. 
Wówczas Zarząd Powiatu w Myślenicach (starosta Józef 
Tomal) zapewnił, iż będzie wnioskował o ujęcie zadania, 
jeśli gmina będzie partycypować w kosztach. Jest rok 
2012 i w dalszym ciągu nie znamy stanowiska Gminy 
Myślenice. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na żadne z kie-
rowanych pism, nie mamy wiedzy o złożeniu przez Rad-
nych interpelacji w tej sprawie. Dlatego złożyliśmy kolej-
ną Petycję, pod którą podpisało się 265 Mieszkańców w 
zaledwie kilka dni. Tym razem skierowano ją również do 

Petycja w sprawie budowy chodnika – 
co dalej w tej sprawie? 

Jak zapewne w każdej miejscowości, tak i w Głogo-
czowie, jest wiele inwestycji koniecznych do zrealizo-
wania. Głogoczów boryka się m.in. z brakiem chodni-
ków co znacznie obniża poziom bezpieczeństwa Miesz-
kańców. Temat ten jest nierozwiązany od wielu lat, dla-
tego Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa 
w 2008 r złożyło Petycję Mieszkańców w sprawie bu-
dowy chodnika przy drodze powiatowej K-1941 (nad 
Kościół). Petycję poparli m.in. Dyrektorzy placówek 
oświatowych, Członkowie Rady Sołeckiej oraz Rada 
Rodziców. Osobne pismo złożył również Dyrektor 
Krzysztof Kania dbając o bezpieczeństwo dzieci uczęsz-
czających do ZPO oraz Sołtys Jan Kantor w trosce o bez-
pieczeństwo Mieszkańców. Na Petycję otrzymano od-
powiedź, w której ówczesny Przewodniczący Rady 

Drodzy Mieszkańcy, 
Otwieracie właśnie 7 numer kwartalnika „odNOWA”. Liczba siedem uważana 

jest za mistyczną, szczęśliwą. Taka na pewno jest dla Pana Tomasza, zwycięzcy 
naszego Konkursu z Pasją (czyt. str 4).  

Dla nas ten numer też jest wyjątkowy, bo ma więcej stron. Zamiast zwyczajo-
wych 8, tym razem zapraszamy do lektury aż 12 stron. To dzięki Sponsorom wyda-
nia - których  wizytówki prezentujemy na ostatnich stronach. Gorąco dziękujemy 
im za wsparcie. Jeżeli Wy również chcielibyście znaleźć swoją wizytówkę na stro-
nach odNOWY - prosimy o kontakt tel. 501 659 953 lub mail: odno-
wa@glogoczow.pl. Wspierając druk odNOWY współtworzycie ważne źródło infor-
macji, wspieracie demokrację lokalną i rozwój społeczny Głogoczowa.  

Wszystkie instytucje, osoby publiczne, organizacje pozarządowe i nasz lokalny 
samorząd - zachęcamy do przesyłania do nas informacji lub artykułów. Czekamy 
też na "ważne daty", które umieścimy na pierwszej stronie odNOWY oraz w kalen-
darium na stronie głównej http://www.glogoczow.pl.  Szanowni Mieszkańcy, zaw-
sze czekamy na Państwa uwagi, pomysły: o czym pisać, co poprawić aby nasza 
wspólna gazeta była coraz ciekawsza i jeszcze lepiej Wam służyła.  

W tym wydaniu po raz pierwszy zapraszamy do zabawy z krzyżówką. Jeśli któ-
reś z haseł okaże się trudne, zaglądnijcie na www.glogoczow.pl. Tam są wszystkie 
odpowiedzi. Mamy nadzieję, że kolejny element odNOWY spodoba się Państwu i 
zagości na stałe. 

W myśl hasła, które towarzyszyło nam w ubiegłym roku "Razem możemy wię-
cej", pracujmy nad kolejnym numerem, który ukaże się w wakacje. 

Życzymy miłej lektury 
Zespół redakcyjny odNOWY 

dokończenie na stronie 7 

mailto:odnowa@glogoczow.pl
mailto:odnowa@glogoczow.pl
http://www.glogoczow.pl/
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KANALIZACJA - to temat, który elektryzuje nas w 
ostatnich miesiącach. I nie ma się co dziwić - różni wy-
konawcy, zniszczenia i niewiadome koszty podłączenia 
i eksploatacji nie napawają nas optymizmem. No cóż, 
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa nie 
rozwieje Waszych wątpliwości, nie posiadamy bowiem 
odpowiedniej wiedzy, a nie chcemy Was, nawet nie-
świadomie wprowadzać w błąd. Na łamach tej gazety 
oraz na administrowanej przez nas stronie 
www.glogoczow.pl możemy natomiast publikować ko-
munikaty Wykonawców, Rady Sołeckiej, Sołtysa czy 
pracowników Urzędu – jesteśmy otwarci na współpracę 
oferując miejsce na artykuły lokalnym organizacjom i 
przedstawicielom władzy samorządowej przy każdym 
wydaniu gazety /na razie bez efektu/.  

A póki co zrobiliśmy wywiad wśród naszych 
członków - mieszkańców Głogoczowa i oto kilka rad 
jakie udało nam się zebrać: 

1.Zrób zdjęcia drogi i posesji przed pracami kanali-
zacyjnymi, może okazać się, że nie będą potrzebne, ale 
mogą się przydać. 

2.Jeśli wiesz o niewielkich nawet niezgodnościach 
mediów "w ziemi" w stosunku do map - zgłoś wyko-
nawcy. 

3.Wykonawca ma obowiązek odtworzenia drogi i 
posesji do stanu sprzed wykopów. Nie podpisuj proto-
kołu odbioru, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub 
zastrzeżenia. 

4.W razie potrzeby zawsze możesz skontaktować 
się z Sołtysem - Janem Kantorem, jeśli sam nie załatwi 
sprawy, skieruje Cię do odpowiedniej osoby. 

I jeszcze jedna już "domowa" rada: Kopią w two-
jej okolicy? Zanim wrzucisz "białe" pranie do pralki za-
stanów się dwa razy! Brudna, żółta woda, z którą nie 
dają sobie rady żadne proszki do prania, to częsty efekt 
przerwanych rur z wodą. Zaczekaj do wieczora, aż eki-
pa skończy i sprawdź wodę w kranie zanim wciśniesz 
"start" w pralce". 

Sprawa kanalizacji była obszernie dyskutowana 
na Zebraniu Wiejskim. Dlatego korzystając z do-
stępnego Protokołu z Zebrania Wiejskiego przyto-
czymy kilka najważniejszych dla sprawy fragmen-
tów dyskusji. 

Na zebraniu padło również, po raz kolejny, za-
pewnienie o możliwości organizacji specjalnego 
zebrania Mieszkańców dotyczącego kanalizacji. Ta-
kie spotkanie, na którym pojawią się również 
przedstawiciele Wykonawcy, ekip budowlanych 
wydaje się bardzo potrzebne. Być może dobrym 
rozwiązaniem byłoby zorganizowanie dyżuru po 
takim zebraniu, w trakcie którego można by roz-
wiązywać indywidualne sprawy. 

KANALIZACJA 

WAŻNE TELEFONY: 
Sołtys: Jan Kantor - tel. 12 273 76 97 
UMiG Myślenice - tel. 12 639 23 13 

Zapraszamy do dyskusji:forum.glogoczow.pl 
-> lokalna demokracja -> KANALIZACJA 

Z protokołu Zebrania Wiejskiego w sprawie kanalizacji: 

Mieczysław Kęsek - Wiceburmistrz Miasta i Gminy Myślenice 

- Poinformował wszystkich, iż swoją wizytą w miejscach proble-

mowych na terenie Głogoczowa zapoznał się z bolączkami i niedo-

godnościami z jakimi borykają się mieszkańcy Sołectwa. Poruszył 

temat związany z przebiegiem procesu skanalizowania miejscowo-

ści, jako jednej z najpoważniejszych inwestycji ostatnich lat. 

Oznajmił, iż proces realizacji przedmiotowego zadania przebiega 

bardzo sprawnie, głównie dzięki dobrze zorganizowanemu wyko-

nawcy, a już zrealizowane zadania wyprzedzają w czasie terminy 

robót ujętych w harmonogramie prac. Szacuje się, iż całość robót 

związanych z ułożeniem kolektora głównego kanalizacji zostanie 

wykonana do sierpnia 2012 roku, a przepompownie do końca 20-

12 roku względnie do początku 2013 roku. 

Edyta Podmokły: - Informuje również, iż przyłącza kanalizacyj-

ne do planowanych budynków od projektowanych studzienek kana-

lizacyjnych, będą do zrealizowania przez odbiorców we własnym 

zakresie. Jest możliwość wykorzystania istniejących przyłączy ob-

sługujących obecne szamba ale pod warunkiem iż są tak usytuowa-

ne iż zbiegną się one z położeniem wykonywanej sieci kanalizacyj-

nej. Przy dobrym usytuowaniu, gdy wykonywana sieć kanalizacyj-

na będzie przebiegać w bliskości istniejącego szamba, w takim 

układzie, iż jest możliwość wykorzystania istniejącego przyłącza, to 

taki przypadek jest możliwy do zrealizowania, ale po uprzednim 

ułożeniu rury biegnącej przez istniejące szambo i zasypaniu istnie-

jącego szamba. Każdy istniejący przyłącz kanalizacyjny będzie 

rozpatrywany indywidualnie i oceniany co do możliwości dalszego 

jego eksploatowania we współpracy z wykonywaną siecią kanali-

zacyjną. 

Jan Kantor: Co do pozostałej części Głogoczowa nie ujętej w 

planach obecnej inwestycji skanalizowania miejscowości, to jest 

zapewnienie ze strony Burmistrza iż po zakończeniu realizacji 

obecnego etapu inwestycji pozostała część miejscowości nie objęta 

obecnie realizowaną inwestycją, będzie sfinansowana z budżetu 

gminy. 

Edyta Podmokły: Wykonawca jest zobowiązany do naprawy 

drogi po wykonaniu danego odcinka kanalizacji; ewentualnie zgła-

szać do urzędu gminy odcinki dróg, dla których wykonawca nie 

dopełnił obowiązku do którego jest zobligowany. 

Edyta Podmokły – W świetle przepisów unijnych, odtwarzanie 

zniszczonych dróg jest realizowane tylko dla tych ciągów jezdnych 

pod którymi został ułożony kolektor ściekowy. Do naprawy dróg 

transportowych z których korzystał wykonawca, (a pod którymi nie 

układano kanalizacji) może być zobligowana firma realizująca 

przedsięwzięcie, ale po udowodnieniu, iż to jej działanie doprowa-

dziło do ich zniszczenia (dokumentacja zdjęciowa z okresu przed 

realizacją inwestycji). 

Edyta Podmokły – Apeluję więc, aby przy niedopełnieniu obo-

wiązku uporządkowania terenu przez wykonawcę nie podpisywać 

oświadczeń, (które automatycznie są potwierdzeniem o dopełnieniu 

obowiązku), aż wykonawca doprowadzi posesję do należytego po-

rządku do czego jest zobligowany. 

Edyta Podmokły - W miejscach gdzie przebiega kanalizacja i 

istnieje technicznie możliwość podłączenia się obiektu do kolekto-

ra, nie ma możliwości wykonania przydomowej oczyszczalni ście-

ków co wynika z ”Warunków technicznych jakim powinny odpo-

wiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 239 poz. 1597 z 2010 

r.)”. Do momentu braku kanalizacji istnieje możliwość wykonania 

przydomowej oczyszczalni ścieków, co wymaga uprzedniego zgło-

szenia i uzyskania zgody na jej realizację na Z.U.D.Pie. 
Źródło: http://www.agnieszkawegrzyn.pl/2012/03/18-03-2012-zebranie-wiejskie-w-

glogoczowie-podsumowanie/ 

http://www.agnieszkawegrzyn.pl/2012/03/18-03-2012-zebranie-wiejskie-w-glogoczowie-podsumowanie/
http://www.agnieszkawegrzyn.pl/2012/03/18-03-2012-zebranie-wiejskie-w-glogoczowie-podsumowanie/
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Prawdziwy  harcerz 

FERIE NA 5 

Czas bardzo szybko mija, zwłaszcza w dni wol-
ne od nauki, gdy jest wypełniony zabawą - najlepiej 
wiedzą o tym uczniowie, którzy w trakcie ferii zimo-
wych skorzystali z oferty SWIG-u "Ferie na 5". Ktoś 
powie: po co tu wspominać zimę, gdy słońce tak 
pięknie świeci? A my odpowiemy: bo zawsze warto 
wracać do pięknie przeżytych chwil! Mamy niezwy-
kłe wspomnienia i piękną galerię zdjęć z wycieczek, 
których udało się nam zorganizować aż 4. Zdobyli-
śmy nowe doświadczenia bawiąc się z harcerzami z 
14 MDH Zośka prowadzonymi przez druhnę Justynę 
oraz czytając bajki z Panią Jolantą Hajdas. Na zaję-
ciach sportowych Pani Gosi mogliśmy spalić pącz-
kowe kalorie  A jak tu podsumować "Ferie na 5" w 
jednym zdaniu? Nie da się przeliczyć na roboczogo-
dziny czasu, jaki poświęcili wolontariusze SWIG-u 
zaangażowani w przygotowanie i prowadzenie ferii, 
nie będziemy przeliczać też wkładu rzeczowego 
firm, które wsparły nas fundując upominki dla dzie-
ci i bilety do kina bo: NIE DA SIĘ ŻADNĄ MIARĄ 
ZMIERZYĆ SZEROKOŚCI UŚMIECHU DZIECI, które 
skorzystały z naszej oferty. I niech te słowa będą z 
nami, gdy zaczniemy myśleć nad feriami 2013 i 
niech rośnie grono Osób, które sprawiają, że 
uśmiech dzieci jest coraz większy i większy. 

Dla tych, którzy mają ochotę poczytać rymo-
wanki, które nadeszły do 
nas w ramach konkursu 
zapraszamy na stronę 
www.glogoczow.pl  -> 
Zrealizowane projekty -
> Ferie na 5. Dobra zaba-
wa gwarantowana. 

    
  Dla każdego harcerza to wyjątkowy symbol 

 ciepła, bliskości, wiedzy i energii. Przy ognisku można 
się lepiej poznać, powspominać dawne zdarzenia czy też pomy-
śleć o tym, co jest ważne w życiu. Lecz nie każde ognisko jest 
takie samo. My wyróżniamy dwa rodzaje: obrzędowe oraz zwy-
kłe (z kiełbaskami). 

Obrzędowe jest dla nas szczególnie ważne. To przy nim za-
trzymujemy się na chwilkę w pędzie życia, by móc zauważyć 
więcej niż na co dzień. Ognisko zostaje rozpalane przez Strażni-
ka Ognia, który stara się je wzniecić za pomocą tylko jednej 
zapałki, co w trudnych warunkach pogodowych jest nie lada 
wyzwaniem. Gdy pierwsze płomyki ognia zaświecą wśród mro-
ku, rozlega się śpiew „Płonie ognisko i szumią knieje…”. Jest 
bardzo uroczyście, siedzimy w kręgu wokół ogniska. Nikt nie 
mówi niepytany, lecz słucha prowadzącego gawędę, który opo-
wiada wybraną przez siebie historię często na tematy poświę-
cone poległym w walce o obronę ojczyzny lub codzienności 
życia. Każdy zastanawia się jak żyć lepiej. „Powinienem słuchać 
mamy i być milszy dla siostrzyczki”- pomyśli Jasiu. „Tata ma 
rację mówiąc, że stać mnie na lepsze oceny. Muszę tylko prze-
stać ciągle grać na komputerze”- postanawia Ala. Wiele zmian 
chcą wprowadzić w życie harcerze, którzy mają zaledwie 12 
lat. Często przy takim ognisku każdy dzieli się swą opinią na 
dany temat. Nikt nie wstaje od ogniska aż do końca, czyli aż 
popłynie pieśń „Już do odwrotu głos trąbki wzywa…”. Wszyscy 
wstają i puszczają iskrę przyjaźni w krąg. Strażnik Ogniska, 
który cały czas pilnował, by ogień nie zgasł, gasi go teraz do-
kładnie, polewając wodą i zasypując ziemią. 

Ognisko „kiełbasowe” to takie luźniejsze spotkanie dla har-
cerza, gdzie rozlega się śpiew i wesoły gwar przyjaciół. Można 
się posilić jedzonkiem (czego nie wolno nigdy robić, gdy płonie 
ognisko obrzędowe). Ale tu też jest Strażnik Ognia i tu też sia-
damy w kręgu wokół ogniska, lecz rozmowy są już swobodniej-
sze a i łobuziaki wymyślają kawały kadrze.  

Dokończenie na stronie 5 Z wizytą w TVP Kraków 

Choć wielu z nas - dzieci, mło-
dzież i mieszkańcy Głogoczowa - ko-
rzystało już z podobnej oferty Stowa-
rzyszenia w roku 2010 i 2011, to z 
uwagi na to, że dorastają nowe roczni-
ki, w naszej miejscowości pojawiają 
się nowi mieszkańcy, w tym numerze 
opiszemy szerzej projekt, który wła-
śnie startuje: 

JESTEM AKTYWNY III (edycja 
2012) - to możliwość uczestniczenia w 
wycieczkach, konkursach, warsztatach 
i innych projektach, skierowana do 
dzieci i młodzieży zamieszkującej te-
ren Gminy Myślenice, szczególnie Gło-
goczów oraz dzieci Członków SWIG-u. 
Projekt zakłada organizację zajęć, któ-
re wzmacniają rozwój osobisty dzieci, 
uczą integracji społecznej. Równolegle 
do proponowanych przez Stowarzy-
szenie zajęć, wskazujemy także intere-

sujące wydarzenia, odbywające się w 
Głogoczowie i gminie Myślenice, jako 
wydarzenia rekomendowane do roz-
wijania własnej aktywności. 

Co zrobiliśmy przez te dwa lata? 
Byliśmy w teatrze, operze, filharmonii, 
muzeach, na licznych warsztatach, 
festiwalach, dobrze bawiliśmy się spa-
cerując po górach, patrząc w gwiazdy i 
piekąc kiełbaski  Oferta jest bardzo 
szeroka i zróżnicowana, bo i każdy jest 
inny, ma różne zainteresowania, a 
przebywając ze sobą uczymy się zro-
zumienia i szacunku. Integrujemy się 
w znacznie szerszym gronie niż klasa 
szkolna, co z pewnością przyda się w 
kolejnych etapach edukacji. Dodatko-
wo, aby zmotywować nasze pociechy 
do udziału w proponowanych wyda-
rzeniach, po raz kolejny na zakończe-
nie projektu odbędzie się losowanie 

nagród (tradycyjnie — nagroda 
główna MP4) wśród osób, które wzię-
ły udział w największej liczbie atrakcji 
-"aktywności". 

A teraz jeszcze aspekt finansowy 
"aktywności": udział w konkursach - 
bezpłatny, udział w wycieczkach - od 
5 PLN do 25 PLN/dziecko. 

Regulamin projektu jest dostęp-
ny na www.glogoczow.pl -> Bieżące 
projekty -> Jestem Aktywny 2012. 
Tam też będzie pojawiał się terminarz 
poszczególnych atrakcji. A już dziś z 
okazji Dnia Dziecka zapraszamy na 
spektakl „….” (tytuł odszyfrujesz odnaj-
dując zaznaczone litery w tekście) w 
Operze Krakowskiej w dniu 3 czerwca. 
Ilość miejsc ograniczona – a gratka 
niebywała zasiąść na najbardziej chy-
ba prestiżowej widowni w całym Kra-
kowie. Sprawdź stronę www dotyczą-
cą projektu - tam znajdziesz szczegóły 
dot. zapisów. Zapraszamy! 

OGIEŃ 
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Prawdę powiedziawszy, nie będziemy się cieszyć z tego, że 
widzimy model na półce, ale z tego czasu jaki przy nim spę-
dzimy podczas sklejania. Praca, którą się włoży w wykona-
nie modelu i większa dokładność i staranność zaowocuje 
tym, że następny model będzie dużo lepszy niż poprzedni. 
Modelarstwo to również rywalizacja, gdyż w jak każdym 
sporcie organizowane są konkursy, w których możemy 
skonfrontować z innymi swoje umiejętności i rozbudzić pa-
sje. 

Gratulujemy Panu Tomaszowi - satysfakcja jaką spra-

wia mu modelarstwo jest bezcenna.  

KONKURS z PASJĄ 
W poprzednim numerze „odNOWY”  ogłosiliśmy Kon-

kurs z Pasją. Konkurs wygrał Pan Tomasz Duda, który 
otrzymał w nagrodę 2 Vouchery do Strefy VIP w Cinema 
City. Fragmenty nadesłanej pracy zamieszczamy poniżej. 

 

MOJA PASJA - MODELARSTWO KARTONOWE 
Dlaczego kartonowe? Bo jest trudniejsze niż plastikowe i 

łatwiejsze do zepsucia (dla modelarza sklejającego plastiki 
jest odwrotnie). Moja pasja zaczęła się od książki. Zaintere-
sowanie II wojną światową i okrętami popchnęły mnie do 
kroku następnego, do poznania techniki działania okrętów. 
A jeśli już krok nr 2, to czemu i nie nr 3: poznać jak są zbu-
dowane. Więc się zaczęło! Początki jak wszędzie są trudne i 
ciężkie, ale każdy krok prowadzi do coraz większej dokład-
ności. Modelarstwo to nie tylko hobby, to także praca nad 
sobą, nad dokładnością, która pomogła mi na studiach i w 
życiu obecnym, w pracy. Aż dziw bierze, że będąc w zerówce 
robiło się wycinanki z „Misia” i wtedy powstawały pierwsze 
modele, wielu z nas o tym zapomina. Modelarstwo i skleja-
nie modeli to również czytanie rysunków konstrukcyjnych i 
planów, których przeciętny model ma nawet 200. Dokład-
ność wykonania można wykorzystać wszędzie, gdzie tylko 
się da, jednak nie jest to zajęcie dla każdego. Tu potrzebna 
jest dokładność, ale co najważniejsze cierpliwość. Modele, 
które sklejam, są w skali 1:200, więc okręt o długości 270 
[m] w oryginale ma w tej skali ok. 135 [cm]. Każda część 
jest w skali, więc to jest też sztukateria i precyzja, mniej 
więcej taka sama jak u zegarmistrza. Do tego potrzebne są 
narzędzia, nie tylko takie jak nożyczki i klej, ale również 
szkła powiększające, lunety, pęsety, igły, linijki itd. oraz spe-
cjalne miejsce - gabloty zabezpieczające modele przed ku-
rzem i działaniem promieni słonecznych, bo to są czynniki, 
które mogą zniszczyć to, nad czym pracujemy. To wszystko 
sprawia, że 
modelarstwo 
jest „sportem” 
kosztownym. 
Model kosztu-
je, bo nikt go 
nie da za dar-
mo, do tego 
d o c h o d z ą 
udogodnienia 
aby model 
w y g l ą d a ł 
atrakcyjniej. 
Nie zapomi-
najmy też o 
czasie: ma on 
decydujące znaczenie, jest nam potrzebny do wykonania 
modelu, gdyż nawet największa część, którą musimy skleić, 
pochłonie nam tego czasu sporo - musimy być uważni w 
tym co robimy. Drobna nieuwaga i niedokładność może 
przynieść skutek odwrotny do zamierzonego i z modelu, 
który by stał na półce, robi się podpałka do pieca. Wybra-
łem część największą do sklejenia, kierując się zasadą, że 
jeśli duża część nam sprawi kłopot, to wiadomo co będzie, 
jeśli przyjdzie nam skleić część, która ma w średnicy ok. 1 
[mm]. Dla jednych sklejenie modelu może zająć 1 rok, a dla 
innych nawet kilka lat. Wtedy na półce w domu lub miesz-
kaniu stanie to, nad czym pracowaliśmy przez ten okres. 

KONKURS z PASJĄ  

Zapraszamy Mieszkańców Głogoczowa (pełnoletnich) do 

opowiedzenia nam o swoich pasjach. Najciekawsze opowie-

ści, wybrane przez Zarząd SWIG, zostaną opublikowane w 

„odNOWIE” a autorka/autor otrzyma atrakcyjną nagrodę. 

Prace należy przysłać w wersji elektronicznej w formacie doc. 

na skrzynkę pocztową odnowa@glogoczow.pl do dnia 

30 czerwca br. W treści wiadomości należy podać imię i na-

zwisko, adres oraz telefon kontaktowy. Zgłoszenie do konkur-

su oznacza automatyczną zgodę autora na przetwarzanie da-

nych osobowych, publikację przesłanej pracy w kwartalniku 

„odNOWA” oraz na stronie internetowej www.glogoczow.pl. 

W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Zarządu 

SWIG. 

Fot. Okręt składający się z  ok. 700 części  

w trakcie prac 

Leki ogólne stosowane w stomatologii 
Jest wiele leków stosowanych w stomatologii, które 

wspomagają leczenie właściwej choroby, hamują rozwój 
zapalenia czy uśmierzają ból. 

Kortykosterydy są stosowane w reakcjach zapalnych i 
alergicznych, redukują zaczerwienienia i obrzęki. Leki 
przeciwbólowe, podawane w trakcie zabiegu, jako znieczu-
lenie miejscowe, są wchłaniane a objawy ich działania 
ustępują do 2 godz. Praktycznie każdemu pacjentowi, na-
wet kobietom w ciąży, można podać znieczulenie dostoso-
wane do stanu jego zdrowia. W zależności od natężenia 
bólu, stosujemy leki z różnych grup, od niesteroidowych 
przeciwzapalnych tj: aspiryna, paracetamol (bezpieczny 
dla kobiet w ciąży), poprzez silniejsze związki z grupy ibu-
profenu (ibuprom) czy ketoprofem (ketonal). Warto pa-
miętać, że aspiryny nie powinniśmy podawać noworod-
kom i dzieciom. A osoby z chorobą wrzodową żołądka i 
dwunastnicy oraz krwawieniami powinny stosować te leki 
ze szczególną ostrożnością. 

Jest też wiele innych leków wspomagających leczenie 
w chorobach przyzębia - zmniejszają one obrzęk i krwa-
wienie - stosowane są najczęściej w postaci płukanek, ma-
ści i żeli. Należy zwracać uwagę, aby nie używać tych prze-
barwiających zęby i wypełnienia. Warto wspomnieć też o 
antybiotykach, lekach przeciwgrzybicznych, rozluźniają-
cych mięśnie, które powinny być zażywane zawsze zgod-
nie ze wskazaniami, oraz pamiętać o preparatach przyjmo-
wanych ogólnie, a mogących mieć wpływ na nasze uzębie-
nie tj. związki żelaza, które niszczą szkliwo i nie powinny 
mieć styczności z tkankami zęba. 

Pamiętajmy zatem o rozsądnym aplikowaniu leków, 
poprzedzonym wcześniejszą poradą. 

Lekarz stomatolog  
Magdalena Waga 
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Drodzy Mieszkańcy, 
otwórzcie się na ota-
czający świat, 

chwyćcie aparat i fotografujcie! Już dwa razy udowodnili-
ście, że głogoczowskie ogrody są piękne a Wy wkładacie 
mnóstwo pracy i serca w ich pielęgnację. My po raz kolejny 
chcemy nagrodzić Was za tą pracę - wystarczy zgłosić się 
do naszego Konkursu (1 VI – 6 IX). Pełny regulamin znaj-
dziecie już wkrótce na naszej stronie www.glogoczow.pl, 
natomiast już teraz zdradzimy, że poza dwoma podstawo-
wymi kategoriami konkursowymi tj. Najpiękniejszy Ogród 
(max 10 zdjęć) i Najładniejszy Kwiat Ogrodowy (max 3 
zdjęcia), w tym roku wprowadzimy kategorię specjalną - 
Ogród Przyjazny Dziecku (max 3 zdjęcia), w której chcieli-

byśmy zobaczyć jak urządziliście miejsce zabaw dla dzieci, 
piaskownice, huśtawki i inne fiku-miku dla Waszych po-
ciech. I jeszcze mała prośba - pomóżmy sobie nawzajem, 
zróbmy zdjęcia ogrodowi naszych Rodziców, Dziadków czy 
Sąsiadów, którzy nie posiadają aparatu cyfrowego lub 
komputera. A Wy, Drodzy Rodzice, Dziadkowie i Sąsiedzi, 
nie mówcie „a po co mi to i tak nie wygram”, tylko podziel-
cie się pięknem i radością, które macie w ogrodzie, bo prze-
cież nie wygrane są najważniejsze, ale wspólnie spędzony 
czas i dobra zabawa. A jak już mowa o wygranych, to my 
postaramy się, żeby tak jak w latach poprzednich, każdy 
Uczestnik Konkursu otrzymał miły upominek. Zapraszamy 
do udziału w Konkursie! Pielęgnujmy piękno dokoła nas i 
dzielmy się nim z innymi. 

Najpiękniejsze ogrody i kwiaty Głogoczowa 

Spacerownik 
 
W maju obchodzimy rocznicę 
beatyfikacji Jana Pawła II. Spa-
cerując po Głogoczowie może-
my znaleźć akcent związany z 
tym wydarzeniem. Wydawać by 
się mogło, że tradycja budowa-
nia i fundowania kapliczek już 
dawno umarła, ale nie jest to 
prawdą. Państwo Dubielowie 
postanowili uczcić pamięć Oso-
by, która odcisnęła w sercu każ-
dego z nas niezwykły znak mi-
łości i w ten sposób, kilka lat 
temu, na skraju Lasu Bronaczo-
wa powstała piękna kapliczka. 

Figura Matki Bożej znajdująca się w centralnym miejscu 
nawiązuje do rzeźby znajdującej się w naszym kościele, 
stąd okoliczni mieszkańcy zwyczajowo nazywają to miej-
sce Kapliczką Matki Bożej Głogoczowskiej. Na postumencie 
wykute są daty: 2005 ROK ŚMIERCI JANA PAWŁA II, 2011 
ROK BEATYFIKACJI TOTUS TUUS. 

W majowe i październikowe wieczory (ok. godz. 
17:00-18:00) można włączyć się w modlitwę i wspólne 
odmawianie Litanii lub Różańca. 

Jak dotrzeć: wjeżdżamy na drogę nr 52 tzw. 
"bielszczankę", jadąc w kierunku Kalwarii, za parkingiem 
tirów a obok komisu samochodowego skręcamy w prawo 
na dzielnicę Zamłynie i jedziemy tak, jak prowadzi droga 
aż do lasu i wtedy naszym oczom ukaże się piękna kaplicz-
ka. 

 
Opracowane na podstawie informacji przekazanej 

przez Panią Genowefę Miętkę. 
Zapraszamy do przekazywania nam informacji o cie-

kawych miejscach w Głogoczowie, których zapewne nie bra-
kuje.  Będziemy je sukcesywnie zamieszczać w odNOWIE. 

Konkurs Piosenki 
Anglojęzycznej 
"LET'S SING" w Głogoczowie 
Zaśpiewajcie piosenkę, sami lub w 
grupie, możecie wykorzystać gotowy 
podkład muzyczny lub akompanio-
wać na dowolnym instrumencie - 

pokażcie, że nauka języka angielskiego może sprawiać ra-
dość i być źródłem sukcesów. Będziecie mieć okazję za-
równo zaprezentować swoje zdolności i umiejętności języ-
kowe jak i muzyczne. Zapraszamy uczniów szkoły podsta-
wowej i gimnazjum do wspólnej zabawy i rywalizacji z ró-
wieśnikami z innych szkół. Pełny regulamin i karta zgło-
szeń - wejdź: www.glogoczow.pl -> Bieżące projekty -> 
Let's sing. 

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 31 maja, jednak nie 
czekajcie z tym do końca, ponieważ w przypadku dużej 
liczby chętnych, ilośc występów zostanie przez organizato-
ra ograniczona a decydowała będzie kolejność zgłoszeń. 
Rodzice, Nauczyciele, Opiekunowie - zachęćcie dzieci i mło-
dzież do udziału w tym prestiżowym konkursie. Styczność 
ze sceną i profesjonalnym jury pomoże dostrzec własne 
mocne strony i talenty, wzmocnić poczucie własnej warto-
ści. Więcej na www.glogoczow.pl 
Konkurs współfinansowany przez UMiG Myślenice 

Newsletter to informacja z pierwszej ręki! Aby 

otrzymywać ją regularnie wystarczy wysłać e-mail 

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

Dokończenie ze strony 3 
Są to żarty, z których można się pośmiać a nie 
trzeba karać za nadmierną swawolę. I tu pa-

miętamy o zasadach bezpiecznego ogniska: można je roz-
palić minimum 100 metrów od lasu a gasząc polewamy 
wodą i zasypujemy ziemią. Nigdy nie wolno o tym zapo-
mnieć, gdyż przez nieuwagę można spowodować pożar. 

Już wkrótce w „Zośce”: 
27 maja: Festiwal Kultury Harcerskiej w Parku Przygód w 
Myślenicach 
Maj/czerwiec: wycieczki całodniowe po okolicznych miej-
scowościach,              
Czerwiec: biwak górski 
Wakacje: obóz w Rogowie (2 tygodnie) 

CZUWAJ! 
Dh sam.  Justyna Holewa 

http://14mdh.wordpress.com
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Wiele osób jest przekona-
nych, że poręczenie kredytu 

lub pożyczki jest zwyczajną przysługą, którą wyświadcza 
się koledze lub rodzinie, aby pomóc w uzyskaniu kredytu. 
Gdy przychodzi kolega z pracy lub brat z żoną z prośbą o 
„podżyrowanie” pożyczki zakładowej na remont domu lub 
kredytu w banku lub na poczcie, składamy swój podpis, bo 
przecież spłacał będzie i tak nasz znajomy lub krewny – a 
podpis to tylko czysta formalność. Panuje powszechne 
przekonanie, że ewentualny komornik zapuka do naszych 
drzwi dopiero wówczas, gdy nie wyegzekwuje nic od rze-
czywistego kredytobiorcy. Niestety, w praktyce czasami 
zbyt szybko a może jednak zbyt późno – okazuje się, że nie 
mieliśmy racji. 

W prawie polskim poręczenie (określane potocznie 
„podżyrowaniem”) jest umową cywilnoprawną zawieraną 
pomiędzy osobą poręczyciela a wierzycielem (podmiotem 
udzielającym kredytu). Zatem, do udzielenia poręczenia 
wymagane jest złożenie oświadczeń przez dwie osoby 
(dwa podmioty) względem siebie. Jest tak zawsze – nawet 
jeżeli poręczyciel podpisuje tylko jeden dokument, w któ-
rym wyraża zgodę na udzielenie poręczenia (bo np. kolega 
z pracy przyniósł formularz do wypełnienia, a potem już 
nie przekazał nam żadnych dokumentów). Składając pod-
pis, wyrażamy zgodę na poręczenie zobowiązania – a jed-
nocześnie stajemy się takimi samymi dłużnikami jak nasz 
kolega czy krewny. O zakresie zobowiązania poręczyciela 
rozstrzyga każdoczesny zakres zobowiązania dłużnika 
głównego (naszego kolegi lub krewnego). Innymi słowy, co 
do zasady odpowiadamy nie tylko za sumę pożyczki, ale 
również za ewentualne odsetki z tytułu opóźnienia w za-
płacie.  

Umowa poręczenia jest tak skonstruowana, że zasadą 
jest, iż poręczyciel odpowiada tak samo jak współdłużnik 
solidarny (można w umowie postanowić inaczej, co jednak 
ogranicza zabezpieczenie wierzyciela, który wówczas naj-
częściej odmówi udzielenia kredytu lub pożyczki). Najważ-
niejszą konsekwencją dla poręczyciela takiej konstrukcji 
umowy poręczenia jest fakt, iż to wierzyciel decyduje od 
kogo będzie dochodził swojej należności w przypadku bra-
ku zapłaty w terminie. Tym samym, tylko od wierzyciela 
zależy czy najpierw wezwie do zapłaty dłużnika głównego 

(naszego kolegę) czy też od razu zwróci się z żądaniem 
zapłaty do poręczyciela. Nie obowiązuje tutaj żadna kolej-
ność ani co ważne nie jest konieczne wcześniejsze prowa-
dzenie egzekucji wobec dłużnika głównego. Innymi słowy, 
poręczyciel nie może odpisać wierzycielowi, że ten ostatni 
w pierwszej kolejności powinien wezwać do zapłaty dłuż-
nika głównego, następnie wszcząć egzekucję, a dopiero jak 
komornik stwierdzi brak majątku dłużnika głównego i 
bezskuteczność egzekucji, dojdzie do powstania odpowie-
dzialności poręczyciela. Niestety, wierzyciel może od razu 
skierować wezwanie do poręczyciela – kierując się wła-
snym interesem wezwie tego z dłużników, który ma pie-
niądze i który daje większą szansę szybkiego odzyskania 
długu.  

W praktyce, może się więc zdarzyć (i niestety zdarza się 
stosunkowo często), że nasz kolega czy krewny nie będzie 
spłacał pożyczki. Czasami dlatego, że znajdzie się w trud-
nej sytuacji życiowej, straci pracę, zachoruje lub umrze ale 
czasami również dlatego, że zwyczajnie nie będzie chciał 
tego robić, wiedząc, że jego poręczyciel spłaci jego dług. 
Poręczyciel natomiast będzie musiał zacząć spłatę, jeżeli 
nie chce, aby przyszedł do niego komornik i zaczął zajmo-
wać majątek i naliczać własne koszty. Oczywiście, poręczy-
ciel może podnieść przeciwko wierzycielowi zarzuty, które 
przysługują dłużnikowi głównemu np. przedawnienie wie-
rzytelności, potrącenie wierzytelności dłużnika głównego i 
w ten sposób wywiązać się z zobowiązania. Natomiast je-
żeli takich zarzutów nie ma, wówczas poręczyciel będzie 
zobowiązany do zapłaty całego długu. Spłacając dług porę-
czyciel nabywa własną wierzytelność wobec dłużnika 
głównego (kolegi, krewnego) do pełnej wysokości dokona-
nej spłaty i może od niego żądać zapłaty. Powstaje tylko 
pytanie jakie w praktyce ma szanse odzyskania swoich 
pieniędzy, skoro kolega czy krewny już raz nie zapłacił.  

Zatem, podpisując umowę poręczenia lepiej pamiętać o 
powyższej zasadzie i dobrze zastanowić się czy kolega lub 
krewny daje nam pewność, że będzie spłacał dług – w 
przeciwnym razie może okazać się, że stracimy nie tylko 
kolegę ale i pieniądze, którymi zapłacimy za cudzy remont 
lub telewizor.   

Katarzyna Leśniak—radca prawny 
www.kancelarialesniak.pl  

Czy można spać spokojnie jeśli poręczyło się kredyt lub pożyczkę? 

Wiosna w Domu Kultury 
Jak ten czas szybko biegnie... 

Jeszcze „parę dni temu” cieszyliśmy się 
z łagodnej zimy, później narzekaliśmy na trzaskające mro-
zy, a teraz ? Wiosna! Od początku roku, co parę dni mamy 
w naszym Domu Kultury jakieś wydarzenie kulturalne. 

Sezon zapoczątkował Koncert Noworoczny, który dzię-
ki wspaniałym interpretacjom kolęd i świątecznej atmos-
ferze tradycyjnie zgromadził mnóstwo melomanów. Na-
stępnie odbyła się dwunasta już edycja Gminnego Przeglą-
du Kolęd i Pastorałek Szkół Podstawowych i Gimnazjów 
„Hej, Kolęda” a później: Mistrzostwa Szachowe o zasięgu 
ponadgminnym. 12 lutego, w ramach „Walentynkowego 
Spotkania ze Sztuką”, ponownie gościliśmy artystów z 
pierwszych stron gazet – ZPiT Ziemię Myślenicką oraz Pa-
nią Helenę Jopek. Walentynkowe granie, które odbyło się 
już po raz trzeci, to inicjatywa kilku idealistów, którzy chcą 

pomagać osobom potrzebującym z naszej miejscowości. 
Kolejny raz Głogoczowianie udowodnili, że potrafią poma-
gać i być „razem”. 

Za nami również Ferie na 5 - cykl imprez, których 
głównym organizatorem było Stowarzyszenie Wspierania 
Inicjatyw Głogoczowa. Bardzo ciekawa oferta spędzania 
czasu dla dzieci i młodzieży: wycieczki, zabawy, kulig z 
pieczeniem kiełbasek, konkurs literacki... Jak zawsze – su-
per! Marzec jest miesiącem konkursu recytatorskiego w 
naszej gminie. U nas w Głogoczowie, mamy Turniej Inter-
pretacji Bajki i Baśni, który ma swoją kontynuację w Kę-
tach , gdzie rozgrywa się Festiwal Młodego Aktora. 

W tym roku po raz pierwszy zaproponowaliśmy mło-
dym adeptom aktorstwa i recytacji warsztaty przygotowu-
jące do tych konkursów. Do Kęt pojechały 2 laureatki na-
szych eliminacji. Kwiecień to czas Szkolnych Konfrontacji 
Artystycznych. W tym roku są to Konfrontacje Muzyczne i 

dalej na stronie 7 

http://www.kancelarialesniak.pl
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HISTORIE ... od NOWA 
Utopiec ze Stawów 
Kto dziś jest w stanie wskazać 

gdzie były owe stawy, od których cała 
dzielnica wzięła nazwę? A przecież 
nawet ukształtowanie terenu wskazu-
je, że właśnie tam mogły być stawy i 
to rozległe i głębokie. Ile ich było, zu-
pełnie nie wiadomo. Ale czy ma to 
takie znaczenie? Dość, że zachowała 
się zupełnie prawie nie znana historia 
Utopca ze Stawów. 

Utopiec to demon wodny zasiedla-
jący otchłanie wód. Zwano go także 
topielcem, topikiem, diabłem wod-
nym. Skąd się brały takie istoty? Mó-
wiono, że to dusze ludzi, którzy po-
pełnili samobójstwo przez utopienie, 
dusze dzieci zmarłych bez chrztu, 
dusze ludzi przeklętych za życia przez 
matkę. Mogły szkodzić żywym wcią-
gając ich w wodę, ciągając po ba-
gnach, topiąc dobytek. Dość, że bano 
się ich. 1 

Ale wracajmy na głogoczowskie 
Stawy. Było to bardzo dawno temu, 
bo jak wyżej powiedziano, na Stawach 
były jeszcze stawy. Stały też chałpy z 
rzadka rozłożone na co wyżej położo-
nych miejscach. Otóż w jednej z tych 
chałp, w środku lata, przyszły szczę-
śliwie na świat bliźniaki. Pierworodne 
swojej matki. Ustawiono w izbie dwie 
kołyski. Słaba jeszcze matka patrzyła 
z dumą jak jej dzieci słodko śpią w 
białych powijakach. Co i rusz któraś z 
sąsiadek wpadała odwiedzić położni-
cę, wspomóc jakim darem, pracą w 
gospodarstwie albo i tym dobrym 
słowem. Tak się też starano, aby po-
łożnica nigdy nie zostawała sama. Aż 
do wywodu. Wywód był to kościelny 
obrzęd oczyszczenia kobiety po poro-
dzie, jeśli urodziła żywe dziecko. W 
przekonaniu ludzi wywód oczyszczał 

z jakiejś zmazy powiązanej być może 
z kontaktami z zaświatami, gdzie po-
wstało nowe życie, które człowiek 
przejmuje i zatrzymuje. Nieczysta 
kobieta wchodziła do kościoła przez 
zakrystię. Trzymając zapaloną świecę 
w ręce poddawała się skropieniu 
przez księdza święconą wodą. Potem 
całowała stułę, przechodziła do głów-
nej nawy i przed ołtarzem wraz z ka-
płanem odmawiała oczyszczające 
modlitwy. Całowała krzyż i już sama 
obchodziła ołtarz w stronę przeciwną 
jak posuwają się wskazówki zegara. 
Do skarbonki składała ofiarę. Gdy 
wychodziła zza ołtarza była już zwy-
kłą kobietą2. Z uwagi więc zapewne 
na owe powiązania jeszcze z zaświa-
tami, należało strzec i matkę i dziecko 
– dziecko do czasu chrztu. 

Środek lata to jednak był. Żniwa, 
czas najgorętszych robót. Każde ręce 
w polu potrzebne, że to i pogoda 
sprzyjała, a zbiory tego roku zapowia-
dały się udane i obfite. Młoda matka 
czuła się w miarę dobrze, dzieci były 
spokojne, chętnie chwytały pierś, a po 
jedzeniu spały. Więc te parę godzin… 
Dość, że rada w radę kumy i krewne 
zostawiły kobietę samą w chałpie z 
dziećmi i poszły w pole, pewne, że 
koło południa któraś wróci, aby po-
dać matce dzieci do karmienia, a i 
samej strawy uważyć. Na razie i mat-
ka i dzieci zasnęli spokojnie w przed-
południowej ciszy. Reszta mieszkań-
ców dzielnicy ruszyła w pola, do żniw. 

Jakież jednak było przerażenie 
kumy, kiedy przyszedłszy tuż przed 
południem do chałpy położnicy zasta-
ła ją śpiącą, a obie kołyski były puste! 
Z krzykiem wybiegła na podwórko 
zwołując ludzi. Zaraz też zbiegła się 
cała okolica i ruszyli na poszukiwania. 
Nikt jednak nie widział tu żadnego 
obcego, ani pieszego ani tym bardziej 

wozu konnego. Parobki ruszyli, dosia-
dając koni na oklep, drogami w każdą 
stronę. Przecież z dwojgiem dzieci na 
rękach nie mógł ujść daleko. Przecze-
sywano też obejścia, gdyby porywacz 
się gdzie zaszył. Nikogo jednak nie 
znaleziono, ani żadnego śladu. No 
może jeden… Kiedy kuma weszła do 
izby i zobaczyła puste kołyski to koło 
każdej z nich na klepisku była … kału-
ża wody! Dopiero potem, po jakimś 
czasie przypomniała sobie o tym. 
Młoda matka odchodziła od zmysłów. 
I ona sama też przypomniała sobie, że 
kiedy przebudziła się będąc sama z 
dziećmi to zdawało się jej, że nad ko-
łyskami pochyla się postać w długim 
płaszczu szarym i ociekającym wo-
dą… A przecież dzień był wyjątkowo 
słoneczny i upalny! Nie umiała jednak 
powiedzieć dlaczego nie ocknęła się 
całkiem i nie wołała pomocy. Myślała, 
że to sen… Dość, że z powrotem poło-
żyła głowę na poduszkę i zasnęła aż 
do przyjścia kumy… 

Dzieci nigdy nie odnaleziono. Cza-
sem tylko w słoneczne, letnie dni kie-
dy panowała południowa cisza stojąc 
nad największym ze stawów można 
było z jego toni usłyszeć płacz dziec-
ka. Czasem też na kamieniu przy po-
dejściu do brzegu stawu widywano 
suszące się białe płótna – pieluszki. 
Kiedy jednak kto próbował podejść 
bliżej, to nagle zawiewał wiatr i zwie-
wał płótno, wpadało do wody. 

E.D. 

 

 

1 L. Pełka – „Polska demonologia 
ludowa” – Iskry. Warszawa.1987 

2 A. Zadrożyńska – „Świętowanie 
polskie” – Twój Styl Wydawnictwo 
Książkowe Warszawa 2002 

Plastyczne – te ostatnie będą realizowane w sposób nowa-
torski: młodzi plastycy na miejscu – w Głogoczowie - skon-
frontują swoje umiejętności artystyczne. 

A w ostatnią sobotę kwietnia kolejne Spotkanie Miesz-
kańców, tym razem Wiosenne. Muzycznie oprawi naszą 
uroczystość duet wspaniałych wokalistów – Kinga Stawo-
wy i Andrzej Kosek. Zaśpiewają arie z „Don Giovanniego”, 
„Upiora w operze”, „Wesołej wdówki” oraz piosenki z re-
pertuaru Celine Dion czy Andrea Bocelli. Na Spotkanie za-
prosiłam też księdza profesora Henryka Majkrzaka, który 
tym razem zdradzi nam niektóre tajemnice Watykanu. 

Oczywiście to spotkanie nie odbędzie się bez Was – 
Mieszkańców Głogoczowa. Wszystkich Państwa bardzo 
ciepło i wiosennie zapraszam.                         Grażyna Głąb 

przedstawicieli Władzy samorządowej na miejscu: Naszych 
Radnych, Sołtysa, Rady Sołeckiej z prośbą o podjęcie dzia-
łań wg kompetencji. Do dnia dzisiejszego otrzymaliśmy od-
powiedź tylko ze Starostwa Powiatowego, którego przy-
chylność znamy już od 2009 roku. Czekamy na pozostałe 
odpowiedzi w tej sprawie. 

Czy aby problem został dostrzeżony i podjęto jakie-
kolwiek działania w tej sprawie musi wydarzyć się ko-
lejna tragedia? Przypomnijmy, na tym odcinku zdarzył 
się (od 2008 r) jeden tragiczny wypadek i kilkanaście 
zdarzeń drogowych. Czy też musimy czekać do kolej-
nych wyborów samorządowych, kiedy to znów usłyszy-
my puste deklaracje rozwiązania problemu? 

Bieżące informacje  www.glogoczow.pl oraz „odNOWA”. 

Wiosna w DK  - dokończenie ze strony 6 Petycja  w sprawie budowy chodnika — dokończenie ze strony 1 

#sdfootnote1sym#sdfootnote1sym
#sdfootnote2sym#sdfootnote2sym
#sdfootnote1anc#sdfootnote1anc
#sdfootnote2anc#sdfootnote2anc
http://www.leszekgowin.pl/komitet-wyborczy.html
http://www.leszekgowin.pl/komitet-wyborczy.html
http://www.leszekgowin.pl/komitet-wyborczy.html
http://www.glogoczow.pl/
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Zwycięstwo Tomka Sikory na początek 
Z powodów finansowych nie wystartowaliśmy na po-

czątku stycznia, w Ełku w Mistrzostwach Polski w kolar-
stwie przełajowym a szkoda, bo w zeszłym roku na M. P. w 
najważniejszej kat. Elite nasi zawodnicy zajęli 6 i 7 miejsce. 

Dlatego pierwszy nasz start w 2012 r., to start w „XX 
wyścigu w kolarstwie przełajowym o puchar Burmistrza 
Kęt”, 25.02.2012. 

Najlepszy wynik osiągnął tu Tomasz Sikora, odnosząc 
zdecydowane zwycięstwo w najważniejszej kat. Elite, 4 
miejsce zajął Piotr Tylek. Nasi zawodnicy rozegrali ten wy-
ścig po mistrzowsku, od startu zaatakował Piotr Tylek, na-
rzucając tempo przez pierwsze kilometry, rozrywając 
stawkę wyścigu, co stworzyło znakomitą okazję do ataku 
dla Tomka Sikory, Tomek tej okazji nie zmarnował. 

W innych wyścigach nasze zawodniczki i zawodnicy 
osiągali następujące rezultaty: Iwona Bednarczyk, po bar-
dzo ambitnej walce — 4 m w juniorkach, 7 m Stanisław 
Nowak w młodzikach, 8 m Weronika Leńczowska w mło-
dziczkach, 10 miejsce po rocznej przerwie spowo-
dowanej kontuzją - Justyna Tylek, mniej szczęścia 
miał Szymon Bujas, który nie ukończył wyścigu z 
powodu defektu i Łukasz Skałka, który ma jeszcze 
duże zaległości treningowe, spowodowane pół-
roczną przerwą w treningach. 

Józef Tylek 

Dwa zwycięstwa nad „Balatonem” 
W pięknej scenerii otoczenia zbiornika wodnego 

„Balaton” w Wodzisławiu Śląskim, zorganizowano 
31.03.2012 r. międzynarodowy wyścig z cyklu „Grand Prix 
MTB Euroregionu Silesia”. 

Odbędą się jeszcze trzy wyścigi w Polsce i trzy w Cze-
chach. 

Na tej trudnej technicznie, interwałowej, wymagającej 
trasie, w trudnych pogodowo warunkach, zdecydowane 
zwycięstwa odnieśli: Justyna Tylek w juniorkach młod-
szych, Patryk Pobożniak w juniorach młodszych, 2 m zdo-
był Stanisław Nowak, 4 m Szymon Bujas w młodzikach, 5 
m w kat. Open kobiet zdobyła Iwona Bednarczyk. 

Czwarte miejsce, po dwóch groźnie wyglądających upad-
kach, zakończonych tuż przy tafli wody zajął w kat. Elite 
Tomasz Sikora, drugi z naszych wodników w tej kat. Piotr 
Tylek zajął 8 m. 

Nieco wcześniej, na początku marca, w Stroniach k. Kal-
warii odbyły się Mistrzostwa Małopolski w kolarstwie 

przełajowym, zde-
cydowane zwycię-
stwo i tytuł Mistrza 
Małopolski w kat. 
Elite zdobył Tomasz 
Sikora. 

Józef Tylek  

Fot. Patryk Poboż-
niak, na wyścigu w 
Wodzisławiu Ślą-
skim 

Zapraszamy na stronę internetową  
klubu: 
http://www.iskra-glogoczow.malopolska.pl/ 

Uczniowski Klub Sportowy w Głogo-
czowie obchodzi pierwszy rok istnienia. Klub po-
wstał dzięki pomocy Dyrektora miejscowej Szkoły 
Podstawowej Krzysztofa Kani oraz radnego Leszka 
Rawło. Jego prezesem i zarazem trenerem zawodni-
ków jest Tomasz Sikora. 

Głównym założeniem działalności powstałego 
stowarzyszenia jest planowanie i organizowanie po-
zalekcyjnego życia sportowego uczniów oraz stwarza-
nie warunków dla zapewnienia rozwoju i uzdolnień z 
ukierunkowaniem na dyscypliny: kolarstwo i piłka 
nożna.  

Obecnie zrzeszonych jest 17 zawodników, w prze-
dziale wieku od 8 do 12 lat. Aktywne uczestnictwo w 
organizowanych imprezach sportowych pozwala mło-
dym adeptom na zbieranie cennych doświadczeń, co z 
pewnością zaowocuje dobrymi wynikami w przyszło-
ści. Treningi odbywają się w  każdą sobotę, w godzi-
nach od 9:00 do 10:30 na sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Głogoczowie. W sezonie letnim 

spotkania będą mia-
ły miejsce również 
na boisku trawia-
stym, dzięki uprzej-
mości Klubu Sporto-
wego ISKRA Głogo-
czów.   
 

Tomasz Sikora 

Szachy w kwietniu 
W kwietniu, szachiści zrzeszeni w Kole Szachowym przy 

WDK Głogoczów brali udział w dwóch turniejach: w sobotę 14-

go w Zawodach Służb Mundurowych a 19-go w turnieju koń-

czącym cykl Międzygminnych Zawodów Szachowych.  

W Zawodach Służb Mundurowych młodzi szachiści z Głogo-

czowa nie mieli sobie równych i drużynowo w grupie Junior 

zwyciężyli reprezentanci 14 MDH „Zośka”. Zwycięzcami  indy-

widualnymi zostali Jakub Suder w grupie do lat 18 i Bogdan 

Kaczor wśród dorosłych.  

Natomiast jak poszło głogoczowskim zawodnikom w mię-

dzygminnym konkursie u Osińskich? Czy powtórzyli sukcesy z 

lat poprzednich a może zostali zamatowani przez coraz silniej-

szą konkurencję? Odpowiedzi szukajcie na stronach 

glogoczow.pl 

W lipcu zapraszamy na : 

informacje już 

wkrótce na 

www.glogoczow.pl 

http://www.iskra-glogoczow.malopolska.pl/
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„Sukces wydaje się być w dużej mierze 

kwestią wytrwania gdy inni 

rezygnują”. 

                                                           

William Feather 

Wpis do KRS nr 0000279965    
NIP 6811955138, 
REGON 120476043,  
Konto bankowe: 
10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 

Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw Głogoczowa 

Wśród osób, które na 
adres Stowarzyszenia 
przyślą/dostarczą kart-
kę pocztową z prawi-
dłowym hasłem krzy-
żówki oraz podadzą 
imię i nazwisko, nr tele-
fonu kontaktowego oraz 
adres, rozlosujemy 2 
nagrody książkowe. 
Na odpowiedzi czekamy 
do 31 maja br. 
 

Zanim zapłacisz za zagraniczne wczasy 
Wielkimi krokami zbliża się sezon urlopowy, zaczyna-

my powoli planować wakacje z naszymi pociechami. 
Rzecz niby prosta, łatwa i przyjemna, ale jak to zwykle 

w życiu bywa - ograniczona pewnymi aspektami. 
Chcąc mieć gwarancję pogody i świadomość mądrze 

wydanych pieniędzy wybieramy kierunki, które cieszą się 
dużą popularnością ze względu na dobry stosunek jakości 
do ceny: mamy tutaj na myśli takie destynacje jak Egipt, 
Tunezja czy też Turcja. Okazuje się, że turysta wybierając 
się w te właśnie rejony musi spełniać podstawowy waru-
nek: minimalna ważność jego paszportu to 6 miesięcy od 
daty powrotu z wczasów. Dotyczy to zarówno dorosłych, 
jak i dzieci. Dodatkowym utrudnieniem stała się noweliza-
cja ustawy o dokumentach paszportowych, która weszła w 
życie 19.02.2010r. mówiąca m.in. o tym, iż dziecko do 5 
roku życia otrzyma paszport tymczasowy lub biometrycz-
ny ważny tylko 12 m-cy. Jest to zatem spore utrudnienie 
dla podróżujących z młodszymi pociechami, ponieważ są 
uzależnieni od ważności paszportu dziecka i często spoty-

kamy się z sytuacją, kiedy wyjazd i zaplanowany urlop w 
pracy muszą zostać z tego powodu przełożone. 

Możemy rozważyć w tej sytuacji drugie wyjście - wy-
branie kierunku spośród krajów Unii Europejskiej - kiedy 
możemy przekroczyć granice na podstawie dowodu osobi-
stego np. Grecja, Hiszpania oraz ich wyspy: Cypr, Bułgaria, 
Włochy. Dowód osobisty dziecka jest ważny 5 lat od daty 
jego wydania, zaś na dokument czeka się do 30 dni od daty 
złożenia wniosku. Być może nie wszyscy wiedzą, że warto 
wyrobić paszport dziecku, które już ukończyło 5 rok życia, 
ale jeszcze nie rozpoczęło obowiązku szkolnego - jest 
wówczas objęte 50% ulgą i zamiast 60 zł zapłacimy 30 zł 
za dokument, który będzie ważny aż 5 lat. 

 Dlatego też Drodzy Rodzice - dobrze i z głową zapla-
nujcie wspólny wypoczynek, aby w rezultacie nie okazało 
się, że przez zwykłe niedopatrzenie lub nieznajomość 
pewnych spraw, pieniądze przeznaczone na ten cel nie 
zostały nieświadomie wyrzucone w błoto… 

Aleksanda Wilk  
Like Tours 

Najlepsze źródło informacji ;-)  

www.glogoczow.pl 
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Z A C H O W A J - >  S K O R Z Y S T A J  - >  Z O B A C Z  W W W . G L O G O C Z O W . P L   

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 
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Czynne: pn - pt 16 - 20, Sb 8 - 14 

  

www.geoquest.pl 

 

Usługi budowlane 

Sprzedaż okien, moskitier, rolet, żaluzji  

Montaż i serwis gwarancyjny 

"DAMBUD" - Damian Musiał 
Kraków, ul. Łagiewnicka 48d 

tel./fax: 012 269 48 53,  012 273 75 09 (wieczorem) 

tel. kom.: 0601 518 550 

www.dambud.info.pl, e-mail: dambud@poczta.onet.pl 

 

 HALNY PIZZA 

 

12-271-04-75 
 

DOWOZIMY DO GŁOGOCZOWA 

 HALNY PIZZA 

 

12-271-04-75 
 

DOWOZIMY DO GŁOGOCZOWA 

 

 

Duży wybór spodni, 

niskie ceny, częste rabaty i  promocje! 

ZAPRASZAMY 9-18 

Myślenice ul. K. Wielkiego 7 

tel. 608-781-263 

http://www.pelnyusmiech.pl
http://www.geoquest.pl
http://www.dambud.info.pl/
mailto:dambud@poczta.onet.pl
http://pizzahalny.mag-net.com.pl/
http://pizzahalny.mag-net.com.pl/
http://pizzahalny.mag-net.com.pl/
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 specjalistyczna diagnoza logopedyczna 

 wczesna interwencja logopedyczna dzieci z opóźnio-

nym rozwojem mowy 

 terapia wad wymowy 

 stymulacja ogólnorozwojowa 

 profilaktyka i terapia dysleksji 

 wczesna nauka czytania metodą sylabową 

prof.J.Cieszyńskiej 

 terapia młodzieży i dorosłych 

KONTAKT 

mgr Katarzyna Gaca 

pedagog - logopeda 

kom. 607 533 085 

e-mail logopeda@sylaba.eu 
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www.sylaba.eu 

Mogilany, ul. Słowiańska 3/22, tel. 600 973 177, 12 444 52 79 

Żłobek  (1-2,5r.) i Przedszkole Niepubliczne (2,5-5r.)  

www.debowy-zakatek.pl 
 

* małe grupy * szeroki wachlarz zajęć dodatkowych w cenie opłaty 

abonamentowej * aneks kuchenny oraz zaufany catering * 

mini plac zabaw *  

PROFESJONALNA KADRA,  PRZYJAZNA ATMOSFERA  

 

tel. 500 058 508 

 

OŚWIETLENIE  

OGRODOWE 

 

DOMOFONY 

 

- Instalacje elektryczne w 

domach i budynkach  

- instalacje antenowe RTV 

i SAT 

- instalacje alarmowe 

- monitoring 
 

Masz problem z  

TV Cyfrową—ZADZWOŃ!!! 

Jacek Jezioro  

Głogoczów 286 

tel. 012 275 75 44 

www.jacservis-system.pl.tl 

601 835 647  
 

 

(Centrum E7) 
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http://www.giganet.info.pl/
http://www.janstech.pl/
http://www.sylaba.eu/
http://www.debowy-zakatek.pl/
http://www.jacservis-system.pl.tl/
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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 
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GWARANCJA WAGI 

DOSTARCZANEGO TOWARU 

PROMOCJA CENOWA -  W KWIETNIU I MAJU — OPAŁ NAJTANIEJ 

OPAŁ * węgiel * miał * ekogroszek 

MAT. BUDOWLANE SYPKIE 

piasek * żwir * kamień * grys 

http://www.eurofin.info.pl

