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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 

Konkurs 

 

 

 

„Pierwsze wiersze już czekają, 

Do czytania zapraszają. 

Każdy dziś rymuje z nami 

Cieszmy się więc WAKACJAMI!” 

 

Do 20.08 br. czekamy na Wasze wierszyki-rymowanki. 
Prace indywidualne lub zbiorowe można przesłać na 
adres odnowa@glogoczow.pl lub w formie papierowej 
złożyć w Bibliotece lub Domu Kultury. Konkurs skiero-
wany do wszystkich Mieszkańców Głogoczowa, bez 
względu na wiek. Na laureatów konkursu czekają atrak-
cyjne książki! Dodatkowo dzieci i młodzież zdobywają 1 
aktywność w ramach projektu Jestem Aktywny - szcze-
góły na www.glogoczow.pl. 

Chodnik nad Kościół 
Osoby, którzy śledzą stronę www.glogoczow.pl   już 

wiedzą, że w sprawie petycji dot. budowy chodnika 
mamy do czynienia z tzw. „odbijaniem piłeczki”. W od-
powiedzi na nasze pisma i petycje Gmina odpisała, iż 
czeka na wskazanie inwestycji przez Powiat. Powiat 
wcześniej odpisał, iż czeka, aż inwestycje wskaże gmi-
na. W ostatnich miesiącach spotkaliśmy się z przedsta-
wicielami władzy  samorządowej naszej wsi. Podkreśli-
li oni , iż inwestycja ta  jest ważna ze względu na bez-
pieczeństwo Mieszkańców. Zgodnie z ustaleniami po-
dejmą oni rozmowy w tej kwestii z Gminą oraz Staro-
stwem. Czekamy więc na dalsze kroki i informacje, któ-
re będziemy na bieżąco przekazywać.  

A może ktoś z Państwa ma pomysł, jak przekonać 
władze gminne i powiatowe do podjęcia działań  zwięk-
szających bezpieczeństwo na tym  niebezpiecznym od-
cinku drogi? 

Drodzy Mieszkańcy, 
Mamy nadzieję, że siedzicie w ogrodzie z kubkiem pysznej kawy i delektujecie 

się lekturą naszego głogoczowskiego kwartalnika. Najbliższe miesiące upłyną pod 
hasłem – KONKURSY – mamy dla Was kilkadziesiąt książek do rozdania, wystarczy 
tylko uważnie czytać naszą gazetę i zaglądać na strony www.glogoczow.pl. 
„Wakacyjne rymowanki”, Konkurs Ogrodowy, „Zbieraj Punkty”, „Podaruj książce 
drugie życie”, „Jestem Aktywny” – to tylko niektóre z naszych propozycji, skiero-
wanych nie tylko do dzieci i młodzieży, ale również do dorosłych Mieszkańców 
Głogoczowa. 

Oczywiście nie zapominamy o naszej misji – poznajemy Głogoczów. Tym razem 
cofniemy się w czasie dwa razy: po raz pierwszy za sprawą Pani Elżbiety Dymek, 
która jest specjalistką od głogoczowskich legend, drugi - czytając historie Głogo-
czowskiego Dworu zebraną przez Panią Marię Konopkę. Kolejna Osoba z Pasją 
przemówi do nas wierszem – zaskoczymy Was - nigdzie nie znajdziecie takiego 
podsumowania Jubileuszu Parafii! 

Więcej szczegółów już nie zdradzamy – zapraszamy do miłej lektury! 
Zespół redakcyjny odNOWY 

Kanalizacja 
W poprzednim numerze dość obszernie poruszaliśmy temat kanalizacji. Mamy 
nadzieję, że informacje te są dla Was przydatne, szczególnie wtedy, gdy borykacie 
się ze zniszczeniami związanymi z prowadzonymi pracami. Na wszelki wypadek 
przypominamy numery telefonów osób, które mogą pomóc nam rozwiać wątpli-
wości lub dochodzić swoich praw: Sołtys: Jan Kantor - tel. 12 273 76 97 
UMiG Myślenice - tel. 12 639 23 13 

http://www.glogoczow.pl
http://www.glogoczow.pl/
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Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach 

Nowe regulacje prawne wprowadzone nowelizacją 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przy-
jętej 1 lipca 2011 r. główną odpowiedzialność za właściwą 
organizację systemu selektywnej gospodarki odpadami 
nakładają na samorządy gminne. A jak to będzie w naszej 
Gminie?  

O odpowiedź na 3 podstawowe pytania poprosiliśmy 
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice, Pana Macieja 
Ostrowskiego. 

Kiedy zmiany dotrą do Głogoczowa? 
-Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości w gminach 

zmiany w Gminie Myślenice zostaną wprowadzone naj-
później w lipcu 2013 r. 

Na czym będą polegać? 
-Przede wszystkim odpowiedzialność za gospodarowa-

nie odpadamy została przełożona na samorządy. W Gmi-
nie Myślenice nowością będzie np. wprowadzenie dodat-
kowego pojemnika na odpady organiczne. Każde gospo-
darstwo domowe otrzyma zestaw pojemników i worków 
na określone odpady. Segregować będziemy: 

- odpady biodegradowalne 
- papier+metal+plastik+tekstylia (czyste ubrania) 
- szkło (białe i kolorowe) 
- balast – czyli wszystko to, czego nie można zakwalifi-

kować do pozostałych odpadów 
- pieluchy jednorazowe – w zależności od zapotrzebo-

wania 

Ile nas to będzie kosztować? 
-Nie ma jeszcze określonej stawki. To ile zapłaci jedno 

gospodarstwo domowe, może zależeć od liczby mieszkań-
ców albo od ilości zużytej wody albo od powierzchni nie-
ruchomości. Ostatecznie decyzję w tej sprawie podejmie 
Rada Miejska. Analiza Przeprowadzanego obecnie Myśle-
nicach pilotażu z pewnością będzie pomocna w ustaleniu 
systemu opłat. Podstawą będzie deklaracja składana przez 
właściciela nieruchomości. Dwie rzeczy są pewne: każdy 
będzie płacił, a ten kto będzie segregował zapłaci mniej. 

Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadami ko-
munalnymi pokryją koszty funkcjonowania systemu, obej-
mujące koszty: 

- odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych 

- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbie-
rania odpadów komunalnych 

- obsługi administracyjnej systemu 
Więcej nowych rozwiązań dot. segregacji i odbioru 

znajduje się na stronie www.myslenice.pl natomiast py-
tania można kierować na adres: zapytaj@myslenice.pl 

 
Dziękujemy za rozmowę a dzieci i młodzież z Głogo-

czowa zapraszamy do konkursu, w którym  główną nagro-
dą będą 3 stojaki do segregowania odpadów, ufundowane 
specjalnie dla Mieszkańców Głogoczowa przez Urząd Mia-
sta i Gminy w Myślenicach. 

 

Wypełnij odpowiednim kolorem każdy z koszy do segregacji - jeśli nie jesteś pewien poprawnej odpowiedzi, poszukaj 
worków do segregacji w domu i sprawdź jakie mają kolory.  
Napisz w jednym zdaniu dlaczego warto segregować śmieci lub wymyśl hasło promujące segregowanie.  
Pracę uzupełnioną o imię, nazwisko, wiek i numer telefonu kontaktowego należy dostarczyć do Domu Kultury lub Bibliote-
ki do 10 września br. Kupon konkursowy można pobrać z podstrony Jestem Aktywny na www.glogoczow.pl lub z Bibliote-
ki i Domu Kultury. Wśród poprawnych odpowiedzi rozlosujemy 2 eko-nagrody, dodatkowo nagrodzimy też autora najcie-
kawszego zdania/hasła promującego segregowanie śmieci. Biorąc udział w naszej eko-akcji wyrażasz zgodę na publikację 
pracy oraz imienia i nazwiska. Konkurs przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów.  
Eko-akcja zaliczana jest również jako jedna aktywność w ramach projektu Jestem Aktywny 2012.  

Bądź Eko – aktywny, zwiększ swoje 
szanse na udział w losowaniu MP4! 

KONKURS EKO-AKTYWNI 2012 

Zawsze bieżące informacje o projekcie Jestem Aktywny na www.glogoczow.pl       Bieżące Projekty        Jestem Aktywny 2012  

mailto:zapytaj@myslenice.pl
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LET’S SING w Głogoczowie 
14 czerwca 2012r. odbył się już po 

raz drugi Konkurs Piosenki Angloję-
zycznej „Let’s sing” organizowany 
przez Stowarzyszenie Wspierania Ini-
cjatyw Głogoczowa wspólnie z Wiej-
skim Domem Kultury w Głogoczowie. 
Tegoroczna edycja uzyskała wsparcie 
finansowe Gminy Myślenice. Konkurs 
ponownie zgromadził ponad 100 
uczestników z 29 szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych z całego Powia-
tu Myślenickiego. Duże zainteresowa-
nie ze strony zarówno uczniów – szkół 
podstawowych i gimnazjalnych – jak i 
nauczycieli, było po raz kolejny miłym 
zaskoczeniem dla organizatorów i 
jednocześnie potwierdzeniem potrze-
by podejmowania tego typu inicjatyw. 
Zaprezentowano łącznie 64 występy 
solowe i grupowe, zróżnicowane pod 
względem repertuaru, wykonania, 
akompaniamentu i choreografii. Słowa 
uznania, zarówno dla Uczestników, 
Nauczycieli jak i organizatorów, prze-
kazali członkowie Komisji Konkurso-
wej, Goście z USA będący z wizytą w 
ZPO w Głogoczowie oraz obecny na 
Konkursie przedstawiciel UMIG My-
ślenice, Pan Witold Rozwadowski z 
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. 

Komisja konkursowa bardzo wyso-
ko oceniła poziom przygotowania 
uczestników, zdolności językowe i 

m u z y c z n e .  N a  s t r o n i e 
www.glogoczow.pl znajduje się lista 
laureatów we wszystkich kategoriach 
oraz galeria zdjęć z Konkursu oraz 
nagrany film. Mamy nadzieję, że będą 
one stanowiły zachętę do udziału w 
przyszłorocznej edycji Konkursu dla 
uczniów z Głogoczowa  - w tym roku 
wystąpiły 2 zespoły uczniów szkoły 
podstawowej przygotowane na zaję-
ciach dodatkowych przez lektora 
Szkoły Języków Obcych CeLingua.  

Organizatorzy składają podzięko-
wania Firmom i Instytucjom, które 
wsparły ich inicjatywę: Wydawnic-
two Znak, Szkoła Języków Obcych 
CeLingua, Bank Spółdzielczy Rze-
miosła w Krakowie - Oddział w Suł-
kowicach, Powiat Myślenicki, Wy-
dawnictwo Oxford University Press, 
Wydawnictwo Macmillan, Wydaw-
nictwo Nowa Era, Księgarnia Polan-
glo, Firma Mart. Dzięki ich hojności 
mogliśmy nie tylko przekazać nagrody 
laureatom, ale także nagrodzić za 
udział drobnym upominkiem wszyst-
kich 108 uczestników. Dziękujemy 
serdecznie firmie Balsen i Lajkonik, 
które przekazały poczęstunek dla 
uczestników Konkursu oraz Piekarni 
Włosań za przychylność i korzystną 
ofertę cenową. 

Specjalne podziękowania kieruje-
my do Wolontariuszy  - prowadzącej 

Agnieszki Kurowskiej i uczniów Gim-
nazjum w Głogoczowie, których po-
moc organizacyjna podczas Konkursu 
była bezcenna. 

Cieszymy się, że udało się osiągnąć 
zaplanowany cel Konkursu – dobrą 
zabawę oraz radość i satysfakcję pły-
nącą z  konfrontacji własnych umiejęt-
ności ze zdolnościami tak licznego 
grona uczestników. Z przyjemnością 
można było słuchać i oglądać młode 
talenty sceny. Gratulujemy wszystkim 
Laureatom i Uczestnikom oraz Na-
uczycielom i Opiekunom przygotowu-
jącym uczniów do Konkursu. 

CO TO JEST KATALOG BIBLIOTECZNY? CO OZNACZA SKRÓT 
UKD? CZY W BIBLIOTECE MOŻNA JEŚĆ LODY? 

Już niedługo będziecie mieli szansę odpowiedzieć na podobne 
pytania na temat funkcjonowania Biblioteki biorąc udział w konkur-
sie „ZBIERAJ PUNKTY”. 

Biblioteka Publiczna w Głogoczowie oraz Stowarzyszenie Wspie-
rania Inicjatyw Głogoczowa zapraszają uczniów ze Szkoły Podstawo-
wej w Głogoczowie oraz czytelników Biblioteki Publicznej w wieku 
do 13 lat do udziału w konkursie. 

Biblioteczny quiz będzie trwał od września 2012r do stycznia 
2013r. 

Drodzy Czytelnicy, w każdym miesiącu przygotuję dla Was zestaw 
trzech pytań, dla dwóch kategorii wiekowych. Będą one zamieszcza-
ne na stronie internetowej Biblioteki ( www.glogoczow.pl → Eduka-
cja i Kultura → Biblioteka) oraz w samej placówce. Tam też będą 
znajdowały się kupony, na których należy podać odpowiedzi i złożyć 
w Bibliotece do końca każdego miesiąca. Spośród złożonych kupo-
nów, co miesiąc odbędzie się losowanie jednej nagrody. Na zakończe-
nie konkursu, wśród najbardziej wytrwałych osób, które zdobędą 
najwięcej punktów za udzielenie prawidłowych odpowiedzi podczas 
trwania quizu przez 5 miesięcy, zostaną rozlosowane min. trzy na-
grody w każdej grupie wiekowej. 

Wasza Bibliotekarka Beata Wałęga 
Serdecznie zapraszamy 
Więcej informacji na www.glogoczow.pl oraz w Bibliotece Pu-

blicznej w Głogoczowie 

„PODARUJ KSIĄŻCE DRUGIE ŻYCIE” 

Masz w domu przeczytane, wartościowe, cie-
kawe, a niezniszczone książki? Lektury szkol-
ne, książki dla dzieci, powieści dla młodzieży 
lub dorosłych czytelników? Oddaj je do Bi-
blioteki Publicznej i weź udział w akcji 
„PODARUJ KSIĄŻCE DRUGIE ŻYCIE”. Czekamy 
na Was i Wasze książki od 1 września do 15 
października w Bibliotece Publicznej w Głogo-
czowie (budynek Domu Kultury). Każdy, kto 
odda książki i wypełni dostępny w Bibliotece 
kupon konkursowy, weźmie udział w losowa-
niu nagród. Zwiększ szanse w losowaniu: za 
każde 2 oddane książki otrzymasz 1 kupon 
konkursowy. Spraw innym radość z czytania a 
sobie daj szansę na wygranie m.in. atrakcyj-
nych pozycji książkowych. Losowanie nagród 
odbędzie się w trakcie Jesiennego Spotkania 
Mieszkańców. 
 
Więcej o Bibliotece możesz przeczytać na 
www.glogoczow.pl -> Edukacja i Kultura 

Akcję organizuje: Biblioteka Publiczna w Gło-
goczowie oraz SWIG  
 

http://www.glogoczow.pl/
http://www.glogoczow.pl/
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KONKURS z PASJĄ 
Kolejną laureatką Konkursu z Pasją została 

Pani Celina Kurowska. 

Z naszą redakcją podzieliła się nie tylko wierszem opisu-

jącym Jubileusz Parafii, ale także fotografiami swoich  

obrazów i rękodzieła. Zaprezentujemy je Państwu już  

wkrótce za pomocą zakładki o Pasjonatach na stronie 

www.glogoczow.pl. 

Celina Kurowska 
 

Jadąc na południe 
 
Jadąc na południe, drogą od Krakowa 
z pewnością nas urzeknie widok Głogoczowa, 
tuż przy Zakopiance Głogoczówka płynie, 
pola uprawne na zboczach i centrum w dolinie, 
domy, sklepy, apteka, a pośrodku szkoła, 
nieco wyżej się bieli wieżyca kościoła, 
tu się nasi przodkowie dawno osiedlili 
i 700 lat temu Farę postawili. 
Świętego Mikołaja wzięli za patrona, 
od tego momentu wioska w parafię scalona, 
ten drewniany Kościół dobrze wiernym służył, 
pół tysiąca lat później mocno się już zużył, 
murowanej świątyni mieszkańcy pragnęli, 
mimo biedy wojennej w mig się uwinęli. 
Gdy Napoleon z wojskiem aż na Moskwę zmierzał 
okazały budynek zwieńczyła już wieża, 
na Ołtarzu Głównym nastąpiły zmiany, 
Marii Magdalenie został mianowany. 
I tak dwoje patronów do dnia dzisiejszego 
oręduje za nami u Boga samego. 
Kościół parafialny od początku istnienia 
był ostoją dla wiernych z każdego pokolenia 
Komitet Społeczny powstał więc bez trudu, 
godny dar sprawić trzeba jako wotum ludu 
i w imieniu pokoleń Bogu podziękować, 
w dwutysięcznym dwunastym roku dzwony ufundować. 
W pracowni ludwisarskiej zamówiono dzwony 
wierząc, że się uda, chociaż termin gonił. 
Pierwszy dzwon to Mikołaj, jak kolejność każe, 
przecież on tu najwcześniej ozdobił ołtarze, 
drugi dzwon Magdaleny imieniem nazwany, 
kolejny, Jan Paweł II jak papież umiłowany, 
jest jeszcze dzwon Michała, na cześć Archanioła, 
on swoim mieczem ognistym bronić będzie Kościoła, 
jest także dzwon- święty Józef wśród patronów najświętszy 
dzwon piękny tak jak tamte, choć wśród nich jest najmniejszy, 
Kiedy już nadeszła uroczysta chwila, 
dziesiątego dnia czerwca była piękna niedziela, 
w Głogoczowie dzień ważny, dzień oczekiwany 
podwójnym jubileuszem ukoronowany. 
Druhowie przed Mszą świętą dzwony uruchomili 
wdzięczność Głogoczowa Bogu oznajmili 
700 lat Parafii, 200 dla Kościoła, wspólny dźwięk 
nowych dzwonów rozległ się dokoła. 
Jan Szkodoń biskup przybył i nam przewodniczył, 
ksiądz profesor Jan Szczurek także nas zaszczycił, 
Schola Cantorium była i strażacy grali, 
z przewodniczącym Grabowskim goście dopisali, 
przyjechał Ostrowski Maciej, burmistrz miasta i gminy 
przybyli księża- sąsiedzi, wierni i ich rodziny. 
Proboszcz Józef Pochopień będąc gospodarzem 
dopilnował by bierzmowanie odbyło się razem, 
była także procesja, niesiono sztandary, 
tak Głogoczów dziękował za te Boże Dary 
śpiewem i biciem dzwonów wioska nasza cała 
w Opiekę Bożą na przyszłość ufnie się oddała. 
 

KONKURS z PASJĄ* 
Zapraszamy Mieszkańców Głogoczowa (pełnoletnich) 
do opowiedzenia nam o swoich pasjach. Najciekawsze 
opowieści, wybrane przez Zarząd SWIG, zostaną opu-
blikowane 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 września br. W 
treści wiadomości należy podać imię i nazwisko, ad-
res oraz telefon kontaktowy. Zgłoszenie do konkursu 
oznacza automatyczną zgodę autora na przetwarza-
nie danych osobowych, publikację przesłanej pracy w 
kwartalniku „odNOWA” oraz na stronie internetowej 
www.glogoczow.pl.  
*W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Zarządu SWIG. 

Tylko do 31.08.2012 czekamy na Wasze zgłosze-
nia! 

Przypominamy, że do deklaracji konkursowej na-
leży dołączyć płytę ze zdjęciami: 
- w przypadku kategorii „Najładniejszy Ogród” – max. 
10 zdjęć, z czego jedno zdjęcie powinno zostać zatytu-
łowane "główne" i będzie ono brało udział w głosowa-
niu internetowym 
- w przypadku kategorii „Najpiękniejszy Kwiat Ogro-
dowy” – max. 3 zdjęcia tej samej rośliny, z czego przy-
najmniej 1 zdjęcie powinno obejmować całą roślinę 
- w przypadku kategorii „Ogród przyjazny dziecku” – 
max. 3 zdjęcia. 

Możemy Państwu pomóc (oczywiście bezpłatnie!) 
w przygotowaniu zgłoszenia (zrobić zdjęcia, zapis na 
płycie CD, wydrukować deklaracje) – zainteresowa-
nych prosimy o kontakt na adres: odno-
wa@glogoczow.pl lub pod nr tel. 501 65 99 53. 

Wszystkich Mieszkańców zapraszamy do udziału 
w głosowaniu internetowym - od 6 do 19 września na 
www.glogoczow.pl. Rozstrzygnięcie Konkursu we 
wszystkich kategoriach i ogłoszenie wyniku głosowa-
nia Internautów na „Najładniejszy Ogród” odbędzie 
się 20 września o godz. 19.00 w Dom Kultury. 

Zapraszamy do udziału w Konkursie – atrakcyjne 
nagrody czekają! 

Natomiast wszystkich pasjonatów ogrodów zaprasza-

my do udziału w Konkursie Ogrodowym 

http://www.glogoczow.pl
http://www.glogoczow.pl/
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Dom rodziny Nowina Konopków 
w Głogoczowie 

Zabytek to pamiątka przeszłości posiadająca wartość 
historyczną, artystyczną, naukową lub emocjonalną. Dom 
głogoczowski jest zabytkiem chronionym prawem i jest 
pamiątką przeszłości, a dla nas także pamiątką emocjonal-
ną ze względu na służenie jednej rodzinie od 1802 roku, co 
w dzisiejszych czasach nie jest częstym zjawiskiem. 

Aby wytłumaczyć jak do tego doszło, trzeba przybliżyć 
nieco historię. Do końca XII w. nasza okolica, z punktem 
centralnym w Mogilanach była królewszczyzną, własnością 
panującego na Wawelu władcy, a ziemia dookoła Mogilan 
to była puszcza, w której aż po granice węgierską ciągnął 
się las zwany Czarnym, o czym jest wzmianka w dokumen-
tach z roku 1278. Na krańcu tej przestrzeni, od strony Mo-
gilan powstał Głogoczów, wtedy Głowaczowem zwany. 
Ostatnim, królewskim właścicielem tych ziem był Leszek 
Biały, który podarował je swemu byłemu wychowawcy i 
przyjacielowi, kasztelanowi krakowskiemu Goworkowi w 
1191 r., po którym jego syn Dzierżykraj, a potem wojewoda 
krakowski Teodoryk w wyniku darowizny od wdowy po 
Goworku gospodarowali. 

Przez 300 lat (1234-1560) właścicielami Mogilan i oko-
lic był Zakon Cystersów powstały 20.03.1098 na regule św. 
Benedykta z Nursji jako zakon rolniczy. To dzięki temu Za-
konowi dom głogoczowski wpisany jest do Księgi Zabyt-
ków. Cystersi jako organizacja są nie do przecenienia. Roz-
przestrzenili się po kraju wywierając nieprzemijający 
wpływ na dzieje Polski, jej kulturę materialną i duchową. 
Przynieśli do Polski nowe prądy w architekturze stosując 
żebra sklepieniowe w których złamali pełny łuk. Zajmowali 
się rolnictwem, rybactwem, lasami szerząc kulturę rolną. 
Dzięki temu w Głogoczowie wybudowali browar. Niestety 
nikt nie wie, w którym miejscu był posadowiony, ale można 
przypuszczać, że w bliskiej okolicy dworu, którego parter, z 
dwu stron wkopany w ziemię do dziś jest zachowany. Był 
to kiedyś magazyn do leżakowania cystersowskiego piwa. 
W architekturze tego miejsca o pięknych łukach i żebrach 
nic się nie zmieniło, choć ma zapewne 600, a może więcej 
lat. W niedalekiej okolicy dworu są grunta do dziś przez 
starszych ludzi nazywanych chmielnikiem, a sam chmiel 
jako roślina, pamiątka po tamtych czasach jest do znalezie-
nia wzdłuż rzeki Włosanki, nad którą tu i ówdzie pnie się 
po drzewach. Można również domniemywać, że produkcja 
piwa potrzebująca dobrej wody musiała się opierać o jakieś 
odpowiednie jej źródło i to w niedalekiej odległości. Kiedyś 
było ono wpisane na mapy sztabowe, jako woda zdatna do 
picia dla wojska, co świadczyło o jego walorach, a rodzina 
nasza korzystała z niego jako źródła wody zdatnej do picia 
bez przegotowania jeszcze 35 lat temu. Co się działo z gło-
goczowskim domem po opuszczeniu tej ziemi przez Cyster-
sów nie zupełnie wiadomo, ale niewątpliwie było to miej-
sce zawsze związane z Mogilanami. W 1560 roku Mogilany 
od Cystersów przejął na zasadzie „dobra za dobra, ziemia 
za ziemię, dziedzictwo za dziedzictwo” Wawrzyniec Spytko 
Jordan (1518 – 1568) wojewoda i kasztelan krakowski. 

Interesująca nas historia pojawienia się Konopków w 
Mogilanach rozpoczyna się od Józefa Nowina Konopki, osia-
dłego w Modlnicy (od 1782r.) który nabył wspomniane 
ziemie w 1802r. od Franciszka Potockiego. Po śmierci Józe-
fa w 1811r. Mogilany wraz z Głogoczowem odziedziczył 

jego syn Stanisław, natomiast Modlnice Tadeusz. Syn Tade-
usza – Józef ożenił się ze swą stryjeczna siostrą Stefanią 
(córką Stanisława). W pamiętnikach ich najstarszej córki 
Romualdy pojawiają się wspomnienia z pobytów w Głogo-
czowie podczas budowy dworu. Sądzić należy, że chodzi tu 
o przebudowę lub remont substancji pozostałej po Cyster-
sach na podwalinach leżakowalni piwa, czyli dzisiejszego 
budynku dworu. 

Józef i Stefania, urodzili 19 dzieci, z czego wiek dorosły 
osiągnęło 8 córek i 4 synów. 7 córek wyszło za mąż wiążąc 
dom z wieloma rodzinami małopolskimi. Wspomnieć nale-
ży także, że Józef, położył dla Mogilan ogromne i różnorakie 
zasługi i dlatego dzisiaj jest patronem Szkoły Podstawowej 
w Mogilanach. Po nim Głogoczów odziedziczył syn Stefan, 
w którym osiadł gdzieś koło 1890 roku. Po śmierci Stefana 
w dobie kryzysu agrarnego i różnych zaszłości rodzinnych 
gospodarstwem zajął się syn jego Julian, a następnie Stani-
sław żonaty z Anną Skibniewską. Piszę o tym, gdyż osoba 
Anny była dość znana w Głogoczowie w okresie II Wojny 
Światowej i po niej. Okres tej wojny, jak w większości dwo-
rów, to ciężkie, pod nieobecność mężczyzn, zmagania z go-
spodarstwem, utrzymaniem personelu i inwentarza, prze-
chowywanie Żydów, opieka nad własną rodziną i ludźmi 
wysiedlonymi. Kiedy skończyła się wojna i przyszła Refor-
ma Rolna, rodzina na skutek tego opuściła Dom, lecz w tym 
przypadku nie na długo, gdyż sprawujący w tym czasie 
funkcję v-ce starosty myślenickiego Ob. Roman Garncar-
czyk mocą swej władzy przywrócił prawo rodziny do po-
wrotu pod stary dach, gdyż zapamiętał zasługi Anny dla 
ruchu oporu w czasie wojny. To bardzo szlachetne stanowi-
sko władzy nie było w tym czasie częstym i w rodzinie 
wspominane jest z należytym uznaniem dla tego człowieka. 
Kiedy w 1947 roku wrócił gospodarz z wojny do poturbo-
wanego wydarzeniami domu, nie było już tak szlachetnie. 
Rodzina zaczęła być gnębiona domiarami do podatków, 
zaczęła wyzbywać się w tym celu ziemi i żyć bardzo ubogo. 
Należący kiedyś do dworu stary, zabytkowy lamus, z 
wdzięczności za pomoc Annie w czasie wojny został odda-
ny w posiadanie rodzinie Pana Władysława Stachury. Tak 
mijały lata i kiedy Anna, po śmierci męża i rozjechaniu się 
po świecie dzieci, została w Domu sama a ten popadał w 
ruinę, testamentowy właściciel, syn Anny i Stanisława – 
Stefan aktem notarialnym przekazał całość gospodarstwa 
swemu stryjecznemu bratu Krzysztofowi, który dla możli-
wości utrzymania go założył w zabytkowej, pocystersow-
skiej, parterowej części restaurację Nowina, która funkcjo-
nuje do dziś. 

Maria Konopka 

Zapraszamy do przekazywania informacji o ciekawych miej-
scach w Głogoczowie, których zapewne nie brakuje.  Będziemy je 
sukcesywnie zamieszczać w odNOWIE. 
I jeszcze jedna prośba - na pewno są wśród Was osoby, które 
pamiętają peregrynację kopii obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej 
w Głogoczowie. Na prośbę naszej Czytelniczki próbujemy odna-
leźć brakujące słowa modlitwy czy też pieśni. 
Zapomniana Pieśń brzmi tak:  „Królowo Polski módl się za nami- 
Tyś jest róży kwiat, do ciebie woła …..cały ziemski świat”. 
Jeśli ktoś pamięta tekst, prosimy - napisz: odnowa@glogoczow.pl 
lub zostaw informację w Domu Kultury lub Bibliotece. 
A skąd nasza nietypowa prośba? Zachęcamy do przeczytania 
felietonu Pani Celiny Kurowskiej na www.glogoczow.pl (lewy 
górny róg strony głównej). 

mailto:odnowa@glogoczow.pl
http://www.glogoczow.pl/
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Wakacje to sezon urlopowy 
nie tylko dla dzieci, ale rów-

nież dla osób dorosłych. Dla tych ostatnich niestety nie zaw-
sze oznaczają okres 2-miesięcznego „wolnego” od pracy, są 
jednak czasem, w którym pracownicy najchętniej biorą 
urlopy. Powstaje w związku z tym pytanie czy pracownik 
może dowolnie zaplanować sobie termin urlopu czy też 
powinien ustalić go z szefem lub co gorsza, czy mimo zapla-
nowania urlopu szef może pracownika z niego odwołać.  

 Zgodnie z przepisami prawa pracy pracownikowi 
przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego i płat-
nego urlopu wypoczynkowego. Na pracodawcy ciąży obo-
wiązek udzielenia urlopu w tym roku kalendarzowym, w 
którym pracownik uzyskał do niego prawo. Zasada nieprze-
rwanego urlopu nakłada na pracodawcę obowiązek udzie-
lenia urlopu w całości jako jeden nieprzerwany okres. Dzie-
lenie urlopu może nastąpić tylko na wniosek pracownika, 
przy czym przynajmniej jedna część powinna obejmować 
nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.  

 Przepisy kodeksu pracy stanowią, że urlopy powin-
ny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustala 
pracodawca lub w drodze indywidualnych ustaleń z po-
szczególnymi pracownikami. Ustalając plan urlopów, praco-
dawca powinien brać pod uwagę konieczność zapewnienia 
normalnego toku pracy i przedstawione przez pracowni-
ków wnioski dotyczące terminu wykorzystania urlopów. 
Pracodawca nie jest związany wnioskiem pracownika i nie 
musi go uwzględniać, jeżeli w jego ocenie spowoduje on 
zakłócenie normalnego, nieprzerwanego toku pracy. Tylko 
wyjątkowo pracodawca zobowiązany jest bezwzględnie 
zastosować się do wniosku urlopowego pracownika, np. na 
wniosek pracownicy należy udzielić urlopu wypoczynko-
wego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub dodatko-
wym urlopie macierzyńskim. W zależności od potrzeb da-
nego zakładu pracy, udzielanie urlopów może być rozplano-
wane sukcesywnie w ciągu roku dla poszczególnych pra-
cowników albo ustalany jest jeden okres urlopowy dla 
wszystkich pracowników, w trakcie którego zakład jest nie-
czynny, np. w lipcu lub sierpniu, co stanowi częstą praktykę 
w wielu krajach UE.  

Plan urlopów jest wiążący dla stron stosunku pracy w 
zakresie ustalonych w nim terminów, które zmienione mo-
gą być tylko wyjątkowo w sytuacjach ściśle określonych 
przepisami prawa pracy. Innymi słowy, z jednej strony pra-
codawca może nie dopuścić do pracy pracownika w dniu 
ustalonym w planie urlopów (lub porozumieniem) jako 
dzień rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego, a z drugiej 
strony pracownik, który złożył wniosek o udzielenie urlopu 
wypoczynkowego nieprzewidzianego w planie urlopów, nie 
może go wykorzystać bez wyraźnej zgody pracodawcy.  

Zmiana terminów wykorzystania urlopu wypoczynko-
wego jest możliwa wyjątkowo w przypadkach określonych 
w prawie pracy. Zmiany mogą być podjęte zarówno z inicja-
tywy pracodawcy, jak i pracownika. Niezależnie od tego, 
która strona występuje z propozycją zmiany - o udzieleniu, 
jak i przesunięciu urlopu na inny termin zawsze decyduje 
tylko pracodawca. Przesunięcie urlopu z przyczyn leżących 
po stronie pracodawcy może nastąpić tylko wtedy, gdy jest 
to uzasadnione "szczególnymi potrzebami pracodawcy" 

stwarzającymi sytuację, w której nieobecność pracownika 
spowodowałaby "poważne zakłócenia w toku pracy", np. 
konieczność usunięcia awarii, przesunięcie się terminu 
odbioru budowanego obiektu.  

Po rozpoczęciu urlopu wypoczynkowego, pracodawca 
może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy 
jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nie-
przewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Do takich 
sytuacji należy np. konieczność usunięcia awarii urządzeń, 
niespodziewana kontrola dotycząca stanowiska pracy da-
nego pracownika, niezapowiedziany przyjazd delegacji 
zagranicznej, przesunięcie się terminu rozprawy sądowej 
sprawy, w której pracownik reprezentuje pracodawcę. 
Ocena okoliczności, która powoduje konieczność obecno-
ści pracownika w zakładzie, należy do pracodawcy. Pra-
cownik zobowiązany jest podporządkować się decyzji pra-
codawcy o odwołaniu go z urlopu, nawet jeżeli ma od-
mienne zdanie na temat zasadności odwołania.  

Należy jednak pamiętać, że w sytuacji odwołania z urlo-
pu, pracodawca musi liczyć się z obowiązkiem zwrotu czę-
ści poniesionych przez pracownika kosztów urlopu, tj. ta-
kich, które pozostają "w bezpośrednim związku" z odwoła-
niem. Do kosztów takich należą wydatki poniesione przez 
pracownika "z góry", w związku z zamiarem spędzenia 
urlopu poza miejscem zamieszkania, ale tylko w części 
proporcjonalnej do okresu pobytu niewykorzystanego z 
powodu odwołania. Do kosztów podlegających zwrotowi 
wlicza się również faktycznie poniesione koszty podróży 
do miejsca spędzania urlopu i z powrotem, a w przypadku 
gdy pracownik ich nie udokumentował - zwrotowi podle-
gają koszty obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi 
podróży służbowych. Jeśli pracownik w związku z odwoła-
niem powrócił z urlopu wraz z rodziną, kosztami pozosta-
jącymi w bezpośrednim związku z odwołaniem będą rów-
nież wydatki, o których mowa powyżej, przypadające na 
członków rodziny.  

Podsumowując: prawo do urlopu jest bezwzględnym 

prawem każdego pracownika, przy czym termin jego wy-

korzystania ustala pracodawca a pracownik musi liczyć się 

z tym, że mogą zdarzyć się wyjątkowe sytuacje, w których 

może zostać z urlopu odwołany.  

Katarzyna Leśniak—radca prawny 
www.kancelarialesniak.pl  

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 2/2012: „Majówka”. Nie 
otrzymaliśmy prawidłowego rozwiązania dlatego pula na-
gród przechodzi do następnych konkursów. 

Czy szef może odwołać pracownika z urlopu? 

Zapraszamy do grona osób otrzymujących Newsletter. Przesy-

łane informacje pozwolą Państwu na bieżąco śledzić ważne 

komunikaty, aktualności i wydarzenia, o których piszemy w 

serwisie www.glogoczow.pl, kwartalniku "odNOWA" oraz 

te, które przeczytać można na tablicach ogłoszeń. Zamieszcza-

my także odnośniki do informacji nt. Głogoczowa w innych 

serwisach. Newsletter to informacja z pierwszej ręki! 

Przesyłane informacje mają charakter informacyjny i nieko-

mercyjny. Oczywiście newsletter jest bezpłatny. Aby otrzymy-

wać regularnie newsletter wystarczy wysłać e-mail w temacie 

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

 

http://www.kancelarialesniak.pl
http://www.glogoczow.pl
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HISTORIE ... od NOWA 
Biały Pies na Stradomiu. 

Historia ta wydarzyła się napraw-
dę i to wcale nie tak dawno temu, bo 
może w latach pięćdziesiątych. Po-
wszechne stało się wtedy podejmowa-
nie pracy przez kobiety, dojazdy w 
tym celu do nieodległego Krakowa. 
Trzeba było wstawać bardzo wcześnie 
rano, aby pierwszym autobusem od-
jeżdżającym około piątej rano doje-
chać na czas do fabryki czy biura. La-
tem o tej porze było już widno i słońce 
dawno wznosiło się nad horyzontem. 
Sąsiedzi zaś pracowali już często na 
polu. Jednakże późną jesienią czy zimą 
wieś pogrążona była jeszcze w ciem-
nościach, a na drogach było jeszcze 
zupełne pusto. Rzecz dotyczy kobiet, 
także kobiet – matek. Te również pra-
cowały zarobkowo aby poprawić sytu-
ację bytową rodziny. Wstawały więc 
bardzo wcześnie rano i udawały się do 
swoich zakładów. Czyniły tak nawet 
wtedy, kiedy były w odmiennym sta-
nie, kiedy oczekiwały dziecka. W tam-
tym czasie pojęcie „ciąży zagrożonej” 
w zasadzie nie funkcjonowało i wła-
ściwie do dnia porodu ciężarne kobie-
ty wykonywały swoje zawodowe obo-
wiązki, nierzadko bezpośrednio z za-
kładu pracy trafiając na oddział położ-
niczy. Wykonywały , a przecież… 

Najstarsze obyczaje i zwyczaje na-
kazywały szczególną ochronę matki i 
jej nienarodzonego dziecka. 

Od pierwszych tygodni ciąży kobie-

ta winna być traktowana inaczej niż 
zazwyczaj. Ciężarną obejmowały także 
liczne nakazy i zakazy wynikające z 
troski o jej zdrowie, pomyślny prze-
bieg ciąży, lekki i szczęśliwy poród. 
Nakazy i zakazy wynikały także z tro-
ski o zdrowie i prawidłowy rozwój, a 
także cechy charakteru dziecka. Złe 
skutki, w szczególności mógł wywołać 
nagły strach, czyli, jak powiadano, 
„przestraszenie” lub „przestrach”, gro-
żące poronieniem, mogące sprawić, że 
dziecko urodzi się płaczliwe, nerwo-
we, a nawet dotknięte padaczką. Po-
wszechnie uważano, że kobieta w cią-
ży jest specjalnie narażona na działa-
nie złych duchów, np. boginek, na za-
kusy czarownic, na różne podstępne 
diabelskie sztuczki, na urok złych oczu 
i czary. Podlegała więc pewnej izolacji 
terytorialnej. Zwłaszcza po zachodzie 
słońca i oczywiście w nocy ( w porze, 
która sprzyjać miała złym duchom i 
nadprzyrodzonym zjawiskom) nie 
wolno jej było opuszczać obejścia, 
podchodzić do ogrodzenia i rozma-
wiać z sąsiadami ( mogły się pod nich 
podszyć złe duchy, czarownice), a na-
wet wychodzić poza próg domu. 1 

Zdarzyło się, że oto młoda kobieta 
ze Stradomia, będąca już w zaawanso-
wanej ciąży, wczesnym rankiem uda-
wała się do pracy. Była to późna je-
sień, listopadowy przedświt. Ciemno-
ści ogarniały całą okolicę. Opary mgły 
unosiły się znad rzeki. Na drogach 
było zupełnie pusto. W pewnym mo-

mencie kobieta zauważyła, że od drogi 
– gościńca biegnie w jej stronę wielki, 
biały pies. Wyłonił się nagle z mgły i 
wielkimi susami podążał, jak się jej 
zdawało, bezpośrednio na nią. Prze-
straszona, chwyciła się rękami za swój, 
już pokaźny, brzuch, jakby chcąc chro-
nić nienarodzone dziecko. Ale pies jak 
nagle się pojawił, tak nagle przepadł. 
Bez jednego szczeknięcia, bez szmeru… 
Tego dnia w pracy kobieta czuła się źle. 
Po paru godzinach zauważyła, że dziec-
ko przestało się ruszać. Następnej nocy 
przyszła na świat dziewczynka, która 
jednakże przeżyła tylko kilka tygodni. 

Bardzo podobny przypadek wyda-
rzył się mniej więcej w tym samym 
czasie w Bęczarce. I tu młoda kobieta 
w ciąży idąc bardzo wcześnie do pracy, 
jeszcze przed wschodem słońca, prze-
straszyła się wielkiego, białego psa, 
który nie wiedzieć skąd się pojawił i 
nie wiedzieć gdzie zniknął. Synek tej 
kobiety przyszedł na świat martwy… 

Dlatego stan błogosławiony wyma-
ga szczególnej troski i ze strony samej 
matki, i ze strony jej otoczenia, najbliż-
szych, a wtedy żaden Biały Pies nie 
będzie miał przystępu. 

E.D. 
 

1 B. Ogrodowska - Polskie trady-
cje i obyczaje rodzinne. – Sport i 
Turystyka MUZA SA , Warszawa 
2007 

Jarmark Rodzinny w Głogoczowie 
Zespół Placówek Oświatowych, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 

w Głogoczowie oraz Rada Rodziców zaprosili Mieszkańców Głogoczowa 
do wspólnej zabawy na Jarmarku Rodzinnym 23 VI 2012r. 

Bogaty program artystyczny skupiony był wokół tradycji ludowych. 
Przedszkolaki oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej pod kierunkiem Na-
uczycieli zaprezentowali piosenki, tańce oraz krótkie inscenizacje. Na 
ludową nutę wystąpiły także Panie ze Stowarzyszenia Gospodyń Wiej-
skich w Głogoczowie. Po raz pierwszy swój publiczny występ miał rów-
nież nowopowstały przy Wiejskim Domu Kultury w Głogoczowie Teatr 
"Lustro". 

Na zakończenie Jarmarku piękny występ zaprezentował Zespół Pie-
śni i Tańca Ziemia Myślenicka. Wiele atrakcji, m.in. przejażdżki konne, 
dmuchane zabawki, loteria, warsztaty plastyczne, sportowe konkursy 
sprawiły, że nikt się nie nudził. 

Jarmark Rodzinny był podsumowaniem projektu "Ludowa moda - 
Gospodynie i Przedszkolaki kultywują lokalne zwyczaje" współfinanso-
wanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. 

„Pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy wsparli nasze działa-
nia a szczególnie Sponsorom oraz Rodzicom Uczniów Zespołu Placó-
wek Oświatowych za przygotowanie pysznych wypieków, potraw re-

gionalnych oraz całość pracy organizacyjnej w trakcie Jarmarku”. 
 

Przewodnicząca Rady Rodziców przy ZPO w Głogoczowie  Agnieszka Wydra 

SEZON OGÓRKOWY 
„Ogórki w zalewie musztardowej" 

3 kg ogórków (nieobranych)  
chrzan świeży 
 Ogórki pokroić w słupki i ułożyć w słoikach, 
wrzucić również chrzan. 
 Zalewa: 
3 szkl. wody, 1 szkl. octu, 1 szkl.cukru, 2 łyżki 
soli, 3 łyżki musztardy "krem z gorczycy" 
Zagotować składniki zalewy, nieco schłodzić i 
zalać ogórki. Pasteryzować 7-10 min. 
 
„Ogórki w chili" 
2,5 kg ogórków (nieobranych) 
8 łyżek oliwy, 3 szkl. cukru 
2 łyżeczki chili, 1 szkl. octu 
4 łyżki soli,  3 ząbki czosnku 
koperek zielony (drobno pokro-
jony) 
Ogórki pokroić w słupki, zmieszać do-
kładnie z resztą składników i odstawić na 3 
godziny. Później wkładać do słoików. Pastery-
zować ok.10 min.  

#sdfootnote1sym#sdfootnote1sym
#sdfootnote1anc#sdfootnote1anc
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Trudny temat 
Wraz z nastaniem upałów chętnie wysta-

wiamy się na działanie promieni słonecznych. 
Mało osób wie jednak, że promienie UVA/B 
zwiększają ryzyko zachorowania na nowotwo-
ry. 

Rak jamy ustnej może występować na 
wargach, języku, policzkach, dnie jamy ustnej, 
twardym lub miękkim podniebieniu, zatokach, 
gardle. Do najczęstszych symptomów zalicza-
my: opuchliznę, guzki lub guzy, szorstkie plam-
ki czy strupy na wargach lub dziąsłach. Pacjen-
ci mogą doznać krwawień, odrętwienia, nad-
wrażliwości w różnych rejonach twarzy, ust 
czy szyi. Mogą występować też trudności w 
żuciu, mowie czy przełykaniu. Przewlekły ból 
gardła, chrypka, ból ucha czy zmiany głosu nie 
powinny być też bagatelizowane. Czynniki pre-
dysponujące do wystąpienia zmian nowotwo-
rowych to: palenie papierosów, nadużywanie 
alkoholu, nadmierna ekspozycja na promienio-
wanie słoneczne bez stosowania filtrów. Warto 
przeprowadzać samokontrolę poprzez badanie 
węzłów chłonnych pod kątem ich powiększe-
nia i nieregularności oraz nie gojących się mi-
mo leczenia zmian na śluzówce. Istotne są tak-
że wizyty kontrolne zalecane co 6 miesięcy. 
Rak jamy ustnej jest leczony chirurgicznie, ra-
dio- lub chemioterapią w zależności od wska-
zań. Pamiętajmy, że wcześnie wykryte zmiany 
są w większości wyleczalne. 

Lekarz stomatolog Magdalena Waga 
www.pelnyusmiech.pl 

       „Hej w góry, w góry” 
14 MDH Zośka może się już pochwalić swoim pierwszym 

biwakiem górskim na przestrzeni lat.  

Po wielu dniach deszczowej pogody w Głogoczowie nastał sło-

neczny i piękny weekend, więc wyruszyliśmy by upajać się pięknem 

gór. Spakowani do wielkich plecaków na 3 dni pieszej wędrówki przy-

jechaliśmy do Szczawnicy, skąd wyciągiem wyjechaliśmy na Palenicę. 

Tam wielką atrakcją była dla nas zjeżdżalnia grawitacyjno-wózkowa, 

na której bawiliśmy się niemal godzinę. Następnie zarzuciliśmy pleca-

ki na grzbiety i w słońcu, z uśmiechami przemierzaliśmy górskie hale 

pełne wypasających się baranów, by dotrzeć do schroniska górskiego 

pod Durbaszką. Tam zostawiliśmy zbędny bagaż i wyszliśmy przez 

Wąwóz Homole na najwyższy szczyt Pienin – Wysoką. Widok nie do 

opisania. Niebo było niesamowicie przejrzyste więc mogliśmy ze 

szczytu zobaczyć Tatry. 

Wieczorem zakwaterowani w pokojach czekaliśmy na ostatniego z 

naszych harcerzy, który miał do nas dotrzeć później. Po nocnym odpo-

czynku w schronisku wyruszyliśmy dalej w drogę. Naszym celem była 

Chatka pod Niemcową - schronisko bez bieżącej wody, prądu i wygód

 - wielkie przeżycie dla współczesnych harcerzy, zwłaszcza, że tego 

dnia Polska grała mecz o wyjście z grupy podczas Euro 2012!  

Ostatniego dnia biwaku wędrowaliśmy przez znajdujący się w Ja-

workach Rezerwat przyrody Biała Woda – jeden z najładniejszych wą-

wozów Pienin, gdzie zażyliśmy m.in. kąpieli w strumieniu górskim. 

Zmęczeni, z obolałymi nogami, ale szczęśliwi i opaleni wróciliśmy do 

Głogoczowa. 

W kolejnym numerze podzielimy się wrażeniami z obozu harcer-

skiego w Rogowie nad morzem. Czuwaj. 

Dh sam. Justyna Holewa http://14mdh.wordpress.com/ 

O znaczeniu czynności pokarmowych i 
oddychania dla rozwoju sprawności mowy. 

Wiele dzieci trafia do gabinetów logopedycznych z 
problemami rozwoju mowy, które wynikają z nieprawi-
dłowego wykonywania czynności ssania, oddychania, gry-
zienia i połykania. 

Sposób karmienia noworodków i niemowląt rzadko 
bywa wiązany z późniejszymi problemami wymowy. Pod-
czas zaspakajania potrzeb pokarmowych niemowlę uak-
tywnia cały narząd artykulacyjny. Odpowiednie natężenie 
odruchu ssania i następnie jego zanikanie świadczą o pra-
widłowym funkcjonowaniu układu nerwowego dziecka. 

Prawidłowemu rozwojowi narządów mowy sprzyja 
karmienie piersią. Pomiędzy pracą języka i warg podczas 
ssania piersi i ssania przez smoczek występują istotne 
różnice. Przy ssaniu piersi, wargi szczelnie obejmują bro-
dawkę, język cofa się, unosząc tylną część do podniebienia 
miękkiego (zamykając przepływ powietrza do nosa), 
dziecko wykonuje naprzemienne ruchy żuchwą. 

Inny jest natomiast sposób ssania przez smoczek. 
Dziecko co kilka chwil przerywa ssanie by nabrać powie-
trza i tym samym utrwala sobie nawykowe oddychanie 
przez usta. Wpływa to negatywnie na rozwój mięśni twa-
rzoczaszki oraz utrudnia późniejsze prawidłowe połyka-
nie. Karmienie smoczkiem wyłącza z pracy czubek języka 
i wargi. U dziecka stale karmionego smoczkiem wiotczeją 

wargi, język leży na dole jamy ustnej, co utrwala oddycha-
nie przez usta, a nierzadko wysuwanie języka poza jamę 
ustną, co prowadzi do wad wymowy. Dziecko karmione 
piersią nie przerywając ssania korzysta z naturalnego 
powietrza i prawidłowo oddycha przez nos.  

Aby zapobiec niewłaściwemu oddychaniu przez usta, 
już od samego początku trzeba wspomagać domknięcie 
ust dziecka czapeczką z zapięciem pod bródką, bądź zwi-
niętą pieluszką pod brodą z równoczesnym nieznacznym 
uniesieniem główki poduszeczką.  

Zaleca się karmienie łyżeczką, co aktywuje mięśnie 
warg i języka oraz sprzyja prawidłowemu połykaniu. Za-
biegać również należy o pełną drożność nosa specjalną 
gruszką, nie wnikając poza przedsionek nosa. Rozwój pra-
widłowego połykania pokarmów stymuluje pionizację 
języka, cechę niezwykle ważną w artykulacji wielu głosek. 

Jeśli jednak bodźce stymulujące pracę języka były za 
słabe obserwujemy u dzieci wady zgryzu, mowę między 
zębową ( s, z, c, dz) oraz opóźnienie przyswajania głosek 
dziąsłowych ( sz, rz, cz, dż). Dzieci z obniżoną sprawno-
ścią języka ślinią się, a wraz z wiekiem i wzrostem tempa 
mówienia defekt pogłębia się. Instruktażu do ćwiczeń pra-
widłowego połykania, karmienia łyżeczką i ćwiczeń na-
rządów artykulacyjnych może udzielić logopeda. 

Katarzyna Gaca- logopeda 
www.sylaba.eu 

http://www.pelnyusmiech.pl
http://14mdh.wordpress.com/
http://www.sylaba.eu
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Stowarzyszenie 
 Wspierania Inicjatyw Głogoczowa 

Iskra w A-klasie 
Takich emocji, jakie zafundowali nam gracze Iskry 

Głogoczów w rundzie wiosennej rozgrywek B-klasy 
już dawno nie przeżywaliśmy. Drużyna, która przed 
sezonem była typowana do walki o utrzymanie pozy-
cji w grupie, po ekscytującym finiszu rozgrywek zdo-
łała wywalczyć awans do klasy A. Nim do tego doszło, 
nasz zespół miewał wzloty i upadki. Po efektownych 
zwycięstwach, jak choćby 6:0 z Duklą Bysina czy też 
3:0 z ówczesnym liderem Conavią Konary, przycho-
dziły mecze, w których naszym graczom nic nie wy-
chodziło i kończyły się bez zdobyczy punktowych. 
Znamienne jest, że mecze słabsze rozgrywane były 
przeważnie na wyjazdach, natomiast na swoim bo-
isku wyglądało to już naprawdę dobrze. Kryzys do-
padł nasz team w maju. W starciach z Jaworem Ja-
wornik i Lubomirem Wiśniowa, Iskra nie zdobyła 
nawet oczka, a strata do miejsca dającego awans wy-
nosiła 7 punktów na 3 kolejki przed końcem rozgry-
wek. I gdy wydawać by się mogło, że już wszystko 
stracone, Iskra wygrała pozostałe mecze, natomiast 
wyprzedzająca nasz zespół drużyna z Konar przegra-
ła swoje spotkania niwecząc w ten sposób trud całe-
go sezonu. Ostatni gwizdek sędziego w meczu koń-
czącym sezon z Grodziskiem Raciechowice rozpoczął 
huczne świętowanie awansu, wywalczonego w do-
brym stylu po pełnym emocji sezonie. Już w lecie za-
praszamy więc na nasze boisko, aby śledzić poczyna-
nia zawodników Iskry, którzy na początku lipca roz-
poczęli przygotowania do sezonu. Przed rozgrywka-
mi A-klasowymi zespół prowadzony przez Grzegorza 
Bochenka wzmocni być może trzech lub czterech za-
wodników, a z obecnej kadry najprawdopodobnie nie 
odejdzie nikt. 

Mariusz Szlachetka  

III Spotkanie Szachowe na Myślenickim Rynku 

W niedzielę 8 VII br już po raz trzeci, Stowarzyszenie 
Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Myślenicki Ludo-
wy Klub Szachowy oraz Myślenicki Ośrodek Kultury i 
Sportu, zaprosili szachistów z całej Polski na roz-
grywki w pięknej scenerii Myślenickiego Rynku.  
Patronat nad turniejem objęli: Maciej Ostrowski – 
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, Józef Tomal – 
Starosta Powiatu Myślenickiego, Stanisław Bisztyga – 
Senator RP VII kadencji oraz Jan Kusina – Prezes Ma-
łopolskiego Związku Szachowego. 
Zawody odbywały się systemem szwajcarskim na 

dystansie siedmiu rund. W turnieju wzięło udział 102 

zawodników, wśród nich szachiści z Ukrainy i Rosji, 

którzy rywalizowali w 3 kat. wiekowych. 

Gratulujemy Agnieszce Wałędze z Głogoczowa, która 

wywalczyła tytuł 

najlepszej zawod-

niczki Gminy Myśle-

nice w kategorii 

Open. Wyniki oraz 

galeria 

zdjęć z turnieju na 

www.glogoczow.pl  

Połowa sezonu za nami 
Kolarze LKS Iskra Głogoczów minęli półmetek sezonu kolar-

skiego. Wystartowaliśmy w tym czasie w 30 wyścigach w całej 
Polsce, na wyścigi zagraniczne nie było nas stać ( wyniki na 
http://www.iskra-glogoczow.malopolska.pl/). 12.07.2012 w 
Sieprawiu byliśmy współorganizatorem Mistrzostw Polski kat. 
junior młodszy w kolarstwie górskim, gdzie wystartowało 60 
najlepszych zawodniczek i zawodników tej kat. Start w tej im-
prezie poprzedzały 4 eliminacje. Wśród naszych kolarzy, zdecy-
dowanie najlepiej prezentował się w pierwszej połowie sezonu 
Tomasz Sikora, zawodnik kat. Elite. Mimo, że rywalizował z naj-
lepszymi zawodowymi kolarzami w Polsce, to wygrywał lub był 
w czołówce większości wyścigów, w których startował. 

Ostatnie lipcowe starty to 8.07.2012 Mistrzostwa Polski w 
Kielcach, gdzie Tomek Sikora, po problemach żołądkowych na 
pierwszych 3 okrążeniach, zajął ostatecznie 20 m. Dobrze wypa-
dła na tej imprezie nasza młodziczka Weronika Leńczowska zaj-
mując 5 m, nieźle zaprezentował się też młodzik Stanisław No-
wak zajmując 12 m. 

14.07.2012 to start w Puchar Polski i Puchar Europy 
Środkowej MTB w Ustroniu na piekielnie trudnej trasie - tu 
Tomek Sikora zaprezentował się dużo lepiej zajmując 9 m, a 
pierwszy start w tym roku, po wznowieniu treningów, zanoto-
wał Mateusz Tylek zajmując 16 pozycję. 

Dalsze starty to udział grupy młodszej w wyścigach dla dzieci 
i młodzieży, towarzyszących wyścigowi „Tour de Pologne”, zwa-
nych „Nutella Tour de Pologne”. I tak na wyścigu w Katowicach, 
2 m w tym samym czasie, co zwycięzca zajął Konrad Ziaja, 5 m 
wśród dziewcząt zajęła jego siostra Ola. Na wyścigu w Zakopa-
nem 5 m zajęła Weronika Leńczowska, 12 m Stanisław Nowak. 
Na wyścigu w Krakowie znów Konradowi Ziaji brakło nieco 
szczęścia do zwycięstwa, tracąc 1 s, zajął 4 lokatę, jeszcze mniej 
szczęścia miała jego siostra Ola, po kraksie na pierwszym zakrę-
cie, zajęła ostatecznie 18 m, w młodziczkach 9 m zajęła Weroni-
ka Leńczowska, 16 m Stanisław Nowak. Podkreślić należy, iż by-
ły to wyścigi ogólnopolskie, w Krakowie wystartowało ponad 
300 uczestników. 

Przed nami dalsze starty w drugiej części sezonu, między in-
nymi w kolejnych edycjach Pucharu Polski, Mistrzostwach Polski 
w maratonie MTB we wrześniu i międzynarodowym maratonie 
MTB 1.09.2012 w Myślenicach. 

Józef Tylek 

http://www.glogoczow.pl
http://www.iskra-glogoczow.malopolska.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  

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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www.geoquest.pl 

 

Usługi budowlane 

Sprzedaż okien, moskitier, rolet, żaluzji  

Montaż i serwis gwarancyjny 

Serwis pogwarancyjny, przeglądy 

"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 

F I R M A    „R A M P U L”  

Usługi asenizacyjne, wywóz nieczystości  

usługi w zakresie wywozu odpadów płyn-

nych, wywóz szamb, możliwość podpisa-

nia umów o stały odbiór nieczystości  

obsługa klientów indywidualnych, instytucji i firm 

jednorazowy transport do 7m³ nieczystości 

usługi mini koparką  

transport do 3,5 tony 

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

Wadowice, Sułkowice, Lanckorona, Kalwaria Zebrz.             

TEL. 504 739 351  

http://www.pelnyusmiech.pl
http://www.geoquest.pl
http://www.dambud.info.pl/
mailto:dambud@poczta.onet.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 

 

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  
 

http://www.sylaba.eu/
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 

OPAŁ * węgiel * miał * ekogroszek 

MAT. BUDOWLANE SYPKIE 

piasek * żwir * kamień * grys 

http://www.giganet.info.pl/
http://www.eurofin.info.pl
http://www.janstech.pl/

