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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 

Drodzy Mieszkańcy, 
trzymacie w dłoniach jedenasty numer "odNOWY". To już kolejny numer, w któ-

rym nie jesteśmy w stanie opublikować wszystkich informacji jakie otrzymujemy  
i chcemy Wam przekazać lub zamieszczamy je w skróconej formie. To znak, że roz-
wijamy się a Wy polubiliście tą formę przekazywania informacji. Cieszy nas to nie-
zmiernie i zachęcamy również do odwiedzenia strony www.glogoczow.pl, na której 
znajdziecie rozwinięcie wielu tematów poruszonych w gazecie.  

Zespół redakcyjny odNOWY 

Wycieczka do Pragi 

Stolica Czech od dawna słynie ze swojego piękna, zapiera dech w pier-
siach bogactwem zabytków, zachwyca swym kolorytem. Zamek na Hrad-
czanach, Klasztor na Strahovie czy Most Karola to przecież najcenniejsze 
perły europejskiej architektury. W tym wszystkim zaś, wielowiekowe dzie-
dzictwo harmonijnie łączy się z nowoczesnością - nie sposób choćby 
przejść obojętnie obok szalonego "Tańczącego domu", bardzo wymownego 
"Pomnika ofiar komunizmu" czy kontrowersyjnych, czasem wręcz szokują-
cych rzeźb Davida Cernego… 

Nic więc dziwnego, że grupa Członków Stowarzyszenia Wspierania 
Inicjatyw Głogoczowa wraz ze znajomymi obrała za cel pierwszego wspól-
nego wyjazdu zagranicznego właśnie Pragę. 

Relacja oraz piękne zdjęcia autorstwa Jana Sikory na www.glogoczow.pl 

W niedzielę 5 maja Stowarzyszenie 
Wspierania Inicjatyw Głogoczowa 
zorganizowało rodzinny wyjazd w 
poszukiwaniu wiosny.  
Celem naszego wyjazdu była Naj-
dłuższa w Polskich Tatrach Dolina 
Chochołowska.  
Wspólnie  uczestniczyliśmy również 
we Mszy Świętej w pięknym Kościół-
ku na Bachledówce. 
Rozstając się po wycieczce umówili-

śmy się 
już na 
k o l e j -
ną ;-) 
 

NADZIEJA NA BEZPIECZNE PRZEJŚCIA PRZEZ ZAKOPIANKĘ 
Na przełomie II i III kwartału powinny ruszyć prace przy kładce nad Zakopianką w 
Jaworniku. Natomiast kładka w Głogoczowie, to wg listy druga inwestycja w ramach 
"Programu Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych" z najwyższą lokatą, spośród przewi-
dzianych w naszym powiecie. W sumie na trasie Myślenice-Jawornik-Krzyszkowice-
Głogoczów GDDKiA zaplanowała 5 kładek, które powinna zrealizować w najbliższych 
latach. 

Już wkrótce ogłosimy atrakcje tegorocznego 
projektu Jestem Aktywny. Wiemy, iż wielu mło-
dych Głogoczowian z niecierpliwością na nie 
czeka jednak ze względu na niskie dofinansowa-

nie ze strony UMiG tego działania, musieliśmy zrewidować wcześniejsze plany.  Mamy 
jednak nadzieję, iż zaszczepiona aktywność nie zgaśnie i realizować się będzie m.in. w 
konkursach, o których piszemy na następnej stronie a także w działaniach innych or-
ganizacji.  GŁÓWNE ATRAKCJE PRZYGOTUJEMY NA WAKACJE !!!! 

Z ostatniej chwili…. 

http://www.glogoczow.pl
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Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa jest coraz mocniej dostrzegane nie tylko 
na lokalnym rynku. Otrzymujemy liczne sygnały, iż nasze działania są obserwowane w kraju 
i za granicą np. przez byłych Mieszkańców.  Z chęcią czytają co słychać „w ich Głogoczowie”, 
jak zmienia się wioska, o talentach Mieszkańców, często koleżanek,  kolegów  ze szkolnych 

ław. Nasze działania są możliwe dzięki wolontarystycznemu  zaangażowaniu Członków, jak i innych Mieszkań-
ców, a także dzięki wsparciu i przychylności firm i instytucji.  Za każdą formę pomocy serdecznie dziękujemy. 

Biblioteka 

Publiczna 

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa 

Wiosna – to pora roku, która nastraja nas optymistycz-
nie, dodaje energii i pomysłów do nowych działań, spra-
wia, że chętniej podejmujemy wyzwania. Stowarzyszenie 
wspólnie z Domem Kultury oraz Biblioteką Publiczną w 
Głogoczowie przygotowało zatem kilka propozycji dla 
Mieszkańców Głogoczowa – zarówno tych młodszych, jak i 
starszych – dzięki którym będą mogli zrealizować swoje 
pasje, zaprezentować zainteresowania lub pochwalić się 
swoją wiedzą czy umiejętnościami. Dla każdego coś dobre-
go  

Zapraszamy serdecznie do udziału w przygotowanych 
konkursach! 

 
Czy zrobiliście już porządki w 
swoich ogrodach? Czy posadzi-
liście kwiaty na balkonie? Jeśli 
nie, to czas najwyższy przygo-

tować ogród, aby jego piękny pejzaż uwiecznić na zdjęciach 
i wystartować w naszym Konkursie ogrodowym. Przed 
nami czwarta edycja, która niesie wiele zmian m.in. – pro-
ponujemy Wam nowe kategorie konkursowe (poprzednim 
damy chwilę odpocząć) m.in. specjalną kategorię dla dzieci 
i młodzieży. Oto szczegóły: 

- „Najpiękniejszy zakątek ogrodu” – w tej kategorii 
nagradzać będziemy fragmenty ogrodu, np. skalniak, raba-
tę kwiatową, oczko wodne, ogród warzywny, sad itp. - nie 
ograniczamy w niczym Waszej wyobraźni  

- „Najładniejsza kompozycja roślin w pojemniku” – 
kompozycja z kwiatów, ziół, krzewów itd. Kompozycja mo-
że być w donicy na balkonie, na tarasie – nie ograniczamy 
Was ani co do wielkości donicy, ani kolorystyki, najważ-
niejsze, że macie ochotę podzielić się jej urodą z nami. 

- Kat. specjalna dla dzieci i młodzieży „Wyhodowane z 
nasionka"– zdjęcia złożone do konkursu powinny przed-
stawiać kolejne etapy rozwoju rośliny. Mogą to być kwiaty, 
warzywa, zioła. Najważniejsze, aby przetrwały suszę, czyli 
były systematycznie pielęgnowane i były dumą dla zgłasza-
jącego. 

W każdej kategorii konkursowej należy złożyć max 5 
zdjęć. 

Więcej informacji jak zawsze na www.glogoczow.pl 
Na Wasze zgłoszenia czekamy do końca sierpnia – a na 
Was czekają nagrody ufundowane przez sponsorów: 

7 czerwca odbędzie się już 
po raz trzeci Konkurs Pio-
senki Anglojęzycznej dla 
uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych, który 

cieszy się wielką popularnością wśród dzieci i młodzieży – 
corocznie gościmy na scenie Domu Kultury ponad 100 
uczestników. Można by rzec, że to nasz głogoczowski ”Must 
be the music”, w którym uczestnicy śpiewając, często pio-
senki z czołówki list przebojów, mogą zaprezentować swo-
je zdolności językowe i umiejętności muzyczne. Konkurs 
jest współfinansowany przez Gminę Myślenice a Patronat 
honorowy pełni Marek Sowa - Marszałek Województwa 
Małopolskiego. Partnerem Konkursu jest Szkoła Językowa 
McGregor i Wydawnictwo Oxford University Press. Kon-
kurs wsparli także: Powiat Myślenicki, Bank Spółdzielczy 
Rzemiosła w Krakowie Oddział w Sułkowicach oraz wy-
dawnictwa: Znak, Macmillan, Nowa Era i Nasza Księgarnia. 

Zapraszamy gorąco do udziału w Konkursie - Regula-
min, karta zgłoszenia dostępne na www.glogoczow.pl 

 

Od lutego do czerwca trwa II 
edycja konkursu dla uczniów 
szkół podstawowych „Zbieraj 

punkty” – obecnie uczestnicy mogą wykazać się wiedzą na 
temat Głogoczowa, m.in. lokalnych instytucji, ważnych 
osób, dzielnic itp. Do konkursu można dołączyć w każdej 
chwili, wystarczy złożyć w Bibliotece prawidłowo wypeł-
niony kupon z odpowiedziami do końca każdego miesiąca. 

Konkursowa wiosna w Głogoczowie wspólnie z Domem Kultury i Biblioteką 

http://www.glogoczow.pl/
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DZIĘKUJĘ  MAMO  
   szukam Jej - w zapachu starej szafy 
   w skrzypieniu podłogi 
   w szarych fotografiach 
   w melodiach mi drogich 
 
   znajduję Ją - w swoim odbiciu 
   codziennym życiu 
   we wspomnieniach  
   i w sercu schowaną 
 
   i za to dziękuję Ci mamo 
 
   dziękuję Ci mamo 
   za uśmiech co rano 
   za kubek ciepłego mleka, 
   że kształtowałaś we mnie człowieka 
 
   dziękuję Ci mamo 
   za twą twarz zmarszczkami przeoraną 
   za opatrzone kolano 
   i duszę - tak samo 
 
   dziękuję, że głaskałaś moje włosy 
   i nauczyłaś patrzeć w piękno letniej nocy 
 
   dziękuję za twoje czułe i ostre słowa 
   i że choć robiłam źle, 
   pozwalałaś mi, zaczynać wszystko od nowa 
 
   dziękuję Ci za życie, za twoje przy mnie bycie  

Agnieszka Machnik   

"Na Dzień Matki"  

Jaka jest mama?  

Zawsze ta sama.  

Jest dla mnie słońcem  

Gdy budzi mnie rano,  

Jest kołysanką  

Na noc zaspaną.  

W jej czułych objęciach  

Mój świat schowany,  

Zaczarowany...  

Ciepłem swej dłoni,  

Od trosk osłoni,  

Niesforne kłopoty  

Przyłapie, rozgoni.  

Na drugie śniadanie,  

Jej uśmiech dostaniesz  

I dobre słowo  

Na powitanie.  

Moje kochanie...  

Kocham Cię bardzo  

Kochana mamo;  

Choć jeszcze bardziej  

To zawsze tak samo. 

Aneta Żarska 

Prezent dla wszystkich Mam i nie tylko 

na Dzień Matki —Głogoczowskie Poetki 

wielkiego kompozytora, o jego piosenkach napisanych do 
wierszy innego wielkiego człowieka – Juliana Tuwima. Wi-
dzowie usłyszeli wariacje na temat krakowiaka „Hej, od 
Krakowa jadę”, śpiewaczki wykonały utwory: „Kropelka 
deszczu”, „Muszelka”, „Plama na podłodze”, „Skoczył stołek 
do wiaderka” i „Ostatnia dorożka”. 

Zakończenie XVIII Międzygminnych Zawodów Szacho-
wych. W Szkole Państwa Osińskich w Myślenicach, 18 
kwietnia odbyły się 7 – ostatnie rozgrywki, podsumowano 
cykl i wręczono nagrody. W zawodach wzięło udział 90 
zawodników z 11 drużyn. Zwycięstwo drużynowe wywal-
czył zespół MLKSz Myślenice przed WDK Głogoczów i UKS 
Konik Pcim. Indywidualnie wśród seniorów najlepszym 
zawodnikiem XVIII edycji Zawodów Międzygminnych zo-
stał Andrzej Jaśkowiec przed Marcinem Burkiem i Wojcie-
chem Rutkowskim. Wśród juniorów na podium znaleźli się 
– Witold Gałka, Filip Kudas i Jakub Suder. W kategorii ko-
biet wygrała Joanna Mistarz, a w kategorii dziewcząt – Ka-
rolina Szafraniec. Obydwie zawodniczki z WDK Głogoczów. 
Gratulacje! 

Kwiecień zakończył się "Wiosennym Spotkaniem 
Mieszkańców", były śpiewy, taniec i mnóstwo smakoły-
ków. Niech żałują ci co nie byli, nie zdradzimy więcej szcze-
gółów :)   Grażyna Głąb - Kierownik WDK 

Wraz z wybuchem wiosny rozpoczął się wysyp imprez 
kulturalnych w naszym Domu Kultury. 

W niedzielę, 14 IV, mogliśmy podziwiać slajdy wykona-
ne przez myślenickiego fotografa i podróżnika – Marka 
Kosibę. Autor zaprezentował zdjęcia z podróży po Stanach 
Zjednoczonych, widoki z trudno dostępnych miejsc, które 
można zobaczyć wędrując po bezdrożach, wyschniętych 
korytach rzek z dala od jakichkolwiek osad ludzkich. Poka-
zał również piękno parków narodowych i … ciekawe 
skrzynki pocztowe. 

Kolejna atrakcyjna impreza kwietniowa to Szkolne 
Konfrontacje Plastyczne. W ubiegłym roku do rysowania w 
naszym Domu Kultury zgłosiło się 22 uczestników. W tym 
roku ta liczba była podwojona. We wspaniałej, twórczej 
atmosferze uczniowie starszych klas szkół podstawowych i 
młodzież gimnazjalna rysowali pastelą lub ołówkiem przy-
gotowane przez komisję elementy jednej z dwóch kompo-
zycji. Najlepszą pracę w kategorii szkół podstawowych 
wykonała Weronika Pałka z Głogoczowa, a najlepszym w 
kategorii uczniów szkół gimnazjalnych okazał się Karol 
Mularczyk z Gimnazjum nr 1 w Myślenicach. 

Audycja umuzykalniająca Filharmonii Krakowskiej – 
Oblicza Mistrza – Witold Lutosławski: młodzież uczestni-
cząca w koncercie wysłuchała wykładu o trudnym życiu 

Kulturalny kwiecień w Głogoczowie 
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procesach komunikacji językowej. Jest to warunek szybkie-
go czytania ze zrozumieniem, a w efekcie szybkiego uczenia 
się. 

W trakcie nauki czytania niezbędne są ćwiczenia ogólno-
rozwojowe, które tę naukę wspomagają i pomagają ustalać 
prawidłowy kierunek pisania i czytania (w naszej kulturze 
od lewej do prawej). Przygotowanie do czytania obejmuje 
również ćwiczenia z zakresu stymulacji: dużej i małej moto-
ryki, analizy i syntezy wzrokowej, szeregowania, kategory-
zowania, ćwiczenia pamięci symultanicznej 
(prawopółkulowej) i sekwencyjnej (lewopółkulowej).  

We współczesnym świecie rodzice chcą, aby ich dzieci 
uczyły się od najmłodszych lat języków obcych. Wiadomo 
już z badań psycholingwistów, że by dziecko mogło uczyć 
się efektywnie języka obcego, musi opanować swój język 
macierzysty w formie mówionej i pisanej. Zatem uczeń kla-
sy I może uczyć się skutecznie np. j. angielskiego, pod wa-
runkiem opanowania języka ojczystego w zakresie: prawi-
dłowej wymowy wszystkich głosek, znajomości gramatyki i 
umiejętności czytania i pisania. 

Metoda proponowana przez J. Cieszyńską daje szanse 
dla dzieci zagrożonych dysleksją na odkrycie, że można czy-
tać bez wysiłku. 

Katarzyna Gaca- logopeda, neuroterapeuta 

www.sylaba.eu 

Logopeda radzi: uczmy dzieci czytać! 
W krótkim artykule pragnę zainteresować Państwa 

wczesną nauką czytania sylabowego, naśladującą etapy 
rozwoju mowy. Metodę tę opracowała Jagoda Cieszyńska, 
prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Została 
ona stworzona dla dzieci w wieku poniemowlęcym i przed-
szkolnym. Dzięki specjalnym strategiom można malucha 
nauczyć czytać metodą sprawdzoną w praktyce i opartą o 
najnowsze badania neuropsychologiczne. Jej skuteczność 
potwierdziły zajęcia z dziećmi z zaburzeniami rozwojowy-
mi: niedosłuch, głuchota, zagrożenie dysleksją, obniżenie 
sprawności intelektualnej i komunikacji językowej. Można 
więc mieć pewność, że każde zdrowe dziecko uczące się 
czytać tą metodą nauczy się tej niezmiernie ważnej w życiu 
umiejętności, zanim pójdzie do szkoły. 

 Dlaczego należy rozpocząć naukę czytania jak naj-
wcześniej? 

Najlepszy czas na poznanie kodu pisanego przypada na 
sam początek wieku przedszkolnego. Wczesna nauka czy-
tania wpływa na kształtowanie się asymetrii półkulowej, 
koniecznej do prawidłowego rozwoju mowy. Badania neu-
ropsychologów dowiodły, że wszechstronna stymulacja 
językowa, a przede wszystkim nauka czytania i pisania, 
może sprzyjać kształtowaniu się dominacji lewej półkuli w 

Wiersze - Rymowanki 

Cieszymy się, że zaraziliśmy Mieszkańców Głogoczo-

wa w każdym wieku pasją pisania i czytania wierszy i 

rymowanek - co widać po artykułach, które publikujemy 

w naszym kwartalniku oraz na stronie 

www.glogoczow.pl. Poetycko opowiedzieliście nam już o 

wszystkich porach roku - łącznie złożono do konkursu 

rymowankowego we wszystkich edycjach związanych z 

mijającymi porami roku  około 190 wierszy. Teraz nade-

szła pora na wyczekiwane przez wielu „Wiersze i rymo-

wanki o Głogoczowie”. Jest to już ostatni temat w tej 

edycji konkursowej, ale mamy nadzieję, że nie przesta-

niecie bawić się rymami. A zanim przedstawimy Wam 

(jesienią ) szczegóły naszego nowego, bajkowego projek-

tu, do końca lipca czekamy na Wasze wiersze i rymowan-

ki o Głogoczowie: konkurs@glogoczow.pl W formie pa-

pierowej wiersze i rymowanki można złożyć w Domu 

Kultury lub Bi-

bliotece.  

Zapraszamy do 

indywidualnego 

lub wspólnego 

rymowania! 

Fot.Jan Sikora 

Podsumowanie Rymowanek 8 III br 

Mundur Harcerski 
Jest to dla nas, harcerzy, bardzo ważny symbol. 
Właśnie dlatego chciałabym abyś, Drogi Czytel-
niku, zrozumiał czemu jest to mundur a nie 
mundurek czy strój harcerski. Zwykle gdy widzi 
się dzieci i młodzież, wiele nazw się zmiękcza. 
Dlaczego i po co? Są to aspekty psychologiczne, 

lecz nie będę się w nie zagłębiać, bo nie o to tu chodzi. Cho-
dzi natomiast o to aby  spróbować nie zmiękczać ani nie 
„przerabiać” munduru harcerskiego. I znów nasuwa się py-
tanie: dlaczego? Ponieważ należymy  do poważnej organiza-
cji: Związku Harcerstwa Polskiego i chcemy aby nas poważ-
nie traktowano. Bo czy widząc strażaka czy policjanta w 
mundurze na służbie powiesz, że jest ubrany w 
„mundurek”? 

Pragnę, abyś zauważył, że my także jesteśmy na służbie. 
Służbie „Bogu, ludziom, Ojczyźnie”. Codziennie staramy się 
być lepsi, czemu służy nam zdobywanie stopni i sprawności 
harcerskich, bierzemy udział w akcjach charytatywnych jako 
wolontariusze. Staramy się, oczywiście w miarę naszych 
możliwości, pomagać każdemu kto pomocy szuka i potrze-
buje. To oraz wiele innych rzeczy, które robimy upoważnia 
nas do tego, abyśmy chodzili ubrani w mundur, a nie w mun-
durkach, ponieważ służba jest dla nas nie lada wyzwaniem i 
osiągnięciem. Zwłaszcza patrząc przez pryzmat naszego 
młodego wieku. 

Zatem Drogi Czytelniku, będziemy bardzo wdzięczni jeśli 
uszanujesz naszą, może niewielką ale jednak pracę, tym, że 
nie „ubierzesz” nas w „mundurek”. 

Z harcerskim pozdrowieniem 
CZUWAJ 

dh Holewa Justyna HO 
  

http://14mdh.wordpress.com/ 

http://www.sylaba.eu/
http://www.glogoczow.pl/
mailto:konkurs@glogoczow.pl
http://14mdh.wordpress.com/
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Pytanie w tytule zapewne zaska-
kujące jak dla artykułu pisanego 

przez radcę prawnego. Tymczasem okazuje się, że taka sy-
tuacja jest bliższa życiu codziennemu niż mogłoby się wy-
dawać. A wszystko to przez umowy.  

Każdy zawiera w swoim życiu dziesiątki, jak nie setki 
umów. Niektóre z nich są tak naturalne i częste, że nawet 
zawierając je nie uświadamiamy sobie, że do zawarcia umo-
wy w ogóle doszło. Tak dzieje się na przykład przy zakupie 
chleba, skasowaniu biletu MPK lub dokonaniu zapłaty w 
busie, czy choćby zapłaty za parking. Każda z tych czynno-
ści jest odrębną umową, która niesie ze sobą zarówno zobo-
wiązania np. do zapłaty jak i uprawnienia np. do odebrania 
chleba, przejazdu autobusem. Takie umowy najczęściej są 
zawierane w formie dorozumianej, czyli np. przez skasowa-
nie biletu, zapłatę w kasie sklepu czy u kierowcy. Żadna ze 
stron nie składa „specjalnego” oświadczenia o tym, że za-
wiera taką a taką to umowę. Rzecz dzieje się naturalnie, a 
obie strony szybko o niej zapominają.  

 Są jednak umowy, które nie przechodzą bez echa w 
życiu i często ich zawarcie jest poprzedzone analizą zysków 
i strat zawarcia takiej umowy oraz najczęściej analizą moż-
liwości finansowych. Do takich umów można na przykład 
zaliczyć umowę kredytu, umowę o zakup mieszkania czy 
nieruchomości gruntowej. Takie umowy są na tyle istotne i 
ważne, że często są zawierane w formie pisemnej lub już 
sam ustawodawca narzuca wymóg formy szczególnej np. 
formy aktu notarialnego dla wszystkich umów dotyczących 
nieruchomości.  

 Wprowadzony wymóg ustawodawcy lub wybór 
stron formy szczególnej lub pisemnej ma przede wszystkim 
za zadanie udokumentować daną czynność oraz chronić 
strony przed własną niepamięcią przyjętych na siebie zobo-
wiązań. Funkcja ochronna umowy może się jednak wypeł-
nić jedynie wówczas, gdy obie strony umowy są świadome 
treści zawieranej umowy i płynących z niej konsekwencji.  

 Zarówno umowy zawierane w drobnych sprawach 
życia codziennego jak i umowy o istotnym dla danej strony 
znaczeniu zawierają treść charakterystyczną dla danej 
umowy np. sprzedaży, kredytu, najmu, przewozu, przecho-

wania – wynikającą przede wszystkim z kodeksu cywilne-
go. Na tym też najczęściej wyczerpie się treść umów zawie-
ranych w sposób dorozumiany np. poprzez zapłatę za 
chleb. Dodatkowo jednak należy mieć świadomość, że 
treść umów może wynikać z postanowień stron i być 
wprowadzona wprost do treści umowy np. dodatkowa 
gwarancja, możliwość wymiany lub zwrotu towaru w ter-
minie 30 dni od zakupu, obowiązek zapłaty odsetek usta-
wowych za opóźnienie w zapłacie. Wreszcie pewne obo-
wiązki i uprawnienia stron mogą być uregulowane w róż-
nego rodzaju regulaminach (np. regulamin parkingu, pro-
wadzenia rachunku bankowego), wzorach umowy (np. 
umowy operatorów komórkowych), warunkach umów 
(umowy ubezpieczeniowe, bankowe). Często te ostatnie są 
pisane małą i małoczytelną czcionką na dużej ilości stron, 
w sposób, który ma zniechęcić do zapoznania się z nimi.  

 Niezależnie od tego, gdzie zawarte są postanowie-
nia umowy, ważne jest aby zawierając taką umowę mieć 
po pierwsze świadomość, że umowa jest zawierana, po 
drugie świadomość jaka umowa jest zawierana, a po trze-
cie i najważniejsze jaka jest treść zawieranej umowy a 
przy najmniej, gdzie można szukać postanowień tej umo-
wy: czy tylko w kodeksie cywilnym, czy w umowie zawar-
tej na piśmie lub w formie aktu notarialnego czy też dodat-
kowo w załączonym do niej regulaminie, karcie gwaran-
cyjnej itp. Jeśli umowa zostanie należycie wykonana przez 
obie strony i np. sprzedany towar nie będzie miał wad – 
umowa okaże się „niepotrzebna”. Jednak w przypadku ja-
kichkolwiek trudności w realizacji umowy np. wadliwy 
towar, brak zapłaty za sprzedaną działkę, opóźnione spła-
canie rat kredytowych, uszkodzenie lub kradzież samocho-
du z parkingu, należy wiedzieć gdzie szukać uprawnień i 
możliwości żądania należytego wykonania umowy.  

 Podsumowując, skoro nikt nie lubi kupować kota 

w worku i dokładnie sprawdza kupowany towar, tym bar-

dziej należy się zastanowić nad treścią zawieranej umowy 

i przynajmniej ją przeczytać oraz zabrać ze sobą to, pod 

czym został złożony własnoręczny podpis.  

 
Katarzyna Leśniak—radca prawny 

www.kancelarialesniak.pl  

Świadomy wybór czy kupowanie kota w worku?  

Problemy zębowe starszego wieku.  
Część II 

Protezy zębowe dostarczają niekiedy wielu niedogod-
ności. Nowe uzupełnienia powinny być wykonane tylko w 
razie konieczności, u świadomych pacjentów. Jeśli wcze-
śniejsze uzupełnienia nigdy nie pasowały, nie można mieć 
złudzeń, iż i nowe będą. Częstą przeszkodą są warunki 
anatomiczne, na które nie mamy wpływu. Jeśli protezy 
wcześniejsze pasowały od początku, a w międzyczasie 
pacjent np. schudł lub uległy one mechanicznym uszko-
dzeniom, jest duża szansa, że nowe będą równie komfor-
towe. Protezy powinny być myte po każdym posiłku, spe-
cjalną szczotką i pastą, odkażane i nienoszone w nocy. 

Problemy zębowe bywają często powiązane ze scho-
rzeniami ogólnymi - w starszym wieku występuje obniże-
nie funkcji wydzielniczej ślinianek. Leki antydepresyjne, 

przeciwpadaczkowe, blokery i inne mogą także obniżać 
wydzielanie śliny. Suchość w jamie ustnej zwiększa dys-
komfort, sprzyja rozwojowi próchnicy i stanom zapalnym 
dziąseł. Pomocne może być w tym przypadku żucie bezcu-
krowej gumy lub leki zwiększające wydzielanie śliny. 

Osoby z cukrzycą powinny pamiętać o zwiększonej 
podatności na infekcje dziąseł. 

Pacjenci z demencją starczą rzadko cierpią na bóle zę-
bów, ze wglądu na przyjmowane leki i obniżony próg bólu. 
Jeśli jednak cierpienie pojawia się, leczenie często należy 
przeprowadzić w znieczuleniu ogólnym. 

Pamiętajmy, aby wspierać naszych bliskich w tych 
trudnych momentach uśmiechem i dobrym słowem, a na 
pewno będzie im lżej. 

Magdalena Waga  
www.pelnyusmiech.pl 

http://www.kancelarialesniak.pl
http://www.pelnyusmiech.pl
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HISTORIE ... od NOWA 
Maciek ze Szwabów  

Pobożnych ludzi Na Szwabach 
nigdy nie brakowało jak Głogoczów 
Głogoczowem. Żaden gospodarz dnia 
nie rozpoczął bez nabożnego pacierza, 
w południe wszyscy przystawali, na-
wet w czasie najgorętszych robót, aby 
na dźwięk dzwonów odmówić Anioł 
Pański. Nikt nie przeszedł obok pracu-
jących w polu by nie wyrzec „Szczęść 
Boże”, a nikt też do chałpy swojej czy 
sąsiadowej nie wszedł bez 
„Pochwalony Jezus Chrystus”, ani jej nie 
opuścił bez „Zostańcie z Bogiem”. W 
każdą niedzielę i święto tłumnie zdą-
żali do, bądź co bądź, odległego ko-
ścioła. Po bożemu i godnie żyli szwa-
biańscy gospodarze, gospodynie, pa-
robcy, dziewczyny i służba. A już naj-
lepszym z nich był Maciek, któren, 
prócz zmazanego chrztem świętym 
pierworodnego, żadnego grzechu nie 
miał. Dobry i pracowity nad wyraz był 
to chłopak, każdemu pomocny, Boga 
chwalił, o modlitwie i poście nigdy nie 
zapominał. Toteż kiedy w niedzielę 
szedł do kościoła, a jak wiadomo chcąc 
ze Szwabów dostać się do wsi trzeba 
przejść rzekę Głogoczówkę, wcale nie 
musiał korzystać z wąskiego mostu, 
czy ławy na rzece. Bo wiedzieć trzeba, 
że w czasie, kiedy rzecz ta się dzieje, 
nie było jeszcze solidnych mostów na 
rzece, jeden most był, a ino wąskie 
kładki i ławy. Toteż jak więcej ludzi na 
raz się spieszyło i niektórzy zaś woza-
mi konnymi, to ścisk się robił i tumult, 
że niejednego nawet i do wody ze-
pchnęli. Maciek zaś za swoją bez-
grzeszność nagrodę taką odbierał, że 
mógł po wodzie przechodzić ledwie co 
podeszwy mocząc.  

Nie raz więc w niedzielę później 
wyszedłszy, wcześniej niż inni był na 
mszy, bo koło ławy, na której ludzie 
się cisnęli przynaglani ostrym głosem 
sygnaturki, przechodził obok lekko się 

tylko uśmiechając. Przyszedłszy tedy 
wcześniej do kościoła, wygodne miej-
sce na stopniu bocznego ołtarza sobie 
znajdywał i spokojnym spojrzeniem 
ogarniał powoli wypełniające się wnę-
trze. A tu baby pchają się do ławek 
jedna przed drugą, zamiatając obfity-
mi spódnicami, a tu chłopy cisną się 
pod chórem, że niejednemu już żebra 
chroboczą. Bo wiedzieć trzeba, że w 
głogoczowskim kościele nie godzi się 
chłopu przekroczyć granicy chóru i 
wszyscy winni się pomieścić nie dalej, 
jak do kropielnicy. To zaś dzieci się 
poszturchują, szepczą coś i chichoczą, 
nie baczne nawet na surowe spojrze-
nia kościelnego, który miast szaty li-
turgiczne dobrodziejowi do mszy szy-
kować, co i raz na kościół wygląda, a i 
na kazalnicę się, nie wiadomo po co, 
wspina. Organista zaś ziewał przecią-
gle. Wszystko to widział Maciek, ale 
nie on jeden…  

Kiedy zagrały organy, a naród 
podniósł się i zaśpiewał pieśń poboż-
ną na wejście, skupił się Maciek na 
modlitwie, na ołtarze już tylko pa-
trząc. Tu figury aniołów, a tu na obra-
zie święta Barbara kielich swój trzy-
ma, ale co to?! Z samego boku bielu-
sieńki jak obłok anioł ze skrzydłami 
siedzi na ołtarzu. W lewej ręce perga-
min maleńki trzyma, a w prawej pióro 
gęsie. Widać coś zapisać powinien, ale 
chyba nijak nie ma co, bo smutno pa-
trzy, po ludziach się rozgląda. Zacieka-
wił się Maciek i na drugi ołtarz spoj-
rzał, a tu takoż między anielskimi figu-
rami obraz świętej Katarzyny. I co wi-
dzi! U samej góry siedzi czarne diabli-
sko, kosmate i usmolone! Rożyska 
między skudłaconymi włosiskami, a 
ogon w dół się mu zwiesza. W łap-
skach wielką wołową skórę trzyma, na 
której coś cięgiem czarnym rysikiem 
zapisuje. Widać co sporo mu się tego 
nazbierało, bo skóra już prawie cała 
zapełniona. Wszystko zaraz Maciek 

pojął. Otóż anioł i diabeł tak się tu 
przysiedli, aby dobre i złe uczynki 
ludzkie zapisać. Prawdziwie poboż-
nych, dobrych od faryzeuszów oddzie-
lić. Tych, co przyszli, szczerze Boga 
chwalić od tych, co ino dla ludzkiego 
oka, a pokazania się są w kościele, py-
chy swojej, a zarozumiałości i złości nie 
wyzbywszy! Temu to na aniołowym 
pergaminie nieliczne ino imiona wpisa-
ne, a na diabliskowej skórze już miej-
sca prawie brakuje! No i rzeczywiście. 
Zapisał diabeł jeszcze kogosik, miejsca 
na skórze nie ma, a do końca mszy da-
leko. Patrzy Maciek, a tu diabeł za roz-
ciąganie skóry się bierze. Rysik na fra-
mugę obrazu odłożył. Ciągnie ci za-
wzięcie i ciągnie. Skóra twarda to i nie 
idzie łatwo, ale diabeł za wygraną nie 
daje. Z całej siły się napiął i jak nie po-
ciągnie! Skóra ustąpiła rozciągając się 
ździebko, ale diabłu łapa się omskła i 
jak nie walnie łbem w filarek ołtarza, 
że aż echo poszło. Jak nie buchnie Ma-
ciek śmiechem! Oj Maćku, Maćku nie 
godzi się w podniesienie śmiać w ko-
ściele! Popatrzył diabeł, popatrzył, bo-
lące miejsce łapskiem potarł i Maćka 
na rozciągniętym kawałku skóry zapi-
sał.  

Wyszli po mszy ludzie z kościoła. 
Wyszedł i Maciek. Idzie każdy w swoją 
stronę, a szwabianie znowu na wąski 
most się cisną, inni na ławę. Maciek, jak 
to zwykle robił, tak i teraz chce tłok 
ominąć. Wchodzi do rzeki pewny, że 
suchą nogą po wodzie przejdzie, a tu 
się mu nogi zapadają, buty zamokły! 
Ani kroku dalej, bo głębia coraz więk-
sza. Spuścił głowę Maciek, zawstydzo-
ny wrócił się i na sam koniec ludzkiego 
rzędu do mostu się ustawił… Od tamtej 
niedzieli nigdy już przez rzekę po wo-
dzie nie przechodził – zapisany przez 
diabła za śmiech w kościele, mszy 
świętej nieposzanowanie.  

                                                                                                                                         

E.D.  

      W imieniu organizatorów - Myślenickiego Ludowego 
Klubu Szachowego, Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw 
Głogoczowa oraz Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu 
- zapraszamy Miłośników Królewskiej Gry na IV Spotkanie 
Szachowe na Myślenickim Rynku, które odbędzie się 23 
czerwca. Turniej ma już swoją tradycję i renomę w świecie 
szachowym - corocznie bierze w nim udział około 150 graczy 
z całej Polski a nawet z zagranicy. Formuła zawodów jest 
otwarta - mogą w nich uczestniczyć wszyscy zawodnicy bez 

względu na wiek, miejsce zamieszkania czy kategorię szachową – szczegóły m.in. dotyczące zapisów już wkrótce na stro-
nach organizatorów. 
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Rozmowa z Panią Lucyną Suder – Dyrektorem Szkoły Pod-
stawowej w Bęczarce - placówki słynącej z propagowania 
postaw ekologicznych i mającej znaczne sukcesy w kon-
kursach dotyczących zbierania surowców wtórnych i recy-
klingu. 
Pani Dyrektor – podobno w Bęczarce nie ma śmieci? 
LS: Chcielibyśmy, aby tak było, ale niestety są. Myślę jed-
nak, że dzięki różnorodnym akcjom ilość wyrzuconych 
śmieci zmniejszyła się. Ludzie uczą się segregacji, a pose-
gregowane odpady przywożą do szkoły. Zaangażowanie 
lokalnej społeczności jest naprawdę duże. Ludzie segregu-
ją i przywożą do szkoły odpady, bez względu na to, czy do 
szkoły uczęszczają ich dzieci, wnuki czy też nie. 
Na stronie internetowej Pani Szkoły jest informacja o 
VI już edycji konkursu Szkolna Segregacja Odpadów – 
proszę nam o tym opowiedzieć. 
LS: Tak, już po raz szósty odbywa się konkurs zbiórki su-
rowców wtórnych, który organizowany jest przez Zakład 
Utylizacji Odpadów w Myślenicach. Zbieramy i oddajemy: 
papier, szkło, plastik, aluminium, złom, baterie i zakrętki. 
Przygotowane surowce muszą być posegregowane i zapa-
kowane, a organizatorzy zabierają je spod szkoły. Niestety 
zbiórka surowców wiąże się również z pewnymi dla nas 
utrudnieniami, gdyż musimy zebrane odpady gromadzić, 
co niestety nie upiększa otoczenia szkoły. Jednakże nagro-
dy czekające na zwycięzców są naprawdę imponujące. W 
tym roku za zajęcie I miejsca w konkursie otrzymuje się 
nagrodę o wartości do 2500 zł, a więc jest o co walczyć. 
Na tej stronie znalazłam też szkolny projekt ekologicz-
no – przyrodniczy - co to takiego? 
LS: Szkolny projekt ekologiczno - przyrodniczy „Żyj w zgo-
dzie z przyrodą”, to szereg działań szkoły, którym chcieli-
śmy nadać charakter cykliczny i planowy. 
Celem opracowanego przez nas projektu jest przede 
wszystkim rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, 
kształtowanie świadomości proekologicznej, uczenie wła-
ściwych nawyków i zachowań, a także zainteresowanie 
własnym regionem. Projekt ten bardzo ściśle związany jest 
z kampanią „Cała Polska czyta dzieciom”, a także powiąza-
ny z edukacją regionalną, która zajmuje bardzo ważne 
miejsce w działalności naszej szkoły. 
W ramach projektu odbywają się wyjazdy, konkursy, wy-
stawy, spotkania z osobami działającymi na rzecz środowi-
ska, prelekcje, inscenizacje. 
Do ciekawych przedsięwzięć podejmowanych w ramach 
projektu należą cykliczne spotkania czytelnicze tematycz-
nie związane z przyrodą. Są to spotkania zupełnie autor-
skie, oparte na inwencji twórczej wychowawców i 
uczniów. Ich osnowę stanowią fragmenty wybranych ksią-
żek czytanych przez dzieci, często ilustrowanych pięknymi 
zdjęciami, muzyką, prezentacjami multimedialnymi i filma-
mi. Te spotkania mają duży walor zarówno dydaktyczny, 
jak i wychowawczy, w sposób ciekawy wzbogacona jest 
wiedza przyrodnicza uczniów i rozwijane ich zaintereso-
wania czytelnicze. 
Dlaczego segregacja odpadów i recykling jest taki waż-
ny? 
LS: Za kilkanaście lat decydujący wpływ w sprawie ochro-
ny przyrody będą mieli nasi uczniowie. Ważne jest, aby 

dzisiaj już rozumieli potrzebę działania w tym zakresie i 
nauczyli się właściwych nawyków. Segregacja i recykling, 
to jeden ze sposobów, aby ustrzec naszą planetę przed ka-
tastrofą. Wszyscy czytamy w prasie informacje o zalegają-
cych tonach śmieci, o spustoszeniach, jakie wywołują w 
środowisku plastikowe torby, wyrzucony sprzęt RTV, AGD, 
a przecież mamy na to wpływ. Działania na rzecz ochrony 
przyrody warto rozpocząć od najmłodszych lat, a co naj-
ważniejsze od miejsca, w którym się żyje. My mamy na-
dzieję, że wszystkie nasze działania przyczynią się do 
uwrażliwienia młodego pokolenia na potrzeby ochrony 
środowiska, a także ukształtują poczucie odpowiedzialno-
ści za nie. 
Jak Pani Szkoła i środowisko skorzystało na segrego-
waniu odpadów? 
LS; Najważniejsze są aspekty wychowawcze, ale również 
są wymiary materialne. Za zajęcie czołowych miejsc w 
konkursie zbiórki surowców otrzymaliśmy m. in. telewi-
zor, kosz do gry w koszykówkę, szafki do szatni, rzutnik 
multimedialny, grę „Piłkarzyki”. Były również czeki pie-
niężne za zbiórkę baterii, które zazwyczaj przeznaczaliśmy 
na zakup książek do biblioteki. Poza tym ufundowano dla 
uczniów naszej szkoły dwie wycieczki, a w czerwcu tego 
roku zorganizowana zostanie dla nas kolejna. Wszystkie te 
wyjazdy otrzymaliśmy za to, iż przez ostatnie trzy lata na-
sza szkoła zbierała najwięcej surowców wtórnych ze 
wszystkich szkół w gminie. 
Jakie inne działania proekologiczne podejmujecie? 
LS; W zeszłym roku przeprowadziliśmy zbiórkę zepsutego 
i zużytego sprzętu elektrycznego. Dzieci uczęszczają na 
zajęcia koła ekologicznego, a także realizowany jest pro-
gram „Każdy uczeń wie, co robić z ZSEiE”. Od trzech lat 
bierzemy udział w Turnieju Teatru Ekologicznego organi-
zowanego przez ZUO w Myśleniach. Poza tym w czerwcu 
planujemy realizację pikniku ekologicznego. 
Podsumowując: Segregowanie, to niewielki trud, a korzy-
ści ogromne. 

Dziękujemy za rozmowę 

W PRZEDEDNIU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY ŚMIECIOWEJ  
 - CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE . . .  

RÓWNIEŻ W GŁOGOCZOWIE ZBIERAMY  
SPRZĘT ELEKTRYCZNY 
Organizatorzy zbiórki zwracają się do Mieszkańców Gło-
goczowa o oddanie zużytego i niepotrzebnego sprzętu: 
 elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego  
 sprzętu teleinformatycznego i telekomunikacyjnego  
 sprzętu audiowizualnego  
 narzędzi elektrycznych i elektronicznych,  
 zabawek, sprzętu rekreacyjnego i sportowego 
 innych: wszelkiego rodzaju zasilaczy, prądnic, alterna-

torów, przewodów elektrycznych i antenowych. 
Informacja dostępna  na stronie: 
www.zpoglogoczow.myslenice.pl 
Wymieniony sprzęt można składować przy budynku szko-
ły obok wejścia do szatni. 
Zbiórka trwa do 10 czerwca. 

Organizatorzy: 
Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski 
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PIŁKARZE WRÓCILI NA BOISKA 
Zimowa aura sprawiła, że piłkarze Iskry Głogo-
czów zainaugurowali rozgrywki dopiero z koń-
cem kwietnia. Seniorzy naszego klubu występu-

jący w A-klasie w swoim pierwszym meczu rundy wiosen-
nej podejmowali Wrzosy Osieczany. Niestety, początek 
rundy wiosennej nie był udany i nasz zespół przegrał 1:3. 
Honorowe trafienie zaliczył Damian Filuciak. Również od 
porażki rozpoczęli zmagania juniorzy Iskry. Po wyrówna-

nym meczu ulegli w Kornatce miejscowej Rokicie 4:5. 
Bramki dla naszego zespołu zdobyli: Adrian Gołąb - 2, To-
masz Chrzanowski i Kamil Pulchny.  

Wszystkich kibiców pragnących obejrzeć zmagania na-
szych piłkarzy zapraszamy na kolejne mecze. Z pewnością 
nie zabraknie emocji, a zawodnicy na pewno zrobią 
wszystko, by sprawić wszystkim sympatykom radość z 
wygranej.  

Mariusz Szlachetka 

Mocno opóźniony z powodów pogodo-
wych sezon MTB rozpoczęty i to od razu 
na wielu frontach. 
Dla zawodników, którzy systematycznie i 

z pełnym zaangażowaniem startowali w sezonie przełajo-
wym, to opóźnienie było dobre, mieli czas na pewien ko-
nieczny wypoczynek i ponowne budowanie formy na sezon 
MTB. Dla tych mniej zaangażowanych w trening, nieko-
niecznie, bo stan pogody był przyczyną wielu przerw w 
treningach związanych z niedyspozycją chorobową lub 
zwykłą wymówką usprawiedliwiającą nieobecność na tre-
ningach. 

W dniach 21 i 22 kwietnia odbyło się kilka wyścigów w 
wielu miejscach. Nasi reprezentanci startowali na trzech 
frontach. 

Tomasz Sikora, zawodnik elity, startował w Pucharze 
Tarnowa, potwierdzając dobrą dyspozycję, zajął 2 miejsce 

tracąc do kadrowicza, Bartka Wawaka, tylko 30 s. 
W Tarnogórze, gm. Nowa Sarzyna k. Leżajska, startowali 

młodzicy: Stanisław Nowak i Szymon Bujas. Obaj spisali się 
bardzo dobrze, potwierdzając wysoką formę z sezonu prze-
łajowego. Nowak zajął 3 m, Bujas miał mniej szczęścia, 
urwał łańcuch jadąc na 4 pozycji i wyścigu nie ukończył. 

Słabo wypadli Patryk Pobożniak i Weronika Leńczow-
ska, co jest wynikiem zaległości treningowych. Przed Nimi 
dużo pracy. Patryk zajął, przy mocnej obsadzie, bo to była 
eliminacja do Olimpiady Młodzieży, 28 m w kat. junior 
młodszy, Weronika w młodziczkach zajęła 12 m. 

W Daleszycach k. Kielc, w wyścigu „SPECIALIZED WSÓŁ-
SPORT MTBCROSS MARATON ŚWIĘTOKRZYSKA LIGA RO-
WEROWA”, na dystansie „Famili” (18 km), startowali Ola 
( kat. żak) i Konrad ( kat. młodzik) Ziaja. Obydwoje pojecha-
li bardzo dobrze, Konrad zajął 2m, Ola, mimo że pomyliła 
trasę i musiała nadrabiać stracony dystans, zajęła 4 pozy-
cję.                   Józef Tylek 

SEZON MTB ROZPOCZĘTY 

Wieści z Klubów Sportowych z Głogoczowa  

W marcu, w Kętach, odbyły się Mistrzostwa Małopolski 
w kolarstwie przełajowym. Wprawdzie sezon ogólnopolski 
w tej konkurencji zakończył się dużo wcześniej, gdzie nasi 
zawodnicy byli bardzo aktywni i osiągali wiele sukcesów. 
Wobec tego, termin tych zawodów wypadł dla nas w okre-
sie koniecznej niższej aktywności treningowej, po ciężkim 
sezonie przełajowym i przed zbliżającym się początkiem 
sezonu w kolarstwie górskim. Mimo to nasi zawodnicy w 
większości pojechali bardzo dobrze: Tomek Sikora w kat. 
Elite wytrzymał presję faworyta i zdobył złoty medal, go-
rzej wypadł faworyt w kat. Młodzik - Staszek Nowak, który 
tej presji nie udźwignął i zakończył wyścig na 4 miejscu, ale 
dzielnie go zastąpił Szymon Bujas zdobywając brązowy 
medal, choć i jego w normalnym okresie startowym stać na 
więcej. 12 miejsce w tej kat. zajął, rozpoczynający karierę 
kolarską, Konrad Ziaja. Na swoim wysokim poziomie poje-
chała Weronika Leńczowska, zdobywając srebrny medal. O 
prawdziwym pechu może mówić ambitny Patryk Poboż-
niak, który w kat. Junior młodszy, jeszcze na kilometr przed 
metą, jechał na pozycji Wicemistrza Małopolski, z dużą 
przewagą nad 3 zawodnikiem, jednak na ostatnich metrach 
„złapał gumę”, co pozbawiło go szansy walki o medal i spra-
wiło, że nasz zawodnik mocno to przeżył. Duże szanse na 
złoto miał w kat. Masters Zbigniew Zwoliński, który w wy-
ścigu rozegranym tydzień wcześniej pojechał bardzo do-

brze, ale kontuzja, której nabawił się podczas ciężkich zajęć 
zawodowych, nie pozwoliła na start w wyścigu. 

Przed nami sezon w kolarstwie górskim i szosowym, być 
może uda się też wystartować na torze. 

Ogólnopolski początek sezonu kolarskiego 6 kwietnia w 
Sobótce k. Wałbrzycha. 

                 Józef Tylek 

TRZY MEDALE KOLARZY Z GŁOGOCZOWA 

Stali Czytelnicy zapewne pamiętają cykl artyku-
łów, jakie publikowaliśmy w ubiegłych latach w 
„odNOWIE” na temat biegania – jak się przygotować 
do tej aktywności, co jest istotne, jak sport wpływa 
na nasze życie itp. Autorem felietonów był pasjonat 
tej dziedziny sportu, Mieszkaniec Głogoczowa. Nic 
by nie było w tym dziwnego gdyby nie to, że ów au-
tor, czyli Piotr Kruk, bo o nim mowa, jest długody-
stansowcem a rady jakimi dzielił się z Czytelnikami 
naszej gazety sam wciela w życie i to z sukcesem! 28 
kwietnia br. brał udział, obok 4500 zawodników z 
całego świata, w 12 Cracovia Maraton. Imponujący 
dystans 42 km 195 m przebiegł w czasie 3:58:01. Dla 
wielu z nas taki dystans budzi respekt nawet samo-
chodem ;) dlatego składamy gorące gratulacje i ży-
czymy dalszej wytrwałości w pasji. 

GRATULUJEMY !!!!! 
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 specjalistyczna diagnoza logopedyczna 

 wczesna interwencja logopedyczna dzieci z opóźnionym 

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 

GABINET STOMATOLOGICZNY  

„Pełny Uśmiech” Rok założenia 2003  

Mogilany ul. Bartłomieja Apostoła 4 (bud. poczty) 

Lek. Stomatolog Magdalena Waga  tel. 607 455 432  

Zakres usług: 

Stomatologia dziecięca i estetyczna 

Nowoczesne leczenie kanałowe 

Chirurgia  

Protetyka       

RTG rentgen punk-

towy 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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ORTODONCJA 
ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE    

ALARMOWE ALARMOWE ALARMOWE    

NAPĘDY DO BRAMNAPĘDY DO BRAMNAPĘDY DO BRAM   

TV, DOMOFONYTV, DOMOFONYTV, DOMOFONY   

ecomfort@interia.plecomfort@interia.plecomfort@interia.pl   

tel. 600 288 490, 668 341 550tel. 600 288 490, 668 341 550tel. 600 288 490, 668 341 550   

INDYWIDUALNA WYCENA 

Działamy Myślenice - Sułkowice - Mogilany i okolice  
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http://www.sylaba.eu/
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http://www.pelnyusmiech.pl


 

Najlepsze strony Głogoczowa — www.glogoczow.pl   

S t r .  1 1  R o k  2 0 1 3  n r  2  ( 1 1 )  o d N O W A   

 

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   

 

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. 012 273 75 44 

www.jacservis-system.pl.tl 

601 835 647  

http://www.jacservis-system.pl.tl/
http://www.janstech.pl/
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Myślenice  
ul. Ogrodowa 2A   (vis a vis Domu Rzemiosła) 

 tel. 605 253 588  e-mail: anna.wywrot@gmail.com 

 www.eurofin.info.pl  

 Zeznania PIT roczne 
 Rozliczenia dotacji unijnych  
 Pełny zakres usług rachunkowych  

Głogoczów 588 
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http://www.eurofin.info.pl
http://www.inetcentrum.pl/
http://pl-pl.facebook.com/pages/Salon-fryzjersko-kosmetyczny-w-G%C5%82ogoczowie/588144897879782

