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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, 
Za oknem już jesień w pełni, proponujemy Wam więc kilka „perełek”, które roz-

świetlą długie wieczory. Dwie niezwykłe Kobiety pokażą dwie strony wiersza: Ce-
lina Kurowska opowie o Peregrynacji a Aneta Żarska o miłości. Oj, nie mówcie, że 
tylko kobiety i kobiety! Na stronach sportowych z siodełka pozdrowi Was Tomasz 
Sikora, a Mariusz Szlachetka opowie o ostatnich meczach Iskry. 

Ciąg dalszy misji „poznajemy Głogoczów” to artykuł o cmentarzu, legenda oraz 
przybliżenie historii głogoczowskiego Lamusa. Nadal czujecie niedosyt? My też – 
niestety ogranicza nas ilość stron w gazecie, dlatego zapraszamy - zaglądnijcie na 
www.glogoczow.pl (lewy górny róg) i przeczytajcie m.in. dłuższe teksty Pani Celi-
ny i wiersze Pani Anety. W połowie listopada poznacie „szczęście” Agnieszki Mach-
nik – nie przegapcie tej publikacji! A co w grudniu? – na pewno zaskoczymy Was 
artykułem Bożonarodzeniowym. Pamiętajcie, że czekamy również na Wasze po-
mysły i teksty. Zapraszamy do lektury! 

Zespół redakcyjny odNOWY 

Kanalizacja 
W niektórych rejonach Głogoczowa prace związane z kanalizacją dobiegają 

końca, np. na zniszczonej drodze w kierunku Zamłynia położona została nowa 
warstwa asfaltu. W innych rejonach, szczególnie tam, gdzie budowane są prze-
pompownie, mogą pojawić się problemy z przejazdami, zniszczeniami, głębokimi 
wykopami. Dlatego przypominamy numery telefonów osób, które mogą pomóc 
nam rozwiać wątpliwości lub dochodzić swoich praw:  
Sołtys Jan Kantor - tel. 12 273 76 97, UMiG Myślenice - tel. 12 639 23 13 

Choinka  mojej  babci 
 

Czy pamiętacie jak wyglądały kiedyś ozdoby choin-
kowe? Czy podobają Wam się choinki na starych, ro-
dzinnych zdjęciach? Możemy stworzyć taką choinkę 
wspólnie! Waszym zadaniem będzie przygotowanie 
ozdób :) Ozdoby maja być oryginalne, niebanalne i ta-
kie, na widok których Wasza Babcia się uśmiechnie... 

Na Wasze prace czekamy w 
Domu Kultury od 10 do 14 
grudnia. Już wkrótce więcej 
i n f o r m a c j i  n a 
www.glogoczow.pl oraz na 
plakatach. Konkurs organizuje 
Dom Kultury w Głogoczowie 
oraz Stowarzyszenie Wspiera-
nia Inicjatyw Głogoczowa. 

Jesienne  Rymowanki 
Rymowanki i wiersze, które do nas dotarły w letnim 

konkursie pozytywnie nas zaskoczyły. Zabawy liryką po-
kazały jak wiele talentów posiadają Głogoczowianie. Dla-
tego zdecydowaliśmy się na kolejną edycję konkursu. Tym 
razem motywem przewodnim będzie jesień. Zapraszamy 
do przesyłania nie tylko rymowanek, ale również wierszy, 
w których opiszecie trwającą właśnie porę roku: co w niej 
lubicie, czym Was urzeka, a także przeciwnie - co Was de-
nerwuje w jesiennej aurze. Na Wasze prace czekamy do 
30 listopada. Można je zostawić w Bibliotece lub Domu 
Kultury lub przesyłać na adres: odnowa@glogoczow.pl. 
Więcej informacji o konkursie na www.glogoczow.pl.  
Fundatorami nagród są Wydawnictwa: Homo Dei, Nem-
rod, Esprit, Dookoła świata oraz F.H. Porcel – MK i Bukie-
ciarnia Bonsai. Rozstrzygnięcie konkursu 7 grudnia, 
godz. 18:00, Dom Kultury w Głogoczowie.  

KONKURS!      KONKURS!      KONKURS!       KONKURS!        KONKURS!       KONKURS! 

Zapraszamy do jesiennej zabawy 

http://www.glogoczow.pl/
http://www.glogoczow.pl/
mailto:adres%20odnowa@glogoczow.pl
http://www.glogoczow.pl
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Wszyscy kochamy czytać wiersze o miłości, ale nie 
wszyscy potrafimy tak pięknie o niej napisać. W nadcho-
dzące jesienne wieczory zachęcamy do przeczytania 
kilku wierszy autorstwa Mieszkanki Głogoczowa - Anety 
Żarskiej.  Aneta wiersze pisze od wielu lat. Brała udział 
w naszym konkursie "Wakacyjne Rymowanki", gdzie 
urzekła nas wierszem "Ziarenko piasku". Mamy nadzie-
ję, że zachwycą Was również jej zdjęcia - zachody słońca 
nad Głogoczowem…. Cały artykuł dostępny na 
www.glogoczow.pl (lewy górny róg) "Teksty, artykuły, 
felietony”. 

Celina Kurowska 
 

PEREGRYNACJA 
 

 

W obecnym dwunastym roku, dziesiątego września 
Pan Jezus Miłosierny naszą wioskę odwiedzał. 
W kopii cudownego Obrazu, Jezu Ufam Tobie 
przyszedł do nas wszystkich, do mężczyzn i kobiet. 
Z Krzyszkowic przyjechał, tak było najprościej 
nim do Gaja pojechał, w Głogoczowie był Gościem 
wyczekiwanym przez wiernych, których ojciec Tomasz 
rekolekcjonista wcześniej przygotował. 
W peregrynacji Obraz na jeden dzień przyjechał 
choć w naszym kościele od dawna już mieszka. 
Za przyczyną Stanisławy Rączka, pani nauczycielki 
parafia się zdobyła na wysiłek wielki 
i w tysiąc dziewięćset czterdziestym ósmym roku 
sprawiono Obraz Jezusa o otwartym boku, 
z którego białe i czerwone wychodzą promienie 
na pamiątkę Krwi i Wody obmywających sumienie 
grzeszników, którzy się modlą, którzy zaufają 
i do Miłosierdzia Bożego Koronkę odmawiają. 
Nasz obraz w Głogoczowie czczony przez lat tyle 
jest jak ten z Łagiewnik, namalowany przez Hyłę. 
Tylko miast tła ciemnego jest niebo i pola zielone 
i ciało Jezusa przejrzyste nad ziemią uniesione. 
W peregrynacji przybyła kopia Obrazu z Krakowa 
By Miłosierdzie Boże móc przeżywać od nowa. 
Przybyła także w relikwii święta siostra Faustyna, 
dzięki Niej, dar Miłosierdzia na całym świecie zasłynął. 
Posłuchała księdza Sopoćki i Dzienniczki spisała 
znane nad Amazonką, w Afryce i w każdym języku bez mała. 
Przybył również w relikwiach błogosławiony Jan Paweł II 
w głoszeniu Miłosierdzia ma On wielkie zasługi. 
Gdy tak wielkich Gości parafia nasza się doczekała 
w centrum wioski, przy szkole uroczyście witała. 
Ksiądz proboszcz Józef Pochopień Obraz przywitał pierwszy 
Potem niesiono Go z relikwiami jak klejnot najcenniejszy. 
Asyście przybyłych księży przewodniczył kardynał 
Stanisław Dziwisz, który pierwszy kazanie powiedział. 
Potem były modlitwy, różaniec i nocne czuwanie, 
klęcząc prosiliśmy Boga– bądź Miłosierny Nasz Panie! 
Dzień jeden szybko upłynął, strażacy w mundurach stali 
wierni przy dźwiękach orkiestry z Obrazem się pożegnali 
Lecz nie zostaliśmy sami, 
Miłosierdzie jest nadal w kościele 
Kto najbardziej zaufa ten otrzyma też wiele. 

* * *  
Skrzydłami bez piór okrywam rozłąkę,  
Maskuję uśmiechem rozdartą pończochę,  
Zasłaniam dłońmi nieme uczucie,  
A resztkę miłości chowam w lewym bucie,  
By nie odeszło wraz z ukochanym,  
Wciąż niepoznanym … 
 
 
* * *  
Usiadła miłość na progu mych drzwi,  
Otworzyć mam serce? Proszę powiedz mi ...  
Zwinięta w kłębek czeka cierpliwie,  
W podartym płaszczu, o lasce krzywej,  
Twarz pooraną ma wspomnieniami,  
W jej oczach ukryte szczęście bez granic.  
Szepce coś cicho, uśmiecha się skromnie  
I czeka cierpliwie. Przemawia 
wciąż do mnie.  
Jakże nie przyjąć takiego wędrowca?  
Nie sposób pominąć, aż tak ważną postać ...  
Zagląda jedynie pod strzechy wybranych   
Splata ze sobą los zakochanych,  
Sprzeciwia się gwiazdom i przeznaczeniu,  
Ożywia marzenia ...  
Chwyta w pułapkę jak barwne motyle,  
Daje tak dużo, choć tylko tyle ...  
Otwieram drzwi serca posłańcu dla Ciebie,  
Sięga niebo ziemi, a ziemia ku niebie … 

Aneta Żarska 

Zapraszamy do grona osób otrzymujących Newslet-
ter. Przesyłane informacje pozwolą Państwu na bie-
żąco śledzić ważne komunikaty, aktualności i wyda-
rzenia, o których piszemy w serwisie 
www.glogoczow.pl, kwartalniku "odNOWA" oraz te, 
które przeczytać można na tablicach ogłoszeń. Za-
mieszczamy także odnośniki do informacji nt. Głogo-
czowa w innych serwisach. 
Newsletter to informacja z pierwszej ręki! 
Przesyłane informacje mają charakter informacyjny i 
niekomercyjny. Oczywiście newsletter jest bezpłat-
ny. Aby otrzymywać regularnie newsletter wystarczy 
wysłać e-mail w temacie wpisując: "TAK" na adres: 
 info@glogoczow.pl.  

Wierszem pisane... 

http://www.glogoczow.pl
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W poprzednim numerze odNOWY 
zapraszaliśmy do udziału w atrakcjach 
w ramach projektu Jestem Aktywny – 
wakacyjnej wycieczce i konkursach. 

W sierpniu młodzi Głogoczowianie 
byli z wizytą w Prehistorycznej Osa-
dzie w Woli Radziszowskiej, gdzie bio-
rąc udział w warsztatach samodzielnie 
wykonali gliniane naczynia, ozdoby i 
łuki – przedmioty codziennego użytku 
ludzi sprzed 3 tysięcy lat. Wielu z 
uczestników podzieliło się zdobytymi 
umiejętnościami z Rodzicami i Dziad-
kami a konstruowanie oraz strzelanie 
z łuku stało się jedną z ciekawszych 

ogrodowych zabaw na zakończenie 
wakacji. 

Twórczą inwencją i wyobraźnią 
mogli wykazać się wszyscy, niezależ-
nie od wieku, biorąc udział w konkur-
sie „Wakacyjne Rymowanki”, do które-
go złożono 41 wierszy. Jedne były we-
sołe, inne liryczne a wszystkie zwycię-
skie! Każdy uczestnik konkursu został 
nagrodzony - książki na konkurs prze-
kazały Wydawnictwa: Redemptory-
stów, Homo Dei, Nemrod, Dookoła 
świata i Esprit. 

W kolejnym konkursie - „EKO – 
aktywni” - uczestnicy projektu musieli 

wykazać się nie tylko zna-
jomością kolorów pojemni-
ków, ale też pomysłem na 
hasło promujące segrega-
cję śmieci. 
Wyboru najciekawszego 
hasła, spośród 23 zgłoszo-
nych propozycji dokonali 
Mieszkańcy zgromadzeni 
na uroczystym spotkaniu, 
jakie odbyło się 20 wrze-
śnia w Domu Kultury. Zwy-
ciężyło hasło: „Nie wyrzu-
caj śmieci w las, bo na grzy-
by przyszedł czas” autor-

stwa Alicji Kurek. Zwyciężczyni będzie 
mogła wygodnie wprowadzić hasło w 
życie, ponieważ wygrała rodzinny sto-
jak do segregacji śmieci. Dodatkowo 
wśród wszystkich uczestników eko-
akcji rozlosowano dwa takie same 
stojaki, które ofiarował na konkurs 
Urząd Miasta i Gminy Myślenice. 

Szersza relacja z tych wydarzeń, 
zdjęcia oraz wszystkie wiersze znajdu-
ją się na www.glogoczow.pl 

A jakie atrakcje jeszcze przed na-
mi? 

Zapraszamy do teatru i to dwa ra-
zy! 18 listopada będziemy gościć w 
Wadowickim Centrum Kultury, w ra-
mach Międzynarodowego Festiwalu 
Teatru Formy, na spektaklu muzyczno 
– akrobatycznym „Box Brothers”, któ-
ry adresowany jest do widza w każ-
dym wieku. Natomiast w grudniu zo-
baczymy „Czerwonego Kapturka” w 
Teatrze Groteska w Krakowie. 

Szczegóły dotyczące zapisów znaj-
dują się na plakatach oraz stronie in-
ternetowej. 

Zapraszamy dzieci, dorosłych, 
całe rodziny! 

 

 
20 września - po kilkumie-
sięcznych zmaganiach - nad-
szedł czas na ogłoszenie 
zwycięzców Konkursu 

Ogrodowego oraz wręczenie nagród. Dla tych, którzy nie 
mogli być z nami lub nie odwiedzili jeszcze galerii zdjęć w 
Domu Kultury, podajemy wyniki: 

Najładniejszy Ogród 
I miejsce: Alicja Czajecka 
II miejsce (ex aequo): Bogumiła Sowa i Mirosław 

Stawiarski 
wyróżnienia: Marta Maślanka i Helena Uchacz 
Najpiękniejszy Kwiat Ogrodowy 
I miejsce - Władysława Sikora 
II miejsce (ex aequo): Paulina Sroka i Stefania Szlachetka 
wyróżnienia: Irena Bujas, Elżbieta Dymek, Ilona 

Stawiarska, Beata Wałęga 
Ogród Przyjazny Dziecku 
wyróżnienia: Beata Prokocka i Kazimierz Szafraniec 
 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu! Mamy 

nadzieję, że spodobały się Wam upominki - bony zakupowe 
dla laureatów konkursu ufundowała Szkółka „MJ Szewczyk”, 
Szkółka „Gaj”, „Jawor” oraz Firma „Kora”, fotele, deski do 
prasowania oraz drewniane tace dla wszystkich uczestników 

przekazała Firma „Korona”, nasionami obdarował 
„Polan”, Wydawnictwo „Homini” ofiarowało książki, 
„Cartamundi” przekazało dla wszystkich karty do gry a 
„Twój Ogrodnik” zapewnił prenumeratę miesięcznika 
dla 2 wybranych osób. Składamy serdeczne podzięko-
wania wszystkim Darczyńcom. 

 
Dziękujemy również za wypełnione ankiety z uwa-

gami dot. konkursu i propozycjami nowych kategorii. 
Szczególnie spodobał nam się pomysł na: Najpiękniej-
szy kwiat domowy. Może to właśnie on stanie się moty-
wem przewodnim kolejnej edycji? Wszystkich chęt-
nych, którzy chcieliby włączyć się w jego organizację 
prosimy o kontakt: odnowa@glogoczow.pl. 
Zapraszamy do współpracy.  
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Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w 
Głogoczowie, we współpracy z Miastem i Gminą My-
ślenice, realizuje projekt „Aktywny Głogoczów – part-
nerstwo trójsektorowe na rzecz rozwoju przedsię-
biorczości społecznej”. Jest to projekt dwuletni, realizo-
wany od 1 sierpnia 2012 do 31 maja 2013, współfinanso-
wany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich. Główne cele projektu to: rozwój 
przedsiębiorczości społecznej w Głogoczowie poprzez 
integrację działalności społeczno-ekonomicznej miesz-
kańców wokół idei wioski tematycznej oraz budowanie 
partnerstwa lokalnych organizacji pozarządowych, przed-
siębiorców i samorządu na rzecz rozwoju przedsiębior-
czości społecznej w Głogoczowie. 

Projekt „Aktywny Głogoczów – partnerstwo trój-
sektorowe na rzecz rozwoju przedsiębiorczości spo-
łecznej” to pomysł na ROZWÓJ GŁOGOCZOWA jako wsi 
tematycznej, która w oparciu o pomysł na rozwój wsi, 
stwarza mieszkańcom możliwości zarabiania „u sie-
bie”, bez konieczności 
wyjazdów do pracy. Ideę 
projektu najlepiej oddaje 
hasło: 

 
Obecnie, 28 uczestników projektu (przedstawicieli 

mieszkańców, większości głogoczowskich organizacji i 

instytucji oraz Urzędu Miasta i Gminy Myślenice) nabywa 
wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą  m.in. miejsco-
wości tematycznych, produktów lokalnych i sposobów 
budowania produktów turystycznych. 

W ramach projektu odbyły się już: spotkanie infor-
macyjne, szkolenie „Miejscowości tematyczne – pomysł na 
lokalną aktywność i pracę”, oraz trzydniowa wizyta stu-
dyjna w Bałtowie. 

Od września do listopada trwają warsztaty mające na 
celu pracę nad diagnozą potencjału naszej głogoczowskiej 
społeczności, oraz wybór tematu przewodniego dla Głogo-
czowa. Przed nami także konsultacje ze specjalistami w 
dziedzinach związanych z „turystyką emocji”. A już 11 
listopada, w trakcie „Jesiennego spotkania mieszkańców”, 
będzie konsultowany z mieszkańcami Głogoczowa wybra-
ny w czasie prac projektowych temat przewodni dla na-
szej miejscowości i każdy z obecnych będzie miał okazję 
wypowiedzieć się w tej kwestii. 

Zapraszamy na stronę internetową projektu 
www.gospodynieglogoczow.pl, gdzie można przeczytać 
szczegóły oraz aktualności projektowe. Dla chętnych moż-
liwy jest także kontakt z koordynatorem projektu, który 
odpowie na Państwa pytania. 

Koordynator projektu: 
Agnieszka Węgrzyn tel. 606 49 79 62 

GŁOGOCZOWSKI SKARB 
Od wielu lat na strychu Domu Ludowego w Głogoczo-

wie leżała tajemnicza, wielka skrzynia z niedającymi się 
otworzyć zamkami. Leżała i czekała na odpowiedni mo-
ment, aby ją ktoś znalazł…  I tak po kilkudziesięciu latach, 
1 września 2012 roku wreszcie nadszedł TEN moment. A 
był to moment najlepszy z możliwych, czyli rozpoczęcie 
projektu, mającego na celu stworzenie z Głogoczowa miej-
scowości tematycznej. Do wypracowania odpowiedniego 
tematu, wokół którego będzie budowany produkt tury-
styczny miejscowości, niezbędna jest jak najszersza znajo-
mość historii i dokumentów z przeszłości. I właśnie po 
pierwszym spotkaniu przybliżającym wymieniony pro-
jekt, skrzynia dała o sobie znać … i została otwarta. A w 
środku był SKARB. Dokumenty, stare księgi, opisy, ale co 
najciekawsze – odbita pieczątka, na niej wzór dzwonka, 
którego od lat nikt nie widział. Szczęśliwy zbieg okoliczno-
ści sprawił, że w momencie kiedy tego najbardziej potrze-
bowaliśmy, słynny symbol Głogoczowa właśnie się odna-
lazł. 

Po tak wspaniałym odkryciu, w celu zbadania znalezio-
nej dokumentacji, została utworzona Komisja złożona 

m.in. z głogoczowskich historyków oraz mojej osoby. Już 
22 września członkowie Komisji oficjalnie znieśli cenną 
skrzynię do jasnych pomieszczeń i przystąpili do wstęp-
nych oględzin znaleziska. W skrzyni znajdowały się doku-
menty z czasów zaboru austriackiego, XX – lecia między-
wojennego, okupacji, PRL-u, tzw. druki zwarte oraz bar-
dzo interesujące plakaty. 

Dzień odnalezienia Głogoczowskiego Skarbu jest pod-
niosłą chwilą, to początek nowej ery Głogoczowa, czasu 
nowoczesnego rozwoju opartego na bogatych tradycjach. 

Zapraszam serdecznie wszystkich Mieszkańców Głogo-
czowa w dniu 11 listopada 2012 r o godzinie 17.00 do 
Domu Kultury na JESIENNE SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW, 
na którym w spektaklu muzycznym wystąpią znani nam 
już Andrzej Kosek i Kinga Stawowy. Akompaniować Im 
będzie na pianinie Urszula Domarecka – Fikas. Oprócz 
wspaniałych doznań muzycznych, poznają Państwo histo-
rię Głogoczowa nawiązującą do odkrytych dokumentów, 
którą przedstawi pani Elżbieta Dymek. Co najciekawsze, 
będzie można na własne oczy zobaczyć GŁOGOCZOWSKI 
SKARB, czyli to, co kryło się w starej skrzyni... 

Grażyna Głąb 

 kierownik WDK w Głogoczowie 

wo- żuchwowym, zapalenie miazgi, ozębnej, kości, ropień i 
ropowicę. Utrudnione wyrzynanie trzecich zębów trzono-
wych, zęby zatrzymane, torbiele czy guzy nowotworowe 
mogą również przyczyniać się do wystąpienia bólu. W 
przypadku bólów głowy niewiadomego pochodzenia warto 
więc zasięgnąć opinii stomatologa aby wykluczyć przyczy-
ny zębopochodne. 

Magdalena Waga 
www.pelnyusmiech.pl 

Ból głowy a ból zęba 
Jedną z najczęstszych dolegliwości występujących u 

człowieka jest ból głowy. Ból można podzielić na ostry, 
trwający do 3 mcy i przewlekły, trwający dłużej. 

Pacjenci z bólem głowy często bezskutecznie szukają 
pomocy u różnych specjalistów, od lekarza ogólnego po 
neurologa. 

Należy pamiętać, że przyczyną występujących bólów 
głowy mogą być m.in. choroby układu stomatognatycznego, 
które powodowane są przez: zaburzenia w stawie skronio-

http://www.gospodynieglogoczow.pl/
http://www.pelnyusmiech.pl
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Cmentarz w Głogoczowie 
MORS PARCIT NULLI 
( Śmierć nikogo nie oszczędza) 
 
Miejsca pochówku zmarłych właściwie w każdej kul-

turze i w każdej epoce otaczane były czcią i szacunkiem, a 
zbezczeszczenie ich pociągało za sobą klątwy i najsurowsze 
kary. Podobnym uszanowaniem obejmowano chrześcijań-
skie nekropolie, zarówno te gdzie chowano władców i moż-
nych jak i miejsca spoczynku ludzi ubogich. Do końca XVIII 
w. cmentarze najczęściej lokowane były w najbliższym oto-
czeniu kościołów lub kaplic. Może za wyjątkiem miejsc po-
chówku osób zmarłych na choroby zakaźne, gdzie cmenta-
rze takie zlokalizowane były najczęściej poza miastem lub 
na obrzeżach wsi. Zwano je powszechnie „cholernymi” lub 
„cholerycznymi”, aczkolwiek niekoniecznie spoczywały tam 
osoby zmarłe na cholerę. Chowano tak także osoby zmarłe 
na inne zaraźliwe choroby. Za takim rozwiązaniem przema-
wiały przede wszystkim względy sanitarne lub faktyczne 
okoliczności, gdy w razie licznych zgonów nie było już moż-
liwe zapewnienie pochówku na cmentarzu parafialnym. 
Cmentarz zwykle był ogrodzony. Na jego terenie znajdowa-
ła się kaplica – jak np. na cmentarzu w Krzywaczce, będąca 
także miejscem wiecznego spoczynku zwykle znaczniej-
szych mieszkańców. Był także budynek kostnicy zwany 
niekiedy „trupiarnią” czy „trupiarką”. Składano tu czasem 
zwłoki samobójców, osób tragicznie zmarłych lub zwłoki 
NN do czasu pogrzebu. Z czasem budynki te zaczęły pełnić 
wyłącznie rolę przechowalni sprzętu grabarza. 

 
*** 
Zakupienie gruntu na smentarz. 
 
Według wezwania przedstawionego C.K. urzędu po-

wiatowego myślenickiego z dnia 9-go grudnia 1863 Nr 3328 
Gromada Głogoczowska złożyła pieniądze 60 flr. (...) siedem 
sążni szerokości a dziewiętnaście długości (...) właścicielowi 
Wojciechowi Uchaczowi według dobrowolnej umowy dnia 26
-go stycznia 1864 roku przy Urzędzie Gromadzkim i świad-
kach podpisanych doręczyłem, których to 60 flr. Wojciech 
Uchacz kwituje i grunt zwyż wspomniany na wieczne czasy 
odstępuje. 

Głogoczów dnia 26-go stycznia 1864. 
Świadkowie: 
Wojciech Pulchny Wojciech Uchacz 
Wojciech Stachura właściciel 
Michał Pulchny 
(...) 
(...) 
Józef Sikora 
 
Spisał i podpisał 
X Jędrzej Ciszek 

*** 

Liber Memorabilium in Głogoczów 

(...) - tekst niewyraźny/trudno czytelny                                 
               Ciąg dalszy na str. 9  

Zabytkowy Lamus w Głogoczowie 

Jadąc z Krakowa w kierunku Myślenic zauważamy we 
wsi Głogoczów, tuż przy szosie, poniżej dworu, zabytkowy 
budynek służący niegdyś na skład zboża gospodarstwa 
dworskiego. Jest to budynek murowany z kamienia i cegły 
palonej, w kształcie prostokąta, 11m długi i 10m szeroki, o 
łamanym dachu polskim, pokrytym gontami, parterowy, 
podpiwniczony potężnym sklepieniem, od południa 
wzdłuż ściany ma przylegający ganek drewniany w rodza-
ju podcienia z czterema słupami. Według katalogu zabyt-
ków województwa krakowskiego czas wzniesienia Lamusa 
ustalono na XVIII wiek. Jednak w rzeczywistości, na pod-
stawie twierdzeń byłego właściciela - Pana inżyniera Sta-
nisława Konopki - zabytkowy Lamus w roku 1957 obcho-
dził 300 – letnią rocznicę swojego istnienia. Na modrzejo-
wych  odrzwiach widniał wyrżnięty w drzewie rok budo-
wy 1657. Odrzwia te oraz modrzejowe stragarze u sufitu i 
podłogi wojsko węgierskie, stacjonujące podczas I wojny 
światowej w roku 1914 w Głogoczowie, z braku drzewa w 
tej okolicy, wyrżnęło piłami i spaliło. Wspomniany Stani-
sław Konopka odwiedzając z ojcem Stefanem Konopką ich 
własność, z której zostali wysiedleni, widział dogorywają-
ce w ogniu odrzwia z pamiętną datą historyczną. 

Prostokątne wnętrze Lamusa w 1923r. zostało prze-
dzielone dwoma równoległymi murami i zamienione na 
mieszkanie. Od strony zachodniej połowę budynku zajmu-
je obecny właściciel Władysław Stachura – rolnik , zaś 
część wschodnia, niezamieszkała uległa zniszczeniu. Z 
uwagi na wartość zabytkową budynku świadczącą o daw-
nej kulturze polskiej, Gromadzka Rada Narodowa w Głogo-
czowie staraniem sekretarza Prezydium, Mieczysława Ho-
lewy, uzyskała subwencje z Wojewódzkiego Urzędu Kon-
serwatorskiego w kwocie 10 000zł. Dzięki poparciu Dyrek-
tor Anny Pienkowskiej Steichowej zniszczoną część bu-
dynku gruntownie odremontowano przy pomocy miejsco-
wych cieśli i murarzy. W miejsce spróchniałych naciągnię-
to nowe tragarze sufitowe, które wydłużone ponad ganek 
podtrzymują cały dach, wstawiono nową podłogę, umoc-
niono sklepienie  okienne żelaznymi krytymi w murze szy-
nami, zrobiono nowe drzwi i okna, uzupełniono uszkodzo-
ne kominy, a charakter dawnego wyglądu nadaje pokojowi 
piec z cegieł szamotkowych. Wykonaniem robót kierował 
architekt powiatowy inż. Bułtyk. W tak uporządkowanej 
sali zabytkowej znalazła pomieszczenie biblioteka gro-
madzka prowadzona przez emerytowaną nauczycielkę 
Panią Janinę Kucik. Staraniem Komisji Oświaty i Zdrowia 
przy GRN mieszkańcy Głogoczowa i Bęczarki gromadzili w 
tym zabytkowym domu przedmioty muzealne, które na-
stępnie powędrowały do Muzeum Regionalnego PTTK w 
Myślenicach. 

Obecnie zainteresowanie obiektami zabytkowymi bu-
downictwa wiejskiego w Głogoczowie jest duże i nabiera 
rozmachu. Zabytkowy Lamus w swój 300-letni jubileusz, 
jako najstarsza budowa w okolicy, został należycie upo- 
rządkowany przez Mieszkańców.                                           
         Dawid Kaczor 

Zapraszamy do przekazywania informacji o ciekawych miej-
scach w Głogoczowie, których zapewne nie brakuje.  Będziemy 
je sukcesywnie zamieszczać w odNOWIE. 
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Coraz bardziej popularnym miej-
scem robienia zakupów staje się 
internet. Przedsiębiorcy oferują 

sprzedaż on line zarówno w zakresie własnych stron interne-
towych jak i z wykorzystaniem portali sprzedażowych takich 
np. jak allegro. Konsumenci kupują przez internet ceniąc 
sobie wygodę a przede wszystkim licząc na cenę niższą niż w 
tradycyjnym sklepie. Często jednak nie wiedzą, że przysługu-
je im jeszcze jedno uprawnienie – którego nie posiadają jeże-
li dokonują tradycyjnych zakupów. Mowa tu o prawie odstą-
pienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczy-
ny takiej decyzji. 

Umowy na odległość to umowy zawierane z konsu-
mentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wyko-
rzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w 
szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza 
zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu 
seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy 
prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, rekla-
my w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, 
radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, 
wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych 
środków komunikacji elektronicznej w przypadku, jeżeli 
przedsiębiorca w taki sposób zorganizował swoją działal-
ność. Przede wszystkim będą to zatem umowy zawierane 
przez internet. 

Zawierając taką umowę konsument może od niej 
odstąpić bez podania powodu. Skorzystanie z tego uprawnie-
nia nie może być obwarowane koniecznością zapłaty przez 
konsumenta jakiejkolwiek sumy. Skutkiem zaś jego realizacji 
jest uznanie umowy za niezawartą co oznacza, że konsument 
zostaje zwolniony ze wszelkich zobowiązań, natomiast to, co 
strony świadczyły, ulega niezwłocznie, nie później niż w ter-
minie czternastu dni, zwrotowi w stanie niezmienionym, o 
ile zmiana taka nie była konieczna w granicach zwykłego 
zarządu. Dokonanie przez konsumenta jakichkolwiek przed-
płat rodzi jednocześnie obowiązek uiszczenia na jego rzecz 
odsetek ustawowych od daty dokonania przedpłaty. 

Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy kon-
sument nie musi podawać żadnego powodu takiej decyzji, 

nie musi także wcześniej pytać ani zastrzegać u sprzedawcy 
możliwości odstąpienia od umowy. Tym samym, jeżeli po 
otrzymaniu zamówionej rzeczy konsument po prostu roz-
myśli się co do tego, że chciał ją mieć lub np. znajdzie taki 
sam towar w dużo lepszej cenie, ma prawo od umowy od-
stąpić. Wystarczy, że złoży stosowne oświadczenie na pi-
śmie, w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania 
rzeczy. Gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej 
zawarcia, przy czym do zachowania tego terminu wystarczy 
wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku, 
gdy przedsiębiorca nie poinformuje konsument o prawie 
odstąpienia od umowy, termin, w którym konsument może 
odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia 
wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - 
od dnia jej zawarcia. Możliwość skorzystania z zagwaranto-
wanego przez ustawodawcę uprawnienia nie może być ob-
warowana koniecznością zapłaty przez konsumenta jakiej-
kolwiek sumy (odstępne). 

Prawo odstąpienia od umowy nie jest jednak pra-
wem bezwzględnym i są sytuacje, w których ono nie przy-
sługuje m.in. w przypadku świadczenia usług rozpoczętego, 
za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 10 dni, doty-
czących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na 
informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez kon-
sumenta ich oryginalnego opakowania, świadczeń o właści-
wościach określonych przez konsumenta w złożonym przez 
niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, 
świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać 
zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu. 
Ponadto, prawo powyższe zasady nie obowiązują w przy-
padku zakupu towaru od osoby fizycznej, która za pośred-
nictwem internetu sprzedaje rzeczy nowe lub używane. 

Zatem, robiąc zakupy warto korzystać z różnych 
metod i miejsc zakupów oraz wykorzystywać przysługujące 
nam uprawnienia, a przynajmniej być ich świadomym na 
wypadek gdy okaże się, że nasz zakup nie był do końca 
przemyślany. 

Katarzyna Leśniak — radca prawny 
www.kancelarialesniak.pl  

Zakupy na allegro – czy można się rozmyślić? 

to ta sama sylaba powtórzona dwukrotnie, więc, kiedy 2- 
latek mówi tylko: mama, tata, to jest to już sygnał, że należy 
zasięgnąć porady specjalisty, który zbada funkcje psychofi-
zyczne, motoryczne i zaleci stymulację, dostosowaną do wie-
ku dziecka. Opóźniający się rozwój mowy to sygnał, że nasze 
dziecko nie rozwija się w sposób harmonijny. Dzieci 3-letnie 
niemówiące, to zwykle dzieci ryzyka dysleksji, lub innych 
poważniejszych zaburzeń. 

Na częste pytanie rodziców - kiedy do logopedy?  - odpo-
wiedź zatem brzmi: zawsze, kiedy zauważamy w rozwoju 
dziecka jakieś opóźnienia, trudności. Zdarza się, że lekarz, 
pediatra nie zwróci uwagi na rozwój mowy u dziecka. Błę-
dem też jest od lat pokutujące stwierdzenie, że do 4 roku 
życia dziecko może nie mówić! Jest to poważne opóźnienie 
systemu językowego, które w przyszłości spowoduje trudno-
ści szkolne różnego rodzaju. U dzieci powyżej 5 roku życia, 
trudności artykulacyjne wskazują na jakieś zaburzenia roz-
wojowe (różnego stopnia i zasięgu) i mają zasadniczy wpływ 
na przebieg nauki szkolnej. 

Katarzyna Gaca- logopeda, neuroterapeuta 

www.sylaba.eu 

Rodzice pytają: kiedy do logopedy?  
Język naszego dziecka jest tworem, który wynika z wła-

ściwego ukształtowania się funkcji psychofizycznych 
(percepcja wzrokowa i słuchowa, analiza i synteza wzroko-
wa i słuchowa, pamięć, kategoryzacja) i motorycznych (o 
czym pisałam w poprzednim artykule).  

Praktyka logopedyczna pokazuje, że zaburzenia którejś 
ze sfer wpływają negatywnie na rozwój języka, co oczywi-
ście niesie zagrożenie dla rozwoju poznawczego dziecka. 
Brak kompetencji językowych uniemożliwia właściwe 
kształtowanie się dziecka jako jednostki społecznej, utrud-
nia rozwój zdolności zabawy, zwłaszcza tematycznej i opa-
nowania reguł społecznych oraz gier. Kiedy więc rodzice 
powinni się martwić?  

U dziecka 2 -letniego, jako minimum komunikacyjne 
uważa się pojawienie w mowie słów, które są syntezą 
dwóch różnych sylab, np. buty, lody, koty, oraz wyrażeń 
dźwiękonaśladowczych. Mogą być to słowa mówione niewy-
raźnie, zniekształcane, lecz musi być w nich słychać dwie 
różne sylaby: pala, maja, itp. Słowa: mama tata, baba, dada, 

http://www.kancelarialesniak.pl
http://www.sylaba.eu/
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HISTORIE ... od NOWA 

Czarny Kot na Podlesiu. 

Historia jest autentyczna, wcale 
jej nie zmyśliłam. Chyba nawet opo-
wiadało ją kilka osób niezależnie od 
siebie. Wydarzyła się nie tak znowu 
dawno, bo zaledwie na kilka lat 
przed wybuchem II wojny świato-
wej. Zresztą ta II wojna to akurat 
nie jest tu taka ważna. Może o tyle, 
że realia życia w tamtym czasie od-
biegały od współczesnych.  No bo 
kto oddałby teraz zaledwie dziesię-
cio–jedenastoletnie dziecko do ter-
minu na przykład u szewca, czy ko-
łodzieja? No nikt, bo nawet takich 
zakładów prawie nie ma, obowią-
zek szkolny trzyma dzieci nie tyle w 
ławkach, ile na krzesełkach za sto-
liczkami, rozliczając dokładnie z 
każdego miesiąca brakującego do 
h u c z n i e  o b c h o d z o n e j 
„osiemnastki”. A dodatkowo, to 
chyba mało komu chciałoby uczyć 
się takiego „niedzisiejszego” zawo-
du. Ale w tamtym czasie szkoła po-
wszechna miała cztery klasy, po 
których ukończeniu dziatwa pozo-
stawała w domach i albo już bez 
„przeszkód” była angażowana we 
wszystkie prace gospodarskie, albo 
oddawana po prostu na służbę do 
bogatszych gospodarzy lub do mia-
sta. Niektórzy jednak trafiali do 
owego terminu. W żadnym razie 
nie chodzi tu wyłącznie o termin w 
sensie upływu czasu, ale o przy-
uczenie do określonego zawodu 
trwające pewien czas. Taki uczeń 
właściwie nie zajmował się wyłącz-
nie pracą w warsztacie i nauką za-
wodu, ale też pomagał w pracach 
gospodarskich w domu rzemieślni-
ka. Zwykle mieszkał u majstra cho-
ciażby z racji odległości do domu 
rodzinnego. 

Tak też było z jednym chłopcem 
z Rudnika, który trafił na naukę 
szewstwa do warsztatu swego wuj-
ka na Dolnym Rudniku. Chłopiec 
zamieszkał tam, pomagał w gospo-
darstwie i pilnie przyuczał się do 
zawodu ucząc się rozróżniać śpilort 
od szydła, kopyto na but damski od 
kopyta na męskie buty, a też i po-

sługiwać się tymi narzędziami jak i 
nożem szewskim, młotkiem i pocię-
giem. Zrobione buty trzeba było 
jednak także sprzedać i nie zawsze 
udawało się to w warsztacie. Dlate-
go też co jakiś czas szewc pakował 
swoje wyroby i udawał się na targ 
do Krakowa. Zaradna majstrowa 
dokładała jeszcze nabiał wytworzo-
ny w małym gospodarstwie, a to 
jajka, ser, masło. Pakowała to sta-
rannie w koszyki, które ustawiała z 
tyłu wozu. 

Wyjazd do Krakowa to było 
wielkie wydarzenie. Długa droga, 
ruch wielkomiejski, można było 
zobaczyć nawet tramwaj! A ilu lu-
dzi! I całkiem odmiennie ubrani. Na 
targu tyle ciekawych rzeczy – jeśli 
nie kupić to przynajmniej pooglą-
dać. Dodatkową też „atrakcją” było 
bardzo wczesne wstanie, aby już 
koło 4 – tej nad ranem być w Kra-
kowie na placu. Dlatego należało 
wyjechać jeszcze przed północą… 

Jednego dnia przed targiem maj-
ster zwrócił się do siostrzeńca : 

- Pojedziemy jutro na targ. Za-
biorę cię ze sobą, towaru popilnu-
jesz, miasto zobaczysz. 

Chłopiec ucieszył się wielce. Pra-
wie wcale nie mógł zasnąć tego 
wieczoru. Krótko przed północą 
szewc spakował towar, zaprzęgnął 
starą kobyłkę do wozu i powoli ru-
szyli. Chłopak otulony derką, ukoły-
sany powolnym człapaniem konia 
zaczął podrzemywać. Nie pamiętał 
kiedy dokładnie znaleźli się na wy-
sokości karczmy w Krzywaczce na-
zywanej  „U Czepiela”. W pewnym 
momencie obudziło chłopca żało-
sne miałczenie małego kotka. 

- Wujku, jakisik kotek miałczy ! – 
odezwał się odkrywając z derki. 
Woźnica lekko ściągnął lejce, koń 
jeszcze zwolnił. 

- Ano miałczy rzeczywiście. 
Z fosy odezwało się znowu cie-

niutkie „miau”. Chłopiec obudził się 
całkiem. 

- Wujku, a to weźmy go ! Przecie 
w fosie całkiem zmarznie. 

Woźnica pokręcił głową. 
- No prawda, nie mamy kota. A 

przydałby się na jesień, bo znowu 

myszy się z pól najdzie i zboże zje-
dzą. Prrr, stara! – zdecydowanym 
ruchem zatrzymał konia. Sprawnie 
zeskoczył z wozu i w świetle latarni 
łatwo odnalazł w fosie przycupnię-
tego czarnego kotka. Zwierzątko nie 
protestowało, kiedy je zabrał i dał 
chłopcu. Mały posadził sobie kotka 
na kolanach i przykrył go derką. 

- Wiooo! – koń powoli ruszył z 
miejsca. 

Ujechali dobry kawałek i powoli 
zbliżali się już do skrzyżowania z 
drogą od Myślenic, na wysokości 
karczmy „Na Osterii”, gdy nagle 
chłopiec poczuł, że kotek staje się 
coraz cięższy! Po niedługiej chwili 
poczuł, że nie jest już w stanie 
utrzymać zwierzęcia na kolanach, a 
kot jakby zaczyna go całego obła-
piać. Skóra zdrętwiała chłopcu na 
karku i liczne „mrówki” nagle prze-
biegły mu po plecach. 

- Wujku! Ten kot jest wielki! Ja 
już go nie utrzymam! 

Woźnica odwrócił się i z przera-
żeniem stwierdził, że malutki kotek, 
którego podniósł z fosy, rozrósł się 
do ogromnych, jak na kota, rozmia-
rów przewyższając największe spo-
tykane we wsi kocury! Mężczyzna 
szybkim ruchem chwycił zwierzę za 
kark i całą siłą rzucił jak najdalej do 
przydrożnego rowu jednocześnie 
ostro popędzając konia. W tym mo-
mencie rozległ się głośny, rechotli-
wy śmiech, który potrójnym echem 
odbił się o pobliski las radziszowski. 
Pognany koń pędził co sił i zwolnił 
dopiero pod mogilańską górą. 

Po latach gdy chłopiec dorósł, to 
tak się losy złożyły, że ożenił się w 
Głogoczowie i tu zamieszkał. Mimo 
jednak wielo-
krotnych i na-
m o l n y c h 
próśb swoich 
dzieci, nigdy 
nie miał w 
gospodarstwie 
czarnego ko-
ta… 

E.D. 
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http://14mdh.wordpress.com/ 

 

Dobiegła końca akcja "PODARUJ KSIĄŻCE DRUGIE ŻYCIE", 
która cieszyła się dużym zainteresowaniem Mieszkańców - Bi-
blioteka pozyskała ponad 150 pięknych, kolorowych i ciekawych 
książek. Większość z nich wygląda jak nowe, prosto z księgarni - 
serdecznie dziękuję wszystkim, którzy brali udział w akcji i zapra-
szam na losowanie nagród, które odbędzie się podczas Jesiennego 
Spotkania Mieszkańców Głogoczowa w dniu 11 listopada 2012r. 

 
Od 1 września 2012r do 18 stycznia 2013r trwa konkurs 

„Zbieraj punkty" skierowany do uczniów szkoły podstawowej 
oraz przedszkolaków, w którym uczestnicy sprawdzają swoją 
wiedzę z zakresu literatury i bibliotekoznawstwa. Co miesiąc lo-
sujemy nagrody - do konkursu można przyłączyć się w każdym 
miesiącu. 

 
Zainteresowane dzieci mogą zapisać się na „FunEnglish w 

bibliotece"- bezpłatny, komputerowy kurs języka angielskiego dla 
dzieci w wieku 6 - 12 lat. 

 
Biblioteka ma również propozycję dla dorosłych Mieszkań-

ców – „Angielski 123” - bezpłatny, komputerowy kurs języka an-
gielskiego. 

Szczegółowe informacje na  www.glogoczow.pl oraz 
 w Bibliotece  

Serdecznie zapraszam 
 Wasza bibliotekarka Beata Wałęga 

Wieści z Biblioteki  
Publicznej  w Głogoczowie 

    Opowieści  ….. 

 z Dzikiego Zachodu 
 

W poprzednim numerze odNOWY obiecaliśmy 
podzielić się wspomnieniami z obozu harcerskiego 
więc pewnie z niecierpliwością na nie czekacie. W 
tym roku znów pojechaliśmy nad polskie morze do 
Rogowa. Nasze namioty zostały rozbite „rzut bere-
tem” od plaży. Można było wyraźnie usłyszeć szum 
morza i krzyki mew (ale to dopiero wieczorem, gdy 
po głośnych grach i zabawach zuchy udały się do 
swoich kanadyjek, by wkrótce usnąć). 

Przez dwa tygodnie naszą obrzędowością było 
życie kowbojskie, dlatego też często przebieraliśmy 
się w stroje ze świata Dzikiego Zachodu i uczyliśmy 
się tańczyć Country Line Dance. Dzięki wielu atrak-
cjom nie mieliśmy ani chwili na nudę. Wcielaliśmy 
się w poszukiwaczy złota, łapaliśmy byki na lasso, a 
przynajmniej próbowaliśmy (ale nie takie prawdzi-
we ), strzelaliśmy z kolta i wiatrówki do tarczy, 
budowaliśmy sieć linii kolejowych i wiele, wiele in-
nych. Jednak największą frajdą była dla nas trzy-
dniowa wędrówka po Wybrzeżu. Szliśmy polnymi 
drogami śpiewając harcerskie i kowbojskie piosenki 
aż dotarliśmy do Trzebiatowa, gdzie nocowaliśmy w 
szkole. Następnym celem było dla nas Dźwirzyno. 
Tam znaleźliśmy starą bazę harcerską, która od 
dawna nie była odwiedzana. Były komendant owej 
bazy zgodził się, abyśmy tam przenocowali, więc 
rozbiliśmy pałatki i położyliśmy się spać. Nie obyło 
się bez podchodów, podczas których były druh ko-
mendant wykradł nam niepilnowany przez nikogo 
proporzec. Wykupiliśmy go naszym śpiewem. 

Ostatniego dnia wędrówki dotarliśmy do Mia-
steczka Dzikiego Zachodu w Zieleniewie. Tam mogli-
śmy zobaczyć fantastyczne odzwierciedlenie praw-
dziwego kowbojskiego życia. Odwiedzenie saloonu, 
przejażdżka na koniu czy wielbłądzie, rzut lassem i 
wiele innych atrakcji były dla nas niesamowitą zaba-
wą. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz na-
padu na bank przez aktorów grających braci Dalto-
nów. 

Wiele przygód, radości, ale i momentów tęsknoty 
za domem i ciepłym łóżeczkiem minęło niesamowi-
cie szybko. Nim się obejrzeliśmy, wróciliśmy. Teraz 
czekamy na kolejne wakacje, by wyruszyć znów z 
harcerską bracią za przygodą. Może ktoś z Was do 
nas dołączy? Zapraszamy  

 
Na bieżąco z harcerskimi wieściami 
Organizujemy, jak w zeszłym roku, Akcję 

Znicz. Sprzedajemy wkłady do zniczy, zapałki, 
zapalniczki i znicze pod cmentarzem 27 i 28 paź-
dziernika oraz od 1 do 4 listopada. Serdecznie 
zapraszamy do zakupu zniczy właśnie u nas. Ze-
brane pieniądze przeznaczymy na zakup mun-
durów dla osób, które nie mogą sobie pozwolić 
na tak duży wydatek.                              

CZUWAJ 
Dh sam. Justyna Holewa 

Przepisy Czytelniczki Kasi  

ANDRZEJKOWY ZAWRÓT GŁOWY 
45ml  ginu 
60ml  soku z cytryny 
szampan do dopełnienia 
2 łyżeczki cukru trzcinowego 
wisienka koktajlowa lub mrożona malina/truskawka 
plasterek pomarańczy 
kruszony lód 
Gin, sok z cytryny i cukier trzcinowy wędrują do shakera. Jeżeli 
nie macie shakera, nie martwcie się, bo w tej roli świetnie 
sprawdza się słoik z pasującą zakrętką;). Dokładnie i energicznie 
wstrząsamy, następnie przelewamy do wysokiej szklanki wypeł-
nionej pokruszonym lodem i uzupełniamy szampanem. Malutki 
plasterek pomarańczy, malinka lub inny owoc do dekoracji i już 
mamy wspaniałego drinka dla naszych przemiłych pań. 
Dla panów coś bardzo męskiego: 
BRUDNY HARY 
100ml  Martini extra dry 
100ml whisky 
100ml toniku 
4 kostki lodu                      
plasterek limonki/cytryny  
Marini i Whisky wlewamy do dużej i szerokiej szklanki, dodaje-
my kostki lodu i uzupełniamy 100 ml toniku, plasterek cytryny i 
oto powstał  wytrawny, ciężki aczkolwiek bardzo męski drink. 
W sam raz na rozmowy w męskim gronie, gdy panie zaję-
te  laniem wosku i wróżeniem będą szczebiotać o tym, co przy-
niesie im następny rok. 

http://14mdh.wordpress.com/
http://www.glogoczow.pl/
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Cmentarz w Głogoczowie, c.d. ze str. 5 
Taki był początek obecnego cmentarza w Głogoczowie, 

potocznie nazywanego też „Uchaczówką”. 
Wcześniejszy, i dużo mniejszy od dzisiejszego cmen-

tarz, zlokalizowany był prawdopodobnie na terenie obec-
nych ogrodów plebańskich. Jak wiadomo na tym miejscu 
właśnie stał poprzedni drewniany kościół głogoczowski. 
Brak jest już śladów pochówku na terenie przylegającym 
do obecnego kościoła parafialnego. 

W początkowym okresie istnienia cmentarza na gro-
bach stawiano krzyże drewniane, z czasem pojawiły się 
żelazne, a co bogatsi mieszkańcy fundowali kamienne na-
grobki wykonane z piaskowca myślenickiego. 

Niestety niektóre z tych dzieł sztuki kamieniarskiej na 
przestrzeni lat bezpowrotnie zniknęły. 

Na cmentarzu znajduje się Grób Wojenny, gdzie pocho-
wani są nieznani żołnierze Września 1939 r. polegli w wal-
ce na terenie Głogoczowa. Wyróżnia się grobowiec rodziny 
Nowina – Konopków, oraz grobowiec księży pracujących i 
zmarłych w głogoczowskiej parafii. 

Nie zabrakło i budynku „trupiarni” z którego historią 
związane są pewne opowieści… 

Cmentarz jest ogrodzony. 

Na terenie wsi daje się też odnaleźć ślady tzw. 
„cholernych cmentarzy”. Jeden z nich znajduje się w lesie 
przy granicy z Bęczarką i pozostały po nim mało już wyraź-
ne ślady obrzeży. Takie miejsca grzebalne powstawały 
prawdopodobnie w czasie kolejnych epidemii, które nawie-
dzały wieś w XIX w. W roku 1855 na cholerę zmarło w Gło-
goczowie 30 osób. Jeszcze w okresie XX – lecia międzywo-
jennego za dzierżawę takiego terenu z funduszy gminnych 
wypłacany był właścicielowi czynsz. 

E.D. 
Literatura: 
P. Lemaniak – Myślenickie cmentarze t.I, Muzeum Regionalne 

„Dom Grecki” w Myślenicach, M – ce 2009 

Grają piłkarze 
Już w sierpniu rozgrywki w myślenickiej 

A-klasie rozpoczęli zawodnicy Iskry Głogo-
czów. Start rozgrywek nie był udany - poraż-
ka z zespołem Sępa Drogini wprowadziła 
nieco niepokoju w szeregi naszej drużyny. 
Okazało się, że niepotrzebnie, Iskra z meczu 
na mecz grała coraz lepiej. Wyjazdowa wy-
grana z Toporem Tenczyn 5:3, remisy z do-
świadczonymi zespołami z Mogilan, Rzeszo-
tar czy też Ochojna pozwoliły z nadzieją pa-
trzeć w przyszłość. Prawdziwy koncert kibi-
ce zgromadzeni w Głogoczowie mogli za to 
obejrzeć w meczu z Clavią Świątniki Górne, 
kiedy to nasz zespół wygrał 8:0. Takie mecze 
są nie lada gratką dla widzów coraz liczniej 
odwiedzających boisko w Głogoczowie. Duży 
wpływ na osiągane wyniki mieli nowo pozy-
skani zawodnicy. Marek Galas czy Mariusz 
Buraczek to gracze już kiedyś występujący w 
barwach Iskry, teraz z większym doświad-
czeniem zdobytym w innych klubach są mo-
torem napędowym drużyny. Jeśli do tego 
dodać świetną grę w bramce Macieja Chro-
baka, skuteczność Kamila Rączki i Konrada 
Wójtowca, to wyłania się obraz zespołu z 
dużym potencjałem, który jeszcze nie raz 
dostarczy wielu wrażeń kibicom emocjonu-
jącym się futbolem w Głogoczowie. W mo-
mencie zamknięcia tego numeru ”odNOWY” 
Iskra zajmowała miejsce w środkowej części 
tabeli. 

Ostatni mecz w roli gospodarza Iskra Gło-
goczów rozegra 21 października o godzinie 
14:00 z zespołem LKS Rudnik. Już dziś za-
praszamy na to spotkanie wszystkich kibi-
ców. 

Mariusz Szlachetka 

Bike Maraton w Myślenicach z siodełka 

Tomka Sikory 

W Myślenicach pogoda przywitała kolarzy ciemnymi chmurami i 
deszczem, do tego profil trasy, mocno najeżony podjazdami, zapowiadał 
ciekawą rywalizację. 

Zaraz po starcie czekał na nas długi podjazd. Stawka rozciągnęła się i 
utworzyła się mała grupka, na czele, której jechałem: Ja, Bogdan Czarno-
ta, Mateusz Zoń, Tomek Jajonek, Paweł Wiendlocha. Po kilku kilometrach 
wspólnej jazdy zaatakował Mateusz Zoń, udało mi się utrzymać koło i 
razem odjechaliśmy. Dogonił nas B. Czarnota, niestety Mateusz musiał się 
zatrzymać; miał problemy z przerzutką i został za nami. Bogdan i Ja po-
konywaliśmy razem najtrudniejsze odcinki, a za nami nie było widać ry-
wali. Gdy dojeżdżaliśmy na najwyższy punkt trasy dogonił nas M. Zoń - 
był dzisiaj bardzo mocny. Na szybkim zjeździe dwójka Krossowców odje-
chała mi, 29ery ( rowery na 29calowych kołach ), świetnie się spisują na 
takich zjazdach. Straciłem do nich ok. 30 sekund, goniłem z całych sił i 
odrabiałem sekundy. Na kolejnym trudnym odcinku z dużymi kamienia-
mi zobaczyłem Mateusza, który w tym momencie miał po wyścigu - urwał 
przerzutkę i musiał się wycofać. Szkoda, bo walka między nami byłaby do 
samego końca. Do mety zostało ok. 15 km, przede mną jechał Bogdan, 
miał ok. 30 sekund przewagi. Na długim podjeździe oglądałem się za sie-
bie, nie było widać nikogo – wtedy jeszcze nie wiedziałem, że miałem ok. 
dziewięciu minut przewagi. Jechałem cały czas mocno i równo, i gdy zo-
stało do mety ok. 5 km, wiedziałem, że już mnie nie dogonią. Wjeżdżając 
na metę byłem bardzo zadowolony, że udało mi się wygrać u siebie, kat. 
Open i M3 na dystansie 42 km. 

Tomasz Sikora 
„(…) można uznać start naszej drużyny za bardzo udany. Oczywiście 

największe gratulacje należą się przede wszystkim Tomkowi Sikorze zwy-
cięzcy dystansu mega. Sukcesem mogą pochwalić się również Mateusz Ty-
lek, Iwona Bednarczyk oraz Weronika Leńczowska zajmując pierwsze miej-
sca w swoich kategoriach. Najmłodsza Marysia Nowak nie dała złudzeń 
swoim rywalkom również odnosząc zwycięstwo. Podsumowując – gratula-
cje należą się wszystkim(…)” 

Grzegorz Ziaja 
Pełny tekst artykułu oraz wyniki wszystkich zawodników LKS Iskra 

Głogoczów  znajdują się na stronie Klubu: 
www.iskraglogoczow.malopolska.pl    

„Jesienią 2011 roku staraniem Rady Sołec-

kiej, Gmina zakupiła od Parafii działkę 

1067/2 o powierzchni 0,5124 ha. Całkowity 

koszt sfinalizowanej transakcji to 

670228,40 zł. Przed nami kolejne etapy 

m.in. przekształcenie działki oraz wykona-

nie projektu.” 

http://glogoczow.pl/aktualnosci.php?s=80&t=aktualnosci 

http://glogoczow.pl/aktualnosci.php?s=80&t=aktualnosci
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Usługi budowlane 

Sprzedaż okien, moskitier, rolet, żaluzji  

Montaż i serwis gwarancyjny 

Serwis pogwarancyjny, przeglądy 

"DAMBUD" - Damian Musiał 
ul. Puszkarska 9, 30-644 Kraków 

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 

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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Niecodzienne i oryginalne dekoracje 

z rzeźbionych owoców i warzyw sprawią, że 

uroczystość zapadnie na długo w pamięci, 

zachwyci gości i uczestników 

www.owoceria.com.pl 
e-mail: owoceria@gmail.com 

tel.  602 44 86 96  

„odNOWA”- biuletyn Stowarzyszenia Wspierania 

Inicjatyw Głogoczowa Ns. Rej.5/11 
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„Sukces wydaje się być w dużej mierze kwestią 
wytrwania gdy inni rezygnują”. 
                                                           William Feather 
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Stowarzyszenie 
Wspierania Inicjatyw Głogoczowa 

Gazeta „odNOWA” wydawana jest przez wolontariuszy Sto-

warzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa. 

 

 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 

http://www.dambud.info.pl/
mailto:dambud@poczta.onet.pl
http://www.pelnyusmiech.pl
http://www.owoceria.com.pl/index.html
http://www.sylaba.eu/
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Gazeta „odNOWA” wydawana jest przez wolontariuszy Sto-

warzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa. 
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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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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  
 

  

www.geoquest.pl 

http://www.eurofin.info.pl
http://www.jacservis-system.pl.tl/
http://www.geoquest.pl

