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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 

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa od 

1 VI br. realizuje Projekt „SWIG-Razem możemy więcej”. 

Podjęte działania dofinansowane są przez Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej w ramach Priorytetu 2: Sprawne 

organizacje pozarządowe w dobrym państwie, w obszarze 

wsparcia: Rozwój potencjału organizacji pozarządowych. 

W ramach Projektu przewidziano m.in. szkolenia kom-

puterowe oraz wyjazdy integracyjne. Ważną częścią jest 

także dalszy rozwój kanałów informacji: gazety, strony in-

ternetowej, newslettera. To dzięki realizacji Projektu bieżą-

ce wydanie gazety „odNOWA” trafia do Państwa w nowej 

kolorowej szacie graficznej . 

O założeniach 

Programu Operacyj-

nego Fundusz Inicja-

tyw Obywatelskich oraz projekcie SWIG-u piszemy na 

stronie piątej. 

Mamy nadzieję, że podjęte przez nas działania udo-

wodnią, że „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”. 

Jubileusz 30-lecia święceń 

kapłańskich Księdza Jana Szczurka 

Uroczysta msza odpustowa w głogo-

czowskiej parafii była okazją do złożenia 

życzeń Księdzu Janowi Szczurkowi z 

okazji 30-tej rocznicy święceń kapłań-

skich. Życzenia i gratulacje z okazji jubi-

leuszu składali przedstawiciele młodzie-

ży szkolnej, ministantów, Ochotniczej 

Straży Pożarnej i Rady Parafialnej. 

W uroczystości tradycyjnie wzięła udział 

Orkiestra OSP, która specjalnie dla Księ-

dza Jubilata, wykonała na koniec mszy 

"Barkę" a potem, już na placu przed ple-

banią, gromkie "100 lat". 

F
o
t. Jan

 S
ik

o
ra 

ANOTHER Pink Floyd Tribute To... 

w Głogoczowie 

Do wiernych fanów Floydów należą 

członkowie zespołu „ANOTHER” Pink 

Floyd Tribute To, który pierwszego lipca 

wystąpił na scenie Domu Kultury w Gło-

goczowie. Publiczność, która wypełniła 

widownię do ostatniego miejsca, bawiła 

się doskonale od pierwszego monumen-

talnego utworu Shine On You Crazy Dia-

mond, aż do końcowego Run Like Hell. 

W czasie ponad dwugodzinnego występu 

muzycy sięgnęli zarówno po najbardziej 

znane utwory, jak i rozbudowane progre-

sywne numery.   

                                         Więcej strona 3 
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Newsletter to informacja z pierwszej ręki! Aby 

otrzymywać ją regularnie wystarczy wysłać e-mail o tre-

ści  "TAK" na adres: info@glogoczow.pl.  
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22 lipca w dniu Odpustu Parafialnego 

Społeczny Komitet Wspierający ZPO 

w Głogoczowie  przeprowadził zbiórkę 

publiczną na wsparcie remontu po-

mieszczeń na szatnię szkolną. Zebrano 

3480,10 zł oraz wydano 188 kartek 

pocztowych z podziękowaniami.  
Źródło:http://www.agnieszkawegrzyn.pl/2011/07/

zbiorka-na-szkole-podsumowanie-22-lipca/ 

Zbiórka na szatnię szkolną 

II zbiórka na rzecz zakupu 

nowych dzwonów do głogo-

czowskiej świątyni 

Podczas drugiej, trwającej przez dwa ostat-

nie tygodnie czerwca, zbiórki na zakup 

nowych dzwonów do głogoczowskiej 

świątyni, zebrano kwotę 38 625 złotych. 

Łącznie z marcową zbiórką, daje to sumę 

bliską 100 tys.  złotych. 

Parafialny Komitet Inicjatywny ds. Ju-

bileuszu 700-lecia Parafii składa wszyst-

kim Darczyńcom serdeczne podziękowa-

nia.                     Przewodniczący Komitetu 

Józef Łętocha 

                 EKO - Głogoczowanie 

 

N ie ma co ukrywać - w do-

mach większości z nas nie 

prowadzi się segregacji śmie-

ci. Wychodzimy z założenia, że wystar-

czy wrzucić wszystko do jednego worka, 

a segregacją zajmą się już na wysypisku.  

Niestety, w praktyce tak nie jest, dla-

tego też warto zainteresować się proble-

matyką segregacji śmieci, jej wpływem 

na nasze środowisko i włączyć się czyn-

nie w ekologiczne inicjatywy. W maju 

SWIG zorganizował i promował akcję 

"Eko-Aktywni", polegającą na zbiórce 

zużytych baterii. Baterie zawierają metale 

ciężkie takie jak ołów, kadm, rtęć, lit, 

które są niebezpieczne, gdy trafią do ko-

sza na śmieci lub na dzikie wysypisko. W 

akcje włączyły się nie tylko dzieci, ale i 

dorośli, dzięki temu, we właściwy sposób 

zostało zutylizowanych kilkaset baterii. 

Od maja trwa również zbiórka surowców 

wtórnych zorganizowana przez Dyrekcję 

Szkoły w Głogoczowie. W ostatni czwar-

tek i piątek każdego miesiąca można od-

dać do szkoły zakrętki plastikowe, puszki 

aluminiowe, stare czasopisma-gazety. 

Uzyskany dochód zostanie przeznaczony 

na potrzeby Szkoły i Przedszkola. Nato-

miast UMiG Myślenice do końca wrze-

śnia prowadzi akcję "Wymień śmieci na 

nagrody", w której za każdy kilogram 

posegregowanych odpadów można otrzy-

mać punkty. Zdobywcy największej licz-

by punktów mogą liczyć na nagrody w 

tym ekologicznym konkursie. Z pewno-

ścią tych kilka akcji nie sprawi, że wszy-

scy nagle zaczniemy segregować śmieci, 

ale na pewno jest szansa, aby coraz więcej 

osób zrozumiało, że segregacja odpadów 

to oszczędność w domowym budżecie i 

przede wszystkim nadzieja dla matki 

natury. 

Od stycznia 2012 ulegają zmianie prze-

pisy dot. wywozu śmieci, więcej informa-

cji podamy na stronie www.glogoczow.pl 

pod koniec roku oraz w kolejnym nume-

rze odNOWY. 

BEZPIECZNA PACZKA, czyli promujemy bezpieczeństwo na drodze 

 

Już we wrześniu zaprosimy dzieci i młodzież do udziału w niesamowitym 

konkursie "BEZPIECZNA PACZKA". Paczka – to grupa, bezpieczna – bo wi-

doczna na drodze = zaopatrzona w odblaski. My, dorośli, kierowcy, na co dzień 

spotykamy sytuacje, w których doświadczamy jak ważna jest odpowiednia wi-

doczność na drodze. Dlatego zachęcamy - porozmawiajcie ze swoimi dziećmi, 

zdopingujcie je do stworzenia prac konkursowych, pomóżcie im zrozumieć jak 

ważne jest, aby paczka przyjaciół i znajomych była widoczna, a dzięki temu 

bezpieczna na drodze. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody 

pieniężne oraz odblaski. Przewidziane są też nagrody - niespodzianki. 

Więcej na www.glogoczow.pl we wrześniu. 

Obecnie pracujemy też nad akcją dla dorosłych mieszkańców Głogoczowa, w 

której otrzymać będzie można kamizelki i elementy odblaskowe, ale o tym wię-

cej napiszemy już w kolejnym numerze odNOWY  

31 lipca upłynął termin przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. 

Teraz przed Jury trudne zadanie wyłonienia najładniejszych 

kwiatów i ogrodów Głogoczowa. Decyzja Komisji Konkursowej 

zostanie ogłoszona na uroczystym wręczeniu nagród w dniu 

18.08. o godz. 19:00 w Domu Kultury - serdecznie zapraszamy 

wszystkie osoby, które zgłosiły się do Konkursu. Czytelników 

Odnowy zachęcamy do zapoznania się ze zdjęciami rywalizują-

cych ze sobą kwiatów i ogrodów które wraz z wynikami zostaną 

opublikowane na stronie www.glogoczow.pl. 

Cieszymy się, że pomysł na realizację przez Stowarzyszenie 

Konkursu Ogrodowego zgłoszony przez mieszkankę Głogoczo-

wa, która najpierw wymyśliła ideę Konkursu a obecnie jest jego 

Koordynatorem, tak przypadł Państwu do gustu . Zresztą chy-

ba nie tylko Mieszkańcom Naszej Wsi się spodobał. UMiG My-

ślenice, być może zainspirowany naszym pomysłem, ogłosił 

gminny konkurs o tej samej tematyce, do udziału w którym za-

Sprawdź ważność swojego dowodu 

osobistego! 

 Pamiętaj - dokumenty wydane w ro-

ku 2001 tracą ważność po 10 latach a 

zatem w roku obecnym, a dowody 

wydane dzieciom mają tylko 5-letni 

okres ważności. Wniosek o wymianę 

należy zgłosić nie później niż 30 dni 

przed upływem jego ważności. Dla 

bezpieczeństwa własnego oraz swojej 

rodziny, sprawdź teraz ważność do-

wodu osobistego!  

chęcamy wszystkich laureatów i nie tylko, naszego Konkur-

su. Szczegóły na www.myslenice.pl. 

Serdecznie dziękujemy Sponsorom, dzięki którym Jury 

będzie mogło nagrodzić uczestników Konkursu: 

-Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Maria i Janusz 

Szewczyk, 

-Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych „Gaj” Małgorzata i 

Ryszard Gargul,  

-Szkółka Roślin Ozdobnych "Jawor" T. Kowalski,  

-„KORONA” Wyroby z drewna,  

-Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze  

POLAN Sp. z o.o.,  

- KORA Małgorzata Opydo Rośliny i Artykuły Ogrodnicze,  

-ARCHETON Sp. z o.o.,  

-Czasopismo „Twój Ogrodnik” 

-Wydawnictwo Homini S.C., 

-Cartamundi Polska Sp. z o.o.,  

-„MARKSTONE" Hurtownia biżuterii sztucznej i ozdób do 

włosów,  

-Winiary. 

http://www.myslenice.pl/mieszkaniec/aktualnosci/595
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W 1965r. W Londynie Roger Waters Richard Wright i 

Nick Mason – studenci architektury postanowili założyć zespół 

muzyczny. Przyjaciele występowali na studenckich imprezach, 

w klubach, aby oderwać się od szarej angielskiej rzeczywisto-

ści (sic!). Jesienią tego samego roku dołączył do nich Syd Bar-

ret – nadał zespołowi nazwę Pink Floyd 

Sound i został liderem grupy.  

Pierwszy większy koncert zespół zagrał 

w londyńskim klubie Marquee 13 marca 

1966r. Tam usłyszał ich Peter Jenner i zo-

stał ich managerem (razem z Andrew Kin-

giem). Odtąd zespół zaczął regularnie wy-

stępować. Koncerty przeradzały się w wiel-

kie psychodeliczne widowiska – Pink Floyd 

stał się znany… W 1967r z powodu narko-

tyków i braku dyscypliny z zespołu usunię-

to Syda Barreta. Gitarzystą i wokalistą Pink 

Floyd został David Gilmour, a na pozycję 

lidera wysunął się Roger Waters.  

I tyle o początkach psychodelicznego 

fenomenu, jakim jest do dzisiejszego dnia 

grupa Pink Floyd. Grupa, która sprzedała 

200 mln swoich albumów, nagrała film, 

koncertowała przez 40 lat! ma na całym 

świecie miliony wielbicieli. 

Do wiernych fanów Floydów należą 

także członkowie zespołu „ANOTHER” 

Pink Floyd Tribute To, który pierwszego lipca wystapił na 

scenie Domu Kultury w Głogoczowie.  

Publiczność, która wypełniła widownię do ostatniego miej-

sca bawiła się doskonale od pierwszego monumentalnego 

utworu Shine On You Crazy Diamond, aż do końcowego Run 

Like Hell. W czasie ponad dwugodzinnego występu muzycy 

sięgnęli zarówno po najbardziej znane utwory, jak i rozbudo-

wane progresywne numery. Można było usłyszeć we fragmen-

tach większość płyt Pink Floyd, w tym w 

całości wykonaną płytę Dark Side of The 

Moon z mistrzowską interpretacją wokalizy 

The Great Gig in the Sky w wykonaniu Ane-

ty Łakomy, po której publiczność gromkimi 

owacjami nagrodziła wokalistkę.  

Niesamowita muzyka w połączeniu z dosko-

nałą oprawą w dymy, światła, lasery sprawi-

ła, że atmosfera była świetna, ludzie tańczyli, 

śpiewali z zespołem. W takim klimacie kon-

cert kończył się kilkoma bisami. Ostatni 

utwór Money został zadedykowany Edycie 

Szlachetce, której wkład w organizację im-

prezy jest nie do przecenienia. 

Publiczność opuszczała naszą salę niezwykle 

usatysfakcjonowana. Oprócz wspomnianych 

wcześniej partii wokalnych, słowa uznania 

należą się całemu zespołowi. Muzycy stwo-

rzyli niesamowite widowisko niezwykle 

wiernie interpretując Floydów. 

 GG 

ANOTHER Pink Floyd Tribute To...  
w Głogoczowie 

Zespół wystąpił w składzie : 

 
TEODOR DOBRZYCKI - 
wokal, instrumenty perku-
syjne 
ANETA ŁAKOMY - wokal 
PIOTR MYJAK - gitara 
solowa, wokal 
MATEUSZ LUTEREK - 
gitara rytmiczna 
ANDRZEJ ŁAKOMY - 
instrumenty klawiszowe, 
saxofony 
PIOTR CEBULA - bas 
WOJCIECH GUMULSKI - 
perkusja 
Więcej o zespole : 
http://www.facebook.com/
AnotherPinkFloyd 
Zdjęcia z koncertu 
 www.glogoczow.pl 

D om Kultury w Głogoczowie 

działa już ponad 40 lat.  

Jest to instytucja, której zadaniem pod-

stawowym jest inicjowanie zaintereso-

wań i potrzeb kulturalnych, przygotowa-

nie do tworzenia i odbioru wartości kul-

turowych, edukacja kulturalna, populary-

zacja wiedzy i sztuki, promocja twórczo-

ści amatorskiej i profesjonalnej ze 

wszystkich dziedzin sztuki ze szczegól-

nym uwzględnieniem promocji twórczo-

ści lokalnej – rodzimej – miejscowości, 

gminy, powiatu. 

Na przestrzeni lat dają się zauważyć 

wyraźne zmiany zarówno w zakresie 

potrzeb kulturalnych mieszkańców jak i 

sposobów tworzenia i zarządzania kultu-

rą a przez to zmiany proponowanej ofer-

ty. Dwadzieścia lat temu działalność 

kulturalna polegała na organizacji dysko-

tek, seansów filmowych kina ruchomego 

i udostępnianiu pomieszczeń dla spotkań 

towarzyskich (np. piłkarzyki, tenis stoło-

wy, TV) oraz wynajmowaniu sali na 

przyjęcia weselne. 

W kolejnych latach nasz Dom Kultu-

ry rozpoczął szerszą działalność dla całej 

Gminy Myślenice, organizując gminne 

imprezy realizowane cyklicznie – prze-

gląd kolęd w styczniu, konfrontacje arty-

styczne marzec/kwiecień, przegląd pieśni 

patriotycznej w listopadzie. Ta działal-

ność na przestrzeni lat rozszerzyła się o 

przeglądy powiatowe, a nawet regionalne 

(Turniej Interpretacji Bajki i Baśni w 

Kętach). 

Kolejny rodzaj działalności podej-

mowany przez Dom Kultury to współ-

praca z organizacjami społecznymi i po-

zarządowymi, z niektórymi (KGW, OSP) 

Dom Kultury współpracował od począt-

ku istnienia. Współpraca rozrzeszała się 

w miarę powstawania kolejnych organi-

zacji. 

Na szczególne podkreślenie zasługu-

ją wspólne działania podejmowane na 

polu edukacji i kultury ze SWIGiem. 

Dzięki tej współpracy oferta kulturalna 

dla mieszkańców Głogoczowa jest o 

wiele bogatsza – została rozszerzona o 

wycieczki edukacyjne, konkursy, szkole-

nia (projekty Jestem Aktywny, Ferie - 

mające corocznie swoją edycję - oferują 

dzieciom, młodzieży i dorosłym atrak-

cyjne formy spędzenia czasu wolnego). 

Rodzi się pytanie, czy i w jakim 

stopniu społeczeństwo z tych propozycji 

korzysta? 

Zanim Drodzy Państwo zainteresuje-

cie się ofertą kulturalną i edukacyjną 

Myślenic czy Krakowa sprawdźcie, co 

proponuje miejscowy Dom Kultury. Jego 

ofertę można dowolnie rozszerzać i 

kształtować. Wzajemna komunikacja 

polegająca m.in. na informowaniu o po-

trzebach kulturalnych może pozwolić na 

zrealizowanie tych potrzeb w przyszło-

ści. W chwili obecnej proponujemy w 

Domu Kultury zajęcia szachowe, pla-

styczne oraz muzyczne – uczymy gry na 

instrumentach muzycznych, takich jak: 

fortepian, keyboard, gitara, trąbka. Tań-

cem zajmuje się Szkoła Professional 

Dance Państwa Kowalskich, która ma u 

nas swoją siedzibę. 

Ciekawą i niezwykle intensywną 

formą była działalność Teatru w Stodole, 

który pracował w DK przez 4 lata. Ta 

forma sztuki pokazała ogromny potencjał 

twórczy tkwiący w mieszkańcach naszej 

wsi. Teatru w Stodole już nie ma w Gło-

goczowie, ale chcę w tym miejscu pod-

kreślić, że postaram się pozyskać środki, 

aby stworzyć mieszkańcom możliwość 

dalszego rozwoju w tym kierunku. 

Fantastyczne są współorganizowane 

z Przyjaciółmi ( nie zrzeszeni miłośnicy 

sztuki, sympatycy Domu Kultury) kon-

certy muzyki popularnej, kolęd oraz gło-

goczowskie spotkania ze sztuką. 

 

Dokończenie na stronie 4 

 

http://www.facebook.com/AnotherPinkFloyd
http://www.facebook.com/AnotherPinkFloyd
http://www.glogoczow.pl/strona.php?tytul=Koncert_-_Another_Pink_Floyd
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D om Kultury w Głogoczowie 

działa już ponad 40 lat.  

 

Ciąg dalszy ze strony 3 

Osobiście bardzo lubię Spotkania  

Mieszkańców. Pomysłem wyściowym 

były spotkania seniorów, czyli Klub Se-

niora. Niestety, nie udało się wyodrębnić 

lidera tej inicjatywy i spotkania te prze-

kształciły się w spotkania mieszkańców. 

Ma to swoją bardzo dobrą stronę – inte-

gruje różne grupy społeczne naszej wsi. 

Na spotkaniach bywają dzieci, harcerze, 

Orkiestra Strażacka, starsi, nie zrzeszeni 

mieszkańcy, sympatycy i bywalcy Domu 

Kultury, panie z Koła Gospodyń – jed-

nym słowem wszystkie grupy społeczne 

Głogoczowa. 

Zapewniam, że przed nami wiele 

jeszcze ciekawych spotkań, koncertów, 

spektakli... 

Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze 

Państwa zaintrygować i zainteresować. 

Bardzo serdecznie zapraszam do Domu 

Kultury. Chętnie też z Państwem poroz-

mawiam o kondycji kultury w Głogoczo-

wie czy w naszej Gminie, może dojdzie-

my do interesujących wniosków i roz-

poczniemy razem jakąś nową formę dzia-

łalności? 

Kierownik Domu Kultury 

 w Głogoczowie 

Grażyna Głąb 

"Don't worry, be happy…" 
 

… pomimo, iż większa część 

wakacji już za nami a rok szkol-

ny nadchodzi wielkimi kroka-

mi. Czy i tym razem powiemy, 

że będzie to "Rok z językiem 

angielskim"? To już zależeć 

będzie przede wszystkim od 

was Drodzy Uczniowie. Dzięki 

pozyskanej dla was przez 

SWIG w poprzednim roku 

szkolnym dotacji z Fundacji 

Orange dysponujemy całą serią 

podręczników "Incredible En-

glish", a wy obiecaliście nam 

przechować zeszyty ćwiczeń. 

Wszystko wykorzystamy na do-

datkowych zajęciach z języka 

angielskiego. Do dyspozycji 

lektorów pozostanie zakupiony 

z tych samych środków rzutnik, 

więc nie zabraknie nowocze-

snych zajęć z multimediami, 

które tak polubiliście w ubie-

głym roku. Nie zgubcie przy-

padkiem bonów zniżkowych, 

które otrzymało kilkoro z was, a 

całej reszcie niech przyjemność 

sprawia gra piłkami, które do-

staliście w nagrodę za pilną na-

ukę. Wypoczywajcie radośnie i 

bezpiecznie, gromadźcie siły do 

pilnej nauki. SEE YOU! 

………………. 

14 MDH „Zośka” z Głogoczowa 

Zuchy, harcerze i harcerze starsi z 14 

MDH „Zośka” razem ze swoimi kolegami 

i koleżankami z Myślenickiego Hufca  

sprawdzali swój hart ciała i ducha na dwu-

tygodniowym obozie w nadmorskim Ro-

gowie. Kapryśne lato tego roku nie uła-

twiało pracy kadrze obozu, ale każdy kto 

choć raz spędził z harcerzami jeden dzień 

wie, że z nimi nie można się nudzić. Dru-

żynowe stawały więc „na rzęsach” aby 

złagodzić tęsknoty najmłodszych za do-

mem i sprawić, żeby słońce świeciło każ-

dego dnia, nawet w czasie deszczu. 

Harcerze musieli wytrwać na nocnych 

wartach, pracy w kuchni, pieszych wę-

drówkach i noclegu pod pałatkami.  

Jeżeli jesteście ciekawi, czy im się udało i 

jakie zdobyli sprawności i umiejętności 

oraz jak mijały im obozowe dni, czytajcie 

u w a ż n i e  a k t u a l n o ś c i  n a 

www.glogoczow.pl - na pewno napiszemy. 

Uwaga: rozszyfruj wiadomość 

zawartą w tekście „Don’t wor-

ry, be happy”, przepisz ją na 

kupon który należy przykleić 

na odwrocie własnoręcznie 

wykonanej pocztówki o waka-

cyjnej tematyce i przynieś do 

Domu Kultury lub Biblioteki 

między 10.08. a 10.09.2011. 

Spośród otrzymanych pocztó-

wek z poprawnym hasłem roz-

losujemy  nagrody książkowe, 

a dla wszystkich bezcenna 

naklejka do Paszportu Aktyw-

n o ś c i .  W i ę c e j  n a 

www.glogoczow.pl w za-

kładce "Jestem Aktywny". 

K O N K U R S  „ P O C Z T Ó W K A  Z  W A K A C J I ”  
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Projekt  dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

w teorii    

F IO (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) powstał w 2005 

roku jako rządowy projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-

łecznej, aby wspierać organizacje pozarządowe oraz wzmac-

niać budowę i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 

2005-2008. Był przedsięwzięciem mającym na celu pobudze-

nie oraz wzmocnienie inicjatyw obywatelskich. W zamierze-

niach długofalowych miał stanowić integralną część procesu 

tworzenia Narodowej Strategii Rozwoju Sektora Pozarządo-

wego, połączonej z Narodową Strategią Integracji Społecznej 

i Krajowym Planem Działań na rzecz Integracji Społecznej, w 

ramach Narodowego Planu Rozwoju. Kontynuacją FIO na 

lata 2009 – 2013 jest Program Operacyjny FIO prowadzony 

w formie rezerwy celowej budżetu państwa. Celem głównym 

PO FIO jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych pro-

wadzących działalność pożytku publicznego w realizacji za-

dań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych 

na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicz-

nych. 

PO FIO swoją działalnością obejmuje cztery priorytetowe 

płaszczyzny:  

1.Aktywni, świadomi obywatele; 

2.Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie; 

3.Integracja i aktywizacja społeczna, zabezpieczenie spo-

łeczne; 

4.Rozwój przedsiębiorczości społecznej. 

Wnioskodawcami mogą być: organizacje pozarządowe; 

osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podsta-

wie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 

w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 

kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach 

wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obej-

mują prowadzenie działalności pożytku publicznego; spół-

dzielnie socjalne (w zakresie działalności społecznie użytecz-

nej w sferze zadań publicznych).  

PO FIO jest finansowany wyłącznie ze środków krajowych. 

Oznacza to łatwiejszy dostęp do pieniędzy dla małych organi-

zacji pozarządowych, których projekty nie mogły zostać zre-

alizowane ze względu na ograniczone fundusze. Zaletą Pro-

gramu jest również przyjęcie tzw. zasady prefinansowania. 

Takie rozwiązanie umożliwia projektodawcom, dysponują-

cym niewielką ilością środków, realizację zadania bezpośred-

nio po rozstrzygnięciu konkursu, bez potrzeby uprzedniego 

tworzenia rezerw finansowych. Jednocześnie kilkuletność 

programu umożliwia projektodawcom rozłożenie finansowa-

nia swoich przedsięwzięć na 2 lata. 

W ramach PO FIO, w latach 2009-2013 planuje się przeka-

zanie nie mniej niż 300 mln zł na wsparcie inicjatyw obywa-

telskich zgłaszanych przez sektor pozarządowy. 

i w praktyce 

P omimo, iż środki z FIO są rozdzielane centralnie w 

Warszawie, trafić mogą do organizacji z całej Polski, miast i 

wsi. Wśród projektów dofinansowanych przez Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej w ramach PO FIO 2011 znalazł 

się wniosek Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczo-

wa „SWIG – Razem możemy więcej”. 

Zarząd oraz najaktywniej działające osoby w Stowarzysze-

niu - które wyznaczają tor i cele organizacji od początku jej 

działalności - doceniają wysokie umiejętności oraz rzeczywi-

ste zaangażowanie. Dlatego głównym założeniem przygoto-

wanego i realizowanego właśnie Projektu jest wzmocnienie 

Stowarzyszenia poprzez podniesienie kompetencji jego człon-

ków oraz wzmocnienie stopnia integracji i aktywności. 

Działania w ramach Projektu można podzielić na trzy prze-

platające się ze sobą nurty: 

1.Szkoleniowy: 

- E-learningowe szkolenie kierownika wycieczek 

- Szkolenie z grafiki komputerowej CorelDRAW® i Ado-

be® Photoshop® 

- Szkolenie z komputerowych aplikacji biurowych 

2. Integracyjny: 

- Wyjazd do Pacanowa 

- Wyjazd do instytucji kultury 

3. Informacyjny oraz promujący wolontariat. 

Uczestnikami Projektu w nurcie szkoleniowym są osoby 

najbardziej aktywne w działalności Stowarzyszenia oraz Ci, 

którzy w ramach porozumień wolontariackich zadeklarowali 

pomoc w działaniach organizacji. Pozostałe dwa obszary są 

otwarte dla wszystkich członków. 

Dzięki realizacji Projektu Stowarzyszenie pozyskało także 

nowy komputer wyposażony w profesjonalne programy gra-

ficzne. 

Wierzymy, iż dzięki wsparciu z FIO uda się nam przekonać 

innych, iż wolontariat oraz praca w organizacjach pozarządo-

wych służąca rozwojowi społecznemu "małych ojczyzn" jest 

także szansą na skuteczną realizację własnych marzeń i aspi-

racji, zdobywanie nowych, wartościowych umiejętności. Jest 

okazją do zdobycia ciekawych doświadczeń oraz  praktyk, tak 

cennych na obecnym rynku zawodowym. 

Zapraszamy do naszego grona wszystkich, którzy mają wolę 

działać na polu rozwoju społecznego. Dołącz do nas jako 

członek, wolontariusz lub organizacja współpracująca ponie-

waż "Razem możemy więcej". 

F U N D U S Z  I N I C J A T Y W  O B Y W A T E L S K I C H   

Jeśli jesteś członkiem Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw 

Głogoczowa nie przeocz informacji  o wyjazdach, które 

wkrótce pojawią się na stronie www.glogoczow.pl, jeśli 

jeszcze nie jesteś, przyłącz do nas, pracuj, ucz się i atrakcyj-

nie spędzaj czas. 
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Porady Czytelniczek/Czytelników 

Sadząc drzewa lub krzewy na dział-

ce należy się dobrze zastanowić zarówno 

nad wyborem miejsca jak i rodzaju drze-

wa – może się bowiem okazać, że usu-

nięcie go w przyszłości będzie rodziło 

problemy. 

Regulacje dotyczące wycinania 

drzew i krzewów zawarte są w ustawie z 

dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2009, nr 151, poz. 

1220). 

Co do zasady, usunięcie drzewa 

lub krzewów z własnej posesji wiąże się 

z koniecznością uzyskania przez posia-

dacza nieruchomości zezwolenia od bur-

mistrza (wójta lub prezydenta miasta). 

Zezwolenie wydawane jest na wniosek, 

w którym posiadacz musi wskazać mię-

dzy innymi nazwę gatunku drzewa, ob-

wód pnia mierzonego na wysokości po-

wyżej 130 cm, przeznaczenie terenu, z 

którego usuwane będą drzewa, przyczy-

nę i termin zamierzonego usunięcia 

drzewa oraz rysunek lub mapę określają-

cą położenie drzew. Przed wydaniem 

zezwolenia organ dokonuje oględzin 

działki, a samo wydanie zezwolenia mo-

że uzależnić od przesadzenia drzew lub 

krzewów w nowe miejsce lub nasadze-

nia nowych drzew (krzewów) w liczbie 

nie mniejszej od wycinanych. Takie roz-

wiązanie może okazać się korzystne, 

gdyż przesadzenie lub nasadzenie no-

wych drzew obliguje organ do odrocze-

nia opłaty za zezwolenie na okres 3 lat, a 

w przypadku przyjęcia się drzew do 

ostatecznego jej umorzenia. 

Ustawa o ochronie przyrody przewi-

duje sytuacje, w których uzyskanie ze-

zwolenia nie jest w ogóle potrzebne. Do 

najistotniejszych wyjątków należy moż-

liwość usuwania drzew owocowych, 

drzew na plantacjach drzew i krzewów 

oraz drzew, których wiek nie przekracza 

10 lat. 

Usuwanie drzew lub krzewów wią-

że się z koniecznością uiszczenia opłaty 

w wysokości zależnej od obwodu pnia 

oraz rodzaju i gatunku drzewa, określo-

nej w wydanym zezwoleniu. Maksymal-

na wysokość stawek za jeden centymetr 

obwodu (mierzonego na wysokości po-

wyżej 130 cm) wynosi od 312,22 zł – 

przy obwodzie do 25 cm do 4.047,46 zł 

przy obwodzie powyżej 700 cm. Co cie-

kawe, jeżeli drzewo rozwidla się na wy-

sokości powyżej 130 cm, każdy pień 

traktuje się jako odrębne drzewo. W 

przypadku usuwania krzewów, stawka 

za usunięcie jednego metra kwadratowe-

go krzewów wynosi 231,28 zł. Powyż-

sze stawki podlegają waloryzacji z 

dniem 1 stycznia każdego roku. 

Istnieją sytuacje, gdy usunięcie 

drzewa nie rodzi konieczności opłaty. 

Zgodnie z ustawą nie pobiera się opłat 

między innymi za usunięcie drzew na 

których usunięcie nie trzeba pozwolenia 

(np. drzewa owocowe, drzewa młode do 

10 lat), na których usunięcie osoba fi-

zyczna uzyskała zezwolenie na cele nie-

związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, które zagrażają bezpie-

czeństwu ludzi lub mienia w istniejących 

obiektach budowlanych, które zagrażają 

bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz 

kolejowego albo bezpieczeństwu żeglu-

gi. Ponadto obowiązek uiszczenia opłaty 

nie występuje, jeżeli następuje usunięcie 

drzew, które obumarły lub nie rokują 

szansy na przeżycie, z przyczyn nieza-

leżnych od posiadacza nieruchomości. 

Należy jednak pamiętać, że w sytu-

acji, gdy uzyskanie zezwolenia na usu-

nięcie drzew lub krzewów jest wymaga-

ne i ustawa nie przewiduje żadnego wy-

jątku, a posiadacz dokona usunięcia 

drzewa bez uzyskania zezwolenia, wów-

czas może zostać wymierzona kara pie-

niężna w wysokości trzykrotnej opłaty 

za usunięcie drzewa lub krzewów ustalo-

nej na podstawie stawek zależnych od 

obwodu, rodzaju i gatunku drzewa. Kara 

pieniężna jest wymierzana także za 

zniszczenie terenów zieleni albo drzew 

lub krzewów spowodowane niewłaści-

wym wykonywaniem zabiegów pielę-

gnacyjnych. 

Zatem, podejmując decyzję o wy-

cięciu drzew lub krzewów warto przed 

jej wykonaniem sprawdzić czy jest to 

możliwe bez konieczności ponoszenia 

opłaty lub uzyskania zezwolenia, aby w 

przyszłości nie płacić kary, którą można 

przeznaczyć na ochronę przyrody i sa-

dzenie nowych drzew i krzewów. 

 

Katarzyna Leśniak 

radca prawny 

www.kancelarialesniak.pl 

Czy za usunięcie drzewa z własnej działki 

 grozi kara pieniężna? 

Marzenie o bieli 

Sezon letni to czas wielu imprez, w 

trakcie których pragniemy zaprezento-

wać się bliskim wyjątkowo atrakcyjnie. 

Któż z nas nie pragnął perłowego 

uśmiechu, którym błyska na ślubnej foto-

grafii? Efekt jasności możemy uzyskać 

wybielając zęby. Zdrowe, żywe zęby 

możemy wybielić samodzielnie stosując 

wybielające pasty lub paski. Jednak nale-

ży pamiętać, że powodują one ścieranie 

szkliwa i są dozwolone tylko okresowo. 

Jeśli potrzeba nam mocniejszego 

efektu lub zęby są mocno ściemniałe, 

można wybielić je u stomatologa, który 

wykona specjalne nakładki, do których 

aplikujemy wybielający preparat i cho-

dzimy z nimi lub śpimy przez pewien 

okres. Bardziej niecierpliwi zdecydują 

się na wybielanie jednoseansowe w gabi-

necie. Zęby wybielane są jedno lub dwu 

razowo preparatem o wysokim stężeniu, 

czasami pod lampą lub laserem. Martwe 

zęby potrzebują paru wizyt aby uzyskać 

pożądany efekt. Decydując się na upięk-

szanie należy pamiętać, że nie są to za-

biegi obojętne dla szkliwa, w trakcie 

wybielania i po zabiegu może występo-

wać nadwrażliwość, ból, a czasami aler-

gia, obowiązuje biała dieta, a efekt nie 

jest wieczny. Wybielane zęby powinny 

być zdrowe. Jeśli mają wypełnienia, to 

nie ulegną one rozjaśnieniu, wiec z cza-

sem trzeba je będzie wymienić. 

 

Lek.stom  

Magdalena Waga 

http://www.kancelarialesniak.pl/


HISTORIE ... od NOWA 

WĄŻ NA ZAGORZYŃCU 

Jeszcze trzydzieści lat temu pokazy-

wano mi dom, gdzie opisane wydarzenia 

miały mieć miejsce… Stary był, całkiem 

pochylony ku ziemi, dotykając przy 

jednej ścianie strzechą zarośniętego po-

krzywami, lebiodą i bylicą podwórka. 

Komin przechylił się całkiem na bok, 

grożąc w każdej chwili zawaleniem. 

Drzwi skrzywiły się i chyba już nikogo 

nie wpuściłyby do środka. Małe okien-

ka, jak niewidzące oczy staruszka, pusto 

patrzyły w przestrzeń. Tylko solidny 

próg i dwa kamienne schodki pozostały 

nienaruszone, jakby jeszcze czekały, że 

ktoś na nich przysiądzie. Ogromny 

krzak bzu rozsiewał słodki zapach kwia-

tów w przedwieczornej, majowej ciszy. 

Gdzieś z daleka zaryczała krowa. Przy-

siadłam, pamiętam, na tym progu aby 

posłuchać opowieści o Wężu na Zago-

rzyńcu. 

Dawno temu, a może i nie tak dawno, 

w domu tym mieszkał gospodarz. Ani 

biedny, ani bogaty, ot średni. Nie prze-

lewało mu się, ale też i głodu nie cier-

piał. Pracował od świtu do zmierzchu, 

jak każdy we wsi, aby tę miskę strawy i 

kromkę chleba mieć co dnia dla rodziny, 

przyodziewek na grzbiet i naftę do lam-

py, a i sól na przyprawę. Żona go młodo 

odumarła zostawiając może dwuletnie, a 

może i młodsze dziecko – sierotkę. 

Chłop nie szukał jednak nowej żony, a 

macochy dla córeczki. Przynajął za to 

dziewczynę, coby zajęła się dzieckiem, a 

w gospodarstwie wzięła na siebie kobie-

ce zajęcia. Dziewczyna była pracowita, 

o dziecko dbała, chętnie szła do każdej 

roboty. Kiedy z gospodarzem wychodzili 

do roboty, sadzała dziecko na klepisku 

izby albo jak pogoda pozwalała, na pro-

gu chałpy, dawała małej miskę z kaszą i 

mlekiem, żeby dziecko jak zgłodnieje, w 

każdej chwili miało co jeść. Siadało 

sobie więc z wielką łyżką drewnianą w 

rączce nad miską i pomału pojadało 

kaszę z mlekiem albo zacierkę z kluska-

mi. I każdego dnia przypełzał do niego 

wąż i cienkim językiem chłeptał mleko z 

miski. Nic na to nie mówiła dziewczyna, 

nie odpędzała stworzenia, sama dolewa-

jąc czasem nawet więcej mleka, żeby i 

dla dziecka i dla węża starczyło. Niekie-

dy dziecko złościło się na węża za pod-

jadanie mleka i bijąc go po głowie łyżką 

wołało – „Jedźzie wszystko, bobśko, a 

nie siamo mlyćko!" albo – „Nie siamo 

mlyćko ino z cićmieniem!" – co miało 

oznaczać, że wąż w takich samych pro-

porcjach winien spożyć mleko jak i ka-

szę czy kluski, a nie wypijać lepsze a 

resztę zostawiać małej. Nic on jednak 

sobie z tego nie robił i co dnia regular-

nie przychodził, a raczej przypełzał na 

posiłek. 

I zdarzyło się, że któregoś roku, wy-

dawała się za mąż dziewczyna co służyła 

u gospodarza. Kiedy ubierali ją do ślu-

bu, ktoś zapukał do komory, że panna 

młoda ma dziwnego gościa, który prosi 

żeby wyszła. Zdziwiona dziewczyna z 

rozplecionymi włosami wyszła do progu, 

a tu na podwórku wąż w koronie z dia-

mentów i prosi ludzkim głosem, żeby 

sobie tę koronę jako prezent ślubny 

wzięła za jej szlachetne serce. Pokłoniła 

się dziwnemu gościowi. Przyjęła pre-

zent, a króla wężów, bo on to był we 

własnej osobie, zaprosiła na wesele. 

Darzyło jej się też w życiu wszystko. 

Rychło została bogatą gospodynią i nig-

dy biedy nie zaznała. Radość i szczęście 

też jej nie opuszczały. 

Tak kończy się głogoczowska opo-

wieść. 

Taka sama jednak historia zdarzyła 

się w bawarskiej wsi, ale miała ona swój 

dalszy ciąg. Otóż, kiedy dorosła córka 

gospodarza to i ona wychodziła za mąż. 

I jej wąż podarował jeszcze piękniejszą i 

jeszcze bogatszą koronę. Jednak ten 

prezent nie przyniósł szczęścia… Chy-

try i skąpy mąż gospodarskiej córki 

uznał, że wąż może przynieść jeszcze 

inne dary. Wkrótce rzeczywiście przy-

był, ale przyprowadził ze sobą trzy małe 

węże głodne i skomlące. Wiedziała mło-

da gospodyni, że należy dać im miskę 

mleka, ale jak im wystawiła to mąż zga-

nił ją za to surowo. Miskę zabrał – żeby 

„żmijowy pomiot” u niego się nie ży-

wił… Odeszły więc głodne. Prosiła po-

tem młoda gospodyni węża, żeby wró-

cił, ale wąż to dumne stworzenie, któ-

rym nie wolno pogardzać. Więcej nie 

wrócił. Od tamtej pory opuściło szczę-

ście i dostatek dom gospodarskiej córki. 

I kiedy w gospodarstwie służącej działo 

się coraz lepiej, szczęście i dostatek 

pomnażały się, choroba i bieda zagości-

ły w domu córki gospodarza. Przez 

skąpstwo i złość jej męża gospodarstwo 

zaczęło podupadać, a w końcu zostało 

rozsprzedane. 1 

Kiedy ostatnio szłam przez Zagorzy-

niec, patrząc gdzie jeszcze niedawno 

kwitły wielkie i zamożne gospodarki, 

naszła mnie myśl – czy tylko bawarska 

opowieść tak się kończy?... 

      E.D. 

 

 

1 Allgauer Sagen – H. Endros, A. Weit-

nauer. Franz Brack Verlag, Altusried 
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Masz sprawdzony sposób na rozwiązanie trudnej sprawy, 

wykorzystujesz niekonwencjonalne metody? 

Podziel się z innymi Mieszkańcami Głogoczowa/

Czytelnikami odNOWY. Napisz na adres: 

 odNOWA@glogoczow.pl 

Najciekawsze opublikujemy w kolejnych numerach. 

IZAURA          przepis Pani Anny Kurek 

Ciasto: 2 szkl. mąki, 1,5 szkl. cukru, 3 łyżki kakao, 1 kostka 

margaryny, 3 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 cukier wanilio-

wy, 4 jajka, 5 łyżek wody 

Masa serowa: 50 dkg sera białego, 4 jajka, 1 szkl. cukru, 0,5 

kostki masła, 1 łyżka mąki ziemniaczanej 

 

Margarynę, cukier, kakao, wodę, cukier waniliowy gotować 

5 minut. Po ostudzeniu dodać 4 żółtka i wymieszać na jednolitą 

masę. Odlać pół szklanki na polewę. Do reszty dodać mąkę z 

proszkiem do pieczenia, na końcu pianę z białek. Wlać do for-

my. Z podanych składników przygotować masę serową i wykła-

dać ja małymi "kupkami" 

na ciasto. Upiec ok. 60 min. 

w temp. 180 stopni. Polać 

polewą, posypać kokosem. 

SMACZNEGO. 

W każdym wydaniu będziemy 

zamieszczać jeden przepis. Mo-

że następnym będzie TWÓJ.  

Przyślij na adres 

odNOWA@glogoczow.pl 

„W wielu domach występuje problem z nadmiarem 

chleba lub jego brakiem. Aby zapobiec tego typu sytu-

acjom można zamrozić chleb. Jednak zamrożony cały 

bochenek długo się rozmraża. Koleżanka podpowiedziała 

mi, żeby chleb mrozić pokrojony w kromki. Można roz-

mrozić dokładnie tyle chleba, ile nam potrzeba a pojedyn-

cze kromki rozmrażają się szybko. Odkąd zaczęłam stoso-

wać tą radę, chleb w moim domu już się nie marnuje”. 

Czytelniczka „odNowy” 

Imię i nazwisko znane redakcji 
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Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw Głogoczowa 

Rok 2011 został ogłoszony Europejskim 

Rokiem Wolontariatu i Aktywności Oby-

watelskiej, którego motto brzmi „Bądź 

wolontariuszem! Zmieniaj świat i sie-

bie!”. Rok Wolontariatu promuje aktywność 

obywa- telską oraz stanowi uznanie dla wszystkich tych, 

którzy bezinteresownie poświęcają swój czas na działania na rzecz innych. 

Przyczynia się też do szerzenia wiedzy o wartości i znaczeniu wolontariatu 

oraz poprawy jego jakości. Być może to właśnie najlepszy moment na 

początek wspaniałej przygody związanej z Twoim aktywnym działaniem? 

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które mają możliwość i ochotę 

poświęcić odrobinę czasu: szukamy wolontariuszy. Nie wymagamy sta-

łych deklaracji ani stałych godzin pracy. A czego oczekujemy?  Zawsze 

przydają się osoby z umiejętnościami graficznymi, szukamy ludzi, którzy 

chcą wejść do zespołu redakcyjnego odNOWY i newslettera. Pracy jest 

dużo i jest ona zróżnicowana, więc każdy jest w stanie dopasować ją do 

swoich umiejętności. Naszym wolontariuszom możemy wystawić referen-

cje i zaświadczenia. Dlatego zrób pierwszy krok i zostań wolontariuszem 

SWIG. Napisz na adres odnowa@glogoczow.pl  lub 

swig@glogoczow.pl albo przyjdź na spotkanie w każdy przedostatni  

czwartek miesiąca do Domu Kultury. 

A może pobiegamy razem … 
 

Niedziela popołudnie. Co tu robić? Msza święta już była, 

obiad też i dwie kawy jedna z ciastem, a druga z lodami. 

Brzuch pełny, kilogramów przybywa i co dalej … ? 

To może pobiegamy razem. 

Bieg jak i każda inna forma aktywności fizycznej poprawi nasze samopoczu-

cie. Bieganie jest naturalną czynnością ruchową człowieka – nie trzeba się go 

uczyć, przychodzi naturalnie z rozwojem dziecka - niektóre z nich nawet wcze-

śniej biegają niż chodzą. Przy tym bieganie jest jedną z najskuteczniejszych me-

tod zużycia energii. Dzięki temu szybciej zwalczysz nadwagę. Przeciętne zuży-

cie energii przy 15 minutowym biegu (waga ciała 75kg) wynosi około 240kcal, 

dla porównania jazda rowerem – 113kcal, pływanie – 180kcal. Widzimy tutaj 

następny plus biegania, nie absorbuje dużo czasu, wystarczy 15 do 30 minut 2 do 

3 razy w tygodniu. Nie potrzebujemy też drogiego sprzętu sportowego ani spe-

cjalnego ubrania (chociaż w dalszym etapie dres lub koszulka biegowa na pewno 

się przydadzą). Zalecane byłyby tylko buty do biegania. Odpowiednie trzymanie 

nogi oraz amortyzacja zapewnią nam komfort i zabezpieczą przed ewentualnymi 

kontuzjami czy opuchlizną kostek. 

Regularny ruch na świeżym powietrzu podniesie twoją odporność na choro-

by, wzmocni narządy wewnętrzne przede wszystkim płuca, serce, układ krąże-

nia, mięśnie, stawy, a to zapewni ci sprawne funkcjonowanie w życiu codzien-

nym. Aktywność fizyczna wspomaga nasze szare komórki. Systematyczny tre-

ning pomaga utrzymać na dobrym poziomie zdolności intelektualne, bez wzglę-

du na wiek. Usprawnisz proces odpoczynku i regeneracji po wysiłku. Twój orga-

nizm szybciej będzie gotowy do kolejnego wyzwania nie koniecznie biegowego. 

Dzięki ruchowi dłużej zachowasz młodość, spowolnisz procesy starzenia. Bę-

dziesz dużo sprawniejszy od swoich leniwych ruchowo rówieśników. Szybko 

zapomnisz o kłopotach z zasypianiem a twój sen będzie zdrowszy. 

Nie sposób wymienić tutaj wszystkich zalet biegania, jest ich dużo więcej. 

Zaczynając pamiętaj jednak, aby robić to z głową, tylko człowiek świadomy 

swoich działań ma szansę osiągnąć sukces. Biegaj powoli i ciesz się każdym 

pokonanym kilometrem. 

Piotr K. 

Sport Naszych Czytelników 

Bądź wolontariuszem! 

Zmieniaj  świat i 

siebie! 

 

W pięknym stylu, nie ponosząc 

ani jednej porażki awans do B-klasy 

myślenickiej wywalczyli seniorzy 

Iskry Głogoczów. W 14 meczach 

zespół zdobył 40 punktów, strzelił 

51 bramek tracąc zaledwie 13. 

Najlepszym strzelcem zespołu został 

Jarosław Starowicz z 11 bramkami 

na koncie . Na słowa uznania zasłu-

guje cała drużyna, która po spadku i 

odejściu kilku ważnych zawodników 

podjęła walkę, a mądrze prowadzo-

na przez Grzegorza Bochenka była 

zdecydowanie najlepsza w obecnych 

rozgrywkach. 

W trwającej obecnie przerwie 

rozgrywkowej nie zanosi się na 

wielkie zmiany personalne, nato-

miast być może już na jesieni mecze 

naszych zawodników, zarówno se-

niorów jak i drużyn młodzieżowych 

będą odbywały się na nowym bo-

isku, które powstaje w pobliżu Re-

stauracji Biesiada. 

Budowa tego obiektu to z pew-

nością ważne wydarzenie dla klubu i 

społeczności Głogoczowa. Mamy 

nadzieję, że pomoże rozwijać i pro-

pagować kulturę fizyczną oraz przy-

ciągnie do uprawiania sportu dzieci i 

młodzież. Natomiast kibicom da 

możliwość dopingowania swoich 

zespołów u siebie, a nie tak jak to 

było do tej pory - gdy mecze w roli 

gospodarza rozgrywaliśmy w My-

ślenicach. 

Mariusz Szlachetka 

Iskra awansuje 
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