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Nadchodzą Święta Wielkanocne

Szanowni Mieszkańcy!
Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych, 

życzymy wszystkim zdrowia 
i pogody ducha, aby 

Zmartwychwstały Chrystus 
był zawsze dla nas  
źródłem Nadziei,  

a szczególnie w trudnych 
czasach, kiedy zmagamy się  
z pandemią groźnej choroby.
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POLECAMY

W Przychodni Rejonowej przy ul. Fabrycznej 17 w Głogowie Młp. w związku z epi-
demią koronawirusa uruchomiono dwie dodatkowe linie telefoniczne dla pacjentów.

Nowe numery telefonów to: 17 85 16 010, 533 352 349.

DODATKOWE NUMERY 
TELEFONÓW W GŁOGOWSKIEJ 

PRZYCHODNI REJONOWEJ 

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce oraz ograniczeniem udziału 
w mszy do 5 osób (nie licząc sprawujących liturgię), uczestnictwo w niedzielnych 
nabożeństwach dla wielu mieszkańców gminy będzie utrudnione.

Dlatego Sanktuarium Matki Bożej Głogowskiej przygotowało transmisję online 
Mszy Świętych i nabożeństw, z których każdy może skorzystać.

Msze online dostępne będą na profilu Facebook Parafia pw. Trójcy Przenajświęt-
szej w Głogowie Małopolskim oraz na stronie internetowej parafii.

#ZOSTAŃ W DOMU
MSZA ŚWIĘTA ONLINE 

W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ 
GŁOGOWSKIEJ
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Wielu z nas zastanawia się, jak będzie wyglądał świat i Pol-
ska po epidemii. Inni już teraz podejmują wyzwania i pró-
bują przeciwdziałać negatywnym skutkom kryzysu. A  że 
kryzys będzie, wiemy to już chyba wszyscy. Jakie przyjmie 
formy i jaka będzie jego skala, o tym na razie tylko dywa-
gujemy. Najgorsze scenariusze mówią o  kilkuprocentowej 
recesji i  wzroście bezrobocia nawet do 14%. Już dzisiaj 
coraz większe problemy zaczynają mieć mniejsze zakłady 
produkcyjne i zakłady usługowe. W kolejnych miesiącach 
przyjdzie czas na średnie i duże firmy. 

Dlatego wszystkich mieszkańców gorąco zachęcam do tego, 
żeby jak tylko mogą, wspierali lokalny rynek. Jeżeli robimy 
zakupy czy korzystamy z usług, bezwzględnie róbmy to na 
lokalnym rynku. Dajmy szansę naszym zakładom handlo-

wym i usługowym, kwiaciarniom, aptekom i innym jeszcze 
otwartym punktom. Korzystajmy z oferowanych przez lo-
kalne punkty gastronomiczne zakupów posiłków z dostawą 
do domów. 

Od naszych świadomych zachowań bardzo wiele zależy. Po-
zostając w domach i ograniczając kontakty z innymi ludź-
mi – pomagamy w nierozprzestrzenianiu się wirusa. Robiąc 
zakupy i korzystając z lokalnych usług – chronimy miejsca 
pracy, ratujemy lokalny biznes i pomagamy przetrwać trud-
ny czas. Zachęcam do mądrych i odpowiedzialnych zacho-
wań na miarę epidemii. 

Paweł Baj 
burmistrz Głogowa Małopolskiego

TRUDNY CZAS
Obecny kryzys epidemiczny związany z rozpowszechnianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego 
u ludzi ciężką chorobę COVID-19, w nagły sposób zmienił nasz dotychczasowy styl życia. Nasze przyzwy-
czajenia z dnia na dzień uległy całkowitej przemianie, co doprowadziło do wielu perturbacji. Dzieci zaczęły 
uczyć się zdalnie, urzędy i wiele firm pracuje w ograniczonym zakresie. Zakłady pracy zawiesiły produkcję, 
inne nie świadczą usług. Polski rząd stara się jak może, aby ograniczyć negatywne skutki epidemii, a służba 
zdrowia działa na najwyższych obrotach. 

Trwają prace przy rozbudowie szkoły muzycznej w Głogowie Małopolskim.  
Koszt budowy w 2020 r. wyniesie 2,5 mln zł 

Z powodu ograniczenia w poruszaniu się i zagrożeń epidemicznych, Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pozostanie zamknięty do odwołania

Szybko postępują prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Przewrotnem, Hucisku 
i Pogwizdowie Starym. Koszt budowy sieci to ponad 15 mln zł



Ziemia GłoGowska 4/20204 WYDARZENIA

Radni zgodzili się na zwiększenie o  408 tys. zł. kwoty 
przewidzianej na realizację zadania: rewitalizacja parków 
w  Rogoźnicy i  Rudnej Małej oraz modernizację terenów 
przyległych do stawów w  Głogowie Młp. (koło basenu). 
Zwiększenie kwoty w budżecie było konieczne, aby można 
było podpisać umowy z wykonawcami zadania, wyłoniony-
mi w przetargu. Łączny koszt na realizację tego zadania to 
6,2 mln zł. Gmina na ten cel otrzymała dotację z unijnego 
programu RPO WP.

Radni podjęli również uchwałę w  sprawie wystąpienia do 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem 
o zmianę granic miasta Głogowa Małopolskiego, polegają-
cą na włączeniu do miasta sołectwa Styków oraz części so-
łectwa Rudna Mała (Podbór). Mieszkańcy w konsultacjach 
oraz radni na sesji zgodzili się na takie zmiany granic. Osta-
teczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Ministrów.

W związku z wnioskiem Prezydenta Miasta Rzeszowa o za-
branie naszej gminie sołectwa Pogwizdów Nowy i włącze-
niu go do Rzeszowa, Rada Miasta Głogowa Młp. zobowiąza-
na była do podjęcia kolejnej uchwały w sprawie określenia 
zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 
gminy w sprawie zmiany granic. Rada ustaliła, iż w związku 
z pandemią konsultacje odbędą się w innej niż dotychczas 
formie, to jest m.in. poprzez składanie pisemnych uwag, 
wniosków i opinii w formie elektronicznej.

Z innych spraw: radni zwiększyli środki na funkcjonowanie 
biblioteki publicznej, na budowę pomnika Krzysztofa Gło-
wy – założyciela miasta – w  450. rocznicę lokacji miasta, 
na sprzedaż i  dzierżawę działek, nadanie nazwy dla ulicy 
w Rudnej Małej oraz przystąpienie do sporządzenia kolej-
nej zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego na osiedlu Niwa.

Burmistrz poinformował radnych o aktualnej sytuacji epi-
demicznej panującej na terenie gminy, o  przygotowaniu 
służb, instytucji oraz obiektów przewidzianych do niesienia 
pomocy mieszkańcom i przeciwdziałania zagrożeniom.

Anna Morawiec

NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA
W dniu 24 marca odbyła się nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Głogowa Młp. Przy zachowaniu szczególnych 
środków ostrożności (radni otrzymali rękawiczki i maseczki, a przed obradami każdy przemył dłonie spe-
cjalnym płynem dezynfekującym) w związku z epidemią koronawirusa, radni przyjęli kilka istotnych uchwał 
pozwalających na dalszą realizację ważnych zadań. 

Technikum Logistyczne

w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

w Głogowie Małopolskim

ogłasza nabór na kierunek

TECHNIK LOGISTYK
w roku szkolnym 2020/2021

Zapraszamy zainteresowanych uczniów

Szczegółowe informacje o naborze:

tel: 17 789-72-52

www.zso.glogow-mlp.pl

zso@glogow-mlp.pl
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– Umowa z  wykonawcą podpisana zostanie jeszcze w  tym 
miesiącu – informuje Paweł Baj burmistrz Głogowa Młp. 
Prace potrwają do końca kwietnia 2021 roku.

Przypomnijmy, ze w  ramach zadania wykonane zostaną 
obiekty kubaturowe, tj. pawilon sezonowy wielofunkcyjny, 
wiata do tańca, altana grillowa, ciągi komunikacyjne, pomo-
sty pływające, plac manewrowy. Powstaną także obiekty re-
kreacyjne, tj. ławostoły zadaszone, place do grillowania, bo-
isko do siatkówki plażowej, plac zabaw dla dzieci, linarium 
dla dzieci, skałki wspinaczkowe oraz plaże przy zbiornikach 
wodnych. Łączny koszt zadania wynosi 3 mln 700 tys. złotych.

Projekt pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” 
dofinansowano w  66 % w  ramach RPO WP 2014 – 2020 
dla DZIAŁANIA 6.5 Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej 
– Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Beneficjent pro-

jektu: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonal-
nego, partner projektu: Gmina Głogów Małopolski.

Anna Morawiec

REWITALIZACJA TERENÓW ZIELONYCH PRZY 
STAWIE TRACZEWSKIM 

Wybrano wykonawcę na renowację i zagospodarowanie terenów zielonych przy stawie Traczewskim 
w Głogowie Młp. Inwestycję wykona firma SOLKAN Sp. z o.o.

– W obiekcie znajduje się przestrzeń przeznaczona do napraw 
autobusów na 5 stanowiskach diagnostycznych, automatyczna 
myjnia do mycia taboru autobusowego, biuro mistrza oraz część 
magazynowo-socjalna. Hala została wyposażona w bardzo no-
woczesne systemy oraz urządzenia przeznaczone do naprawy 
oraz serwisowania autobusów – informuje przewodniczący 
Zarządu Związku Gmin PKS Remigiusz Wzorek.

W budynku znajdują się również pomieszczenia biurowe wy-
korzystywane na potrzeby Centrum Zarządzania Ruchem oraz 
nowoczesna serwerownia związana z działaniem Zintegrowa-
nego Systemu Zarządzania Ruchem i  Transportem Publicz-
nym. Koszt wybudowania i wyposażenia nowej hali wyniósł 
5 565 038,05 zł, z czego 3 653 470,09 zł to dotacja z programu 
RPO WP. Całkowity koszt zakupu nowych autobusów to kwo-
ta 53 664 900 zł, z czego 37 085 500 zł to dotacja z programu.

Przypomnijmy, że w zakresie zadań realizowanych przez 
Związek Gmin (Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, 
Głogów Młp., Krasne, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn) za-
kupiono 54 nowoczesne autobusy przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych. Dodatkowo wdrożono system infor-
matyczny z  Zintegrowanym Systemem Zarządzania Ru-
chem i Transportem Publicznym.

Na terenie naszej gminy Głogów Młp. w ramach tego pro-
gramu powstało m.in.: centrum przesiadkowe, wymienio-
no 85 wiat przystankowych, wybudowano trzy parkingi dla 
ponad 200 samochodów oraz wyremontowano 5 odcinków 
dróg gminnych.

Anna Morawiec

KOLEJNA INWESTYCJA ZWIĄZKU GMIN PKS 
Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa zrealizował kolejną inwestycję w ramach pro-
jektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie 
zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”. W ramach projektu w Rzeszowie Al. Wyzwolenia 
6 przy bazie PKS została wybudowana hala zaplecza technicznego wraz z częścią biurowo-socjalną, o po-
wierzchni ponad 1 tysiąca metrów.
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Nad bezpieczeństwem sektora bankowości spółdzielczej, 
a  w  konsekwencji nad bezpieczeństwem zgromadzonych 
w bankach spółdzielczych depozytów, czuwają utworzone 
w 2015 roku 2 Spółdzielnie jako Instytucjonalne Systemy 
Ochrony, tj. System Ochrony Zrzeszenia BPS (Banku Pol-
skiej Spółdzielczości) w Warszawie oraz System Ochrony 
Zrzeszenia SGB (Spółdzielczej Grupy Bankowej) w  Po-
znaniu. Głównym celem tych systemów jest zapewnianie 
bankom spółdzielczym wzajemnego wsparcia w  zakresie 
płynności i wypłacalności w sytuacji wystąpienia trudno-
ści finansowych. Spółdzielnie te prowadzą cykliczne au-
dyty w zrzeszonych bankach spółdzielczych oraz bieżąco 
monitorują sytuację finansową, zapewniając skuteczne 
funkcjonowanie mechanizmów wczesnej interwencji. 
Wszystkie banki spółdzielcze na terenie kraju, których 
fundusze własne są mniejsze niż 5 mln euro bądź posia-
dające wymagane fundusze, lecz nieposiadające zgody na 
samodzielną działalność wydaną przez Komisję Nadzo-
ru Finansowego, zobowiązane są przystąpić do jednego 
z wymienionych Systemów Ochrony. Obecnie w naszym 
województwie wszystkie banki spółdzielcze są członkami 
wybranych systemów ochrony. Bank Spółdzielczy w Gło-
gowie Małopolskim jest członkiem Spółdzielni Systemu 
Ochrony Zrzeszenia BPS. Upadły Podkarpacki Bank Spół-
dzielczy w  Sanoku nie był członkiem Instytucjonalnego 
Systemu Ochrony.

Dla zapewnienia stabilności działania banków w systemie 
ochrony przepisy ustawy Prawo bankowe przewidzia-
ły tworzenie Grupowych Planów Naprawy obejmujących 
wszystkich uczestników Systemu Ochrony. Pozwala to na 
wykorzystanie środków pomocowych do realizacji działań 
naprawczych wewnątrz grupy, bez wsparcia środkami pu-
blicznymi. Mechanizm ten zapewnia, że żaden bank uczest-

niczący w  systemie ochrony nie może upaść. Przy braku 
możliwości samodzielnego przeprowadzenia działań na-
prawczych przez bank z wykorzystaniem środków pomo-
cowych, bank ma obowiązek połączenia się z  silniejszym 
kapitałowo i organizacyjnie bankiem spółdzielczym. Proce-
sy łączeniowe są także wspierane systemowymi środkami 
pomocowymi.

– Nowa, wdrożona od 2015 roku, organizacja sektora ban-
kowości spółdzielczej zapewnia stabilność funkcjonowania 
i  bezpieczeństwo małych instytucji finansowych, jakimi są 
banki spółdzielcze. Przynależność do Systemów Ochrony 
i  działalność w  ramach Zrzeszeń w  pełni zabezpiecza ban-
ki spółdzielcze i zrzeszające przed niewypłacalnością, a tym 
samym chroni je przed upadłością. Zgromadzone środki po-
mocowe zapewniają realną pomoc w przypadku zachwiania 
płynności lub zagrożenia niewypłacalnością – informuje 
prezes Stanisław Pado.

Anna Morawiec

NOWA ORGANIZACJA  
SPÓŁDZIELCZEGO SEKTORA BANKOWEGO 

Upadek Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku (PBS) rzucił cień podejrzeń co do kondycji finan-
sowej wszystkich banków spółdzielczych, szczególnie w woj. podkarpackim. Podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogowie Młp. Stanisław Pado wyjaśnił, iż zarówno gmina, 
jak i mieszkańcy mający zdeponowane środki w Banku Spółdzielczym mogą czuć się bezpiecznie.

Trwają prace przy budowanie 6 nowych odcinków dróg: 
pięciu ulic na osiedlu Niwa w Głogowie Młp. i jednej dro-
gi w Rudnej Małej. Trwa również kompleksowa przebu-
dowa dwóch odcinków dróg w Przewrotnem. Są to drogi: 
Północna i Selwy. Łączny koszt budowy wszystkich ośmiu 
odcinków dróg to kwota ponad 5 mln zł. Inwestycje reali-
zowane są z budżetu gminy i rządowego programu Fun-
duszu Dróg Samorządowych.

Anna Morawiec

BUDOWA DRÓG I ULIC 
Pomimo trwających obostrzeń sanitarnych związanych z zagrożeniem zachorowania na Covid-19, zapla-
nowane gminne inwestycje drogowe są realizowane przez wykonawców.
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www.jamniczek.pl

36-060 Głogów Młp. ul. Młynarska 15

Wizyty na tel. 503 025 625

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

–  USG z kolorowym doplerem
–  badanie krwi w ciągu 20 minut: biochemia, morfologia, bad. moczu, wizyty domowe na terenie 

Głogowa Młp.;
– badania parazytologiczne; – kał, zeskrobiny skóry
– profilaktyka: szczepienie, odrobaczanie, preparaty na pchły i kleszcze, znakowanie zwierząt: 

wszczepianie mikroczipów, do szczepienia na wściekliznę dołączamy Lyssetki;

RTG, większe zabiegi chirurgiczne, echo serca, badanie ciśnienia krwi, endoskopia i wiele 
innych usług, wykonujemy w Lecznicy dla Zwierząt Jamnik w Rzeszowie

Gabinet weterynaryjny

Leczenie psów, kotów, gryzoni

POMOC PRAWNA 
UDZIELANA JEST 

PRZEZ ADWOKATÓW
 I RADCÓW PRAWNYCH

PUNKT NIEODPŁATNEJ 
POMOCY PRAWNEJ
W GŁOGOWIE MŁP.
2020

Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski  

prowadzi punkt  nieodpłatnej pomocy prawnej 

na mocy umowy z Powiatem Rzeszowskim. 

 
Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski  Organizacja Pożytku Publicznego

www.sbpb.lbl.pl, sbpb .pl@o2

00 00
Pn-Pt  15 -19
ul.. kar. Stefana Wyszyńskiego 12
Głogów Małopolski, Dom Kultury
tel. 882 180 398 

KRS: 0000113776
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WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA WODĘ I ŚCIEKI 

ZMIANA NUMERU KONTA !!! 

EkoGłog Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 01.10.2019 r., każdy 
odbiorca będzie posiadał indywidualne konto, na które 
należy wpłacać należności z tytułu opłat za wodę i ścieki.  

Indywidualny numer rachunku bankowego będzie 
umieszczony w lewym górnym rogu faktury jak 
przedstawiono na poniższym rysunku: 

 

Prosimy o dokonywanie wpłat na nowy, indywidualny numer 
konta. 

Powyższa informacja nie dotyczy podmiotów gospodarczych  
i instytucji.  

EkoGłog Sp. z o.o., chcąc zachęcić klientów do przechodzenia z faktury tradycyjnej na fakturę elektroniczną, tzw. e-Fakturę, od 
1.01.2020 r. do 31.03.2020 r. wydłuża PROMOCJĘ Z UPOMINKIEM*. 
Każdy klient, który w ww. terminie założy profil na platformie e-Faktura, otrzyma upominek w postaci Slim PowerBank 2200mAh.
Dzięki usłudze e-Faktura klient ma możliwość otrzymywania faktur drogą elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszeniowym 
e-mail. E-faktura jest wygodnym i ekologicznym sposobem otrzymywania faktury. Każdą otrzymaną e-fakturę można zapisać w pa-
mięci urządzenia, dzięki czemu nie ma ryzyka zgubienia dokumentu. W razie potrzeby można ją oczywiście także wydrukować. 
Aktywacja e-Faktury jest szybka i prosta. Należy wejść na stronę Spółki EkoGłog http://www.ekoglog.pl/ i już w głównym menu 
mamy zakładkę „e-Faktura”. Znajduje się tam formularz wyrażenia zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, który 
należy wypełnić i przesłać drogą elektroniczną.
* Regulamin PROMOCJI dostępny na stronie internetowej: www.ekoglog.pl.

WYDŁUŻONY CZAS TRWANIA PROMOCJI!
PROMOCJA Z UPOMINKIEM dla posiadaczy profilu na platformie e-Faktura

W związku z licznym zainteresowaniem PROMOCJĄ Z UPOMINKIEM  
EkoGłog wydłuża czas jej trwania do 31.03.2020 r.

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA WODĘ I ŚCIEKI

ZMIANA NUMERU KONTA!!!
EkoGłog Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 01.10.2019 r. każdy odbiorca będzie posiadał 
indywidualne konto, na które należy wpłacać należności z tytułu opłat za wodę i ścieki. 

Indywidualny numer rachunku bankowego będzie umieszczony w lewym górnym rogu 
faktury, jak przedstawiono na poniższym rysunku:

Prosimy o dokonywanie wpłat na nowy, indywidualny numer konta.

Powyższa informacja nie dotyczy podmiotów gospodarczych i instytucji.
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– Obecnie cały ruch osobowy i ciężarowy z terenu strefy eko-
nomicznej w Rudnej Małej odbywa się poprzez drogę gminną 
i  kierowany jest bezpośrednio na drogę krajową nr 9. Nie-
stety, powoduje to powstawanie wielu uciążliwych „korków” 
na trasie między Głogowem Młp. i Rzeszowem. Nowa droga 
znacząco poprawi komunikację na tym odcinku – mówi Pa-
weł Baj, burmistrz Głogowa Małopolskiego.

Inwestycja obejmuje: wykonanie nowej drogi z nawierzchnią 
bitumiczną i poboczami o długości 330 m, budowę zjazdów 
do domów prywatnych oraz rowów, przepustów i  skrzyżo-
wań z istniejącymi drogami. Na wybudowanie drogi gmina 
pozyskała środki finansowe z  rządowego programu „Fun-
dusz dróg samorządowych” w  wysokości 331 tys. złotych. 
Całkowity koszt budowy drogi wynosi 570 tys. złotych.

Anna Morawiec

TRWA BUDOWA DROGI W RUDNEJ MAŁEJ 
Gmina jako główny inwestor realizuje budowę całkowicie nowej drogi, która połączy dwa odcinki już istnie-
jących dróg: nr 108422R w Rudnej Małej z drogą wojewódzką nr 869 (tzw. lotniskową). Nowa droga połączy 
tereny przemysłowe w Rudnej Małej z drogą wojewódzką, dzięki czemu dojazd pracowników i samocho-
dów ciężarowych do firm będzie łatwiejszy.

BIURO RACHUNKOWE  
I NIERUCHOMOŚCI

„EMRA” S.C.
UL. CICHA 12 36-060 GŁOGÓW MŁP.

Biuro rachunkowe
Pełny zakres usług księgowych.

Nieruchomości
Wycena nieruchomości,

pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
Nie pobiera się prowizji od Nabywców i Najemców za pośredNictwo

 szczegóły: www.emra.pl, gablota w ryNku obok baNku spółdzielcz.

Telefony:
Biuro (tel./fax) – 17 8517554.

Biegły rewident Aleksandra Mrozowska  
– 604 537 685.

Rzeczoznawca majątkowy Eugeniusz 
Mrozowski – 605 046 936.
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Informujemy, że na terenie gminy Głogów Młp. w kwaran-
tannie domowej pozostają osoby wracające z zagranicy. Po-
licja na bieżąco sprawdza przebieg odbywania kwarantanny. 
Mieszkańcy stosują się do zaleceń służb i pozostają w izolacji.

Osoby pozostające w  kwarantannie mogą oddawać swoje 
odpady komunalne tak jak do tej pory – w kubłach na śmie-
ci lub w workach szczelnie zamkniętych.

Z uwagi na zalecenia służb epidemiologicznych związanych 
z  ograniczeniem rozpowszechniania się koronawirusa, od 
24  marca br. aż do odwołania zawieszone zostaje działa-
nie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Głogowie Młp.

Zamknięte zostają place zabaw. Zwracamy się z  apelem 
o czasowe zaprzestanie korzystania z siłowni na otwartym 
powietrzu. Zaleca się pozostanie w domach i do maksimum 
ograniczenie kontaktowania się z innymi osobami.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta 
Głogowa Młp. nadal działają w trybie ograniczonym. Spra-
wy pilne prosimy załatwiać telefonicznie, e-mailem lub po-
przez platformę e-puap przy użyciu profilu zaufanego.

Osoby starsze, chore (zwłaszcza na cukrzycę i choroby układu 
oddechowego oraz immunologicznego) lub po przebytych cho-
robach powinny zachować szczególną ostrożność. Obowiązuje 
najwyższy reżim przestrzegania wszelkich zasad higieny.

Policja ostrzega i  apeluje, iż w  dobie koronawirusa mogą 
na terenie naszej gminy pojawić się osoby lub grupy osób, 

które będą oferowały osobom starszym pomoc w dezynfek-
cji domu lub świadczenia innych usług. Proszę zachować 
szczególną ostrożność, ponieważ może dochodzić do okra-
dania osób starszych. Bazujmy na pomocy osób z najbliż-
szej rodziny oraz służb publicznych.

Gmina uruchomiła dla mieszkańców specjalny nu-
mer telefonu: tel. +48 17  789 75 00, poniedziałek 7:30-
16:30, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-14:30, tel.  
+48 730 004 953 dostępny od 7:30 do 19:00, pod którym 
potrzebujący mieszkańcy w sprawach nagłych będą mo-
gli uzyskać niezbędne informacje o pomocy świadczonej 
na terenie naszej gminy Głogów Młp.

Anna Morawiec

KOMUNIKAT III GMINNEGO SZTABU  
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Gminne Centrum Przesiadkowe w Głogowie Młp. przekształcone zostało w siedzibę Gminnego Sztabu Kry-
zysowego. Tu odbywają się narady i konieczne spotkania. W budynku utworzone zostały magazyny sprzętu 
sanitarnego, pomieszczenia do dezynfekcji oraz pomieszczenia na zużyty sprzęt.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego
informuje, że 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie 
internetowej www.bip.glogow-mlp.pl  

został podany do publicznej wiadomości 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH 
DO ZBYCIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ  

POPRZEZ WNIESIENIE ICH W FORMIE NIEPIE-
NIĘŻNEJ (APORTU) DO SPÓŁKI GMINNEJ

oznaczonej jako zabudowana działka 118/2  
o pow. 0,0494 ha położona w Głogowie Małopolskim  
przeznaczona do zbycia w trybie bezprzetargowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie  
Urzędu Miejskiego, tel. 17 789-7033.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego

mgr Paweł Baj

Burmistrz Głogowa Małopolskiego
informuje, że 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na tablicy ogłoszeń 
w Przewrotnem oraz na stronie internetowej  

www.bip.glogow-mlp.pl  
został podany do publicznej wiadomości 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH 
DO SPRZEDAŻY

oznaczonych jako działki nr 1861/3 o pow. 0,0959 ha, 
1861/4 o pow. 0,1374 ha, 1861/5 o pow. 0,1394 ha, 1861/6 
o pow. 0,1420 ha, 1861/7 o pow. 0,1518 ha, 1861/8 o pow. 

0,1952 ha, 1861/9 o pow. 0,1139 ha, 1861/10 o pow. 0,1172 
ha, 1861/11 o pow. 0,1188 ha, 1861/12 o pow. 0,1085 ha, 
położonych w Przewrotnem gmina Głogów Małopolski 

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie  
Urzędu Miejskiego, tel. 17 789-70-33.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego
mgr Paweł Baj
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BIBLIOTEKA POLECA
Czas burz, Charlotte Link

Jest rok 1914. Świat stoi u progu wiel-
kiej wojny, a  Niemcy szykują się do 
konfliktu zbrojnego. Osiemnastoletnia 
Felicja wiedzie spokojne życie w  ro-
dzinnym majątku w Prusach Wschod-
nich. Dumna i  uparta dziewczyna 
nie interesuje się światem polityki, do 
którego mimowolnie wprowadza ją jej 

przyjaciel Maksym. Między młodymi rodzi się uczucie, ale 
chłopak marzy, by poświęcić swoje życie dla socjalistycznych 
ideałów. Dlatego odrzuca Felicję i opuszcza Prusy, aż w końcu 
trafia do ogarniętej rewolucją Rosji. Rozczarowana dziewczy-
na wychodzi za przystojnego przedsiębiorcę z  Monachium, 
Alexa Lombarda. Ten trudny człowiek kocha swoją żonę, 
ale silne osobowości małżonków nie pozwalają im się poro-
zumieć. Gdy wojenne koleje losu znowu stawiają na drodze 
Felicji Maksyma, ta – targana emocjami i dawnym uczuciem 
– podejmuje decyzje, które mogą zaważyć na jej przyszłości… 

Osmański sekret, Raymond Khoury

Paryż 2017. Imperium Osmańskie 
niepodzielnie panuje w  Europie od 
ponad 300 lat. Kamal Aga, szanowany 
śledczy państwowej policji, dzielnie 
broni imperium przed zagrożeniami. 
Jednak to niebezpieczny czas. Pod 
autorytarnymi rządami sułtana nikt 
nie jest poza podejrzeniem. Gdy na 

brzegu Sekwany nagi mężczyzna o skórze pokrytej tatuaża-
mi morduje przypadkowego przechodnia, zadaniem Kamala 
jest jego schwytanie. Zadawanie zbyt wielu pytań może być 
ryzykowne, zwłaszcza gdy trop prowadzi do odkrycia tajem-
nicy pogrzebanej głęboko w  przeszłości, stanowiącej klucz 
do sukcesu imperium. Tajemnicy, którą sułtan i jego służba 
bezpieczeństwa za wszelką cenę będą starali się ukryć. Lojal-
ność Kamala zostaje wystawiona na próbę, gdy uwagę służby 
bezpieczeństwa przyciąga jego własna rodzina. 

Króliki z Ravensbrück, Anna Ellory

Berlin, rok 1989. W dniach upadku 
muru wzniesionego pomiędzy Wscho-
dem a Zachodem Miriam Winter opie-
kuje się swoim umierającym ojcem. 
Ciężko chory człowiek powtarza jedno 
imię: Frieda. To imię oraz obozowy nu-
mer, odkryty niespodziewanie na jego 
nadgarstku, pod paskiem zegarka, na-
prowadzają Miriam na trop strzeżonej 

od lat tajemnicy. Szukając informacji na temat jego przeszło-
ści, Miriam zagląda do szafy w pokoju matki. Wśród rzeczy po 
niej znajduje kobiecy pasiak, a w nim zaszyte dziesiątki listów 
pisanych przez tajemniczą Friedę do ojca Miriam, Heinricha. 
Listy te opowiadają o „królikach” z Ravensbrück, czyli więź-
niarkach poddawanych okrutnym eksperymentom medycz-
nym, a  słowa i  zdania rozsiane wśród opisów ich cierpienia 
i poświęcenia układają się w historię miłości, którą Heinrich 
przez blisko pół wieku skrywał na dnie swojego serca. 

MGBP w Głogowie Młp.

Z  dnia na dzień w  Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Głogowie Małopolskim i pięciu filiach zamarł ruch czytel-
niczy. Od 16 marca 2020 r. zatrzymane zostały wypożyczenia 
i przyjmowanie zwrotów książek oraz udostępnienia na miej-
scu. Odwołano także wszystkie planowane wydarzenia, m.in. 
konkurs historyczny „450-lecie lokacji Głogowa Małopolskie-
go”, który miał być częścią obchodów jubileuszowych. Zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej sta-
nu epidemii, wszystkie biblioteki w Polsce, ale również archiwa, 
muzea i inne instytucje kultury zawiesiły swoją działalność na 
czas trwania epidemii. Ma to nas wszystkich ustrzec przed roz-
szerzaniem się przypadków zarażenia i zachorowania.

Bibliotekarze zajęli się pracami wewnętrznymi, takimi jak 
porządkowanie księgozbioru, tworzenie katalogu elektronicz-
nego, naprawa zniszczonych książek i zakładanie na nie folii 
ochronnej, przygotowywanie scenariuszy przyszłych lekcji bi-
bliotecznych, planowanie zakupu nowości wydawniczych.

Biblioteka od starożytności była miejscem gromadzenia pa-
pirusów, tabliczek glinianych, pergaminów, kodeksów czy 
wreszcie ksiąg, na których spisane były wszelkie mądrości. 
Biblioteki przyciągały ludzi pragnących zdobyć wiedzę, a te-
raz, w  dobie powszechnego alfabetyzmu, również szukają-
cych w książkach rozrywek. Nagłe odcięcie od tej możliwości 
dla wielu czytelników jest ogromną stratą. Pozostało sięganie 
do książek z domowej biblioteczki lub korzystanie z bibliotek 
cyfrowych. Jest ich w Polsce ponad 100, dysponują zbiora-
mi zdigitalizowanymi, np. Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa 
udostępnia 17391 obiektów cyfrowych. Jednak charakter 
tych zbiorów jest odmienny od księgozbioru biblioteki pu-
blicznej, gdyż skanowane są tylko publikacje rzadkie i naj-
częściej noszące charakter naukowy, dlatego nie każdy czy-
telnik znajdzie tam swoją ulubioną książkę.

Jak długo pozostanie zamknięta biblioteka? Oby jak najkrócej.
Robert Borkowski, dyrektor MGBP w Głogowie Młp.

OGRANICZONA 
DZIAŁALNOŚć 

BIBLIOTEKI W OKRESIE 
EPIDEMII

Tak jak wszystkich Polaków dotknęła epidemia ko-
ronawirusa SARS-CoV-2, tak również uderzyła ona 
w czytelników głogowskiej biblioteki.

Wnętrza biblioteki bez czytelników. Na zdjęciu filia MGBP w Rudnej Małej
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AL-ANON Grupy Rodzinne 
z a p r a s z a j ą 
na spotkania 
w  każdy wtorek 
o godzinie 18:00 

do MGDK w Głogowie Młp., po-
kój nr 101. Mitingi otwarte dla 
wszystkich zainteresowanych od-
bywają się w każdy pierwszy wto-
rek miesiąca.

Grupa AA EDEN
w  Głogowie Młp. zaprasza na 
spotkanie w  każdy czwartek 
o godz. 18.00 w MGDK w Głogo-
wie Młp. w pok. nr 109. Mitingi 
otwarte dla wszystkich zaintere-
sowanych odbywają się w  każ-
dy pierwszy czwartek miesiąca.  
Tel. 515 249 728

W okresie od 1.06.2019 do: 30.09.2022 Zespół Szkół Ogól-
nokształcących w Głogowie Małopolskim w partnerstwie 
z Firmą Reslogitstic – liderem w branży logistycznej i ma-
gazynowej w  Polsce południowo-wschodniej realizuje 
program współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 PROFESJONALNY LOGISTYK. 

W ramach modułowego systemu kształcenia, który będzie 
prowadzony w  technikum – część zajęć będzie się odby-
wała na terenie Reslogistic. Pracownia logistyki będzie 
wyposażona w programy, na których codziennie pracują 
pracownicy Reslogistic, po to, by jak najpłynniej odbywał 
się proces zapoznawania uczniów ze specyfiką zakładu. 

Wykwalifikowani pracownicy obejmą pieczę nad ucznia-
mi podczas płatnych staży odbywających na terenie Reslo-
gistic. TECHNIK LOGISTYK jest to zawód z  przyszło-
ścią, cieszący się coraz większą popularnością, dający duże 
perspektywy oraz możliwości na rynku pracy, zwłaszcza 
po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ze względu na 
konieczność łączenia ze sobą różnych transportów, sztu-
kę negocjacji w  logistyce, z marketingiem, zarządzeniem 
działalnością logistyczną, przewozami międzynarodowy-
mi itp. To zawód dla tych, którzy nie boją się wyzwań, są 
przedsiębiorczy i odważni, mają zdolności organizacyj-
ne oraz potrafią planować.

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany

Na półmetku realizacji projektu edukacyjnego  
Nowa jakość kształcenia w Szkole Podstawowej 

w Głogowie Młp.

Początek roku szkolnego sprzyja dokonywaniu podsumowań 
tego, co udało się w jego trakcie zrealizować. Jest to również 
dobry czas na to, by przyjrzeć się osiągnięciom i korzyściom 
wynikającym z wdrażania od września 2019 r. w Szkole Pod-
stawowej w Głogowie Młp. projektu Nowa jakość kształcenia 
w Szkole Podstawowej w Głogowie Młp. 
Głównym celem programu był wzrost kompetencji kluczo-
wych uczniów w  zakresie nauk matematyczno-przyrodni-
czych i  technologii informacyjnej. W  tym roku szkolnym 
zostały zrealizowane zajęcia rozwijające z matematyki, fizyki, 
geografii, a w przyszłym roku szkolnym kontynuowane będą 
z szachów i programowania oraz rozpoczną się zajęcia z bio-
logii i chemii.
Dzięki prowadzonym zajęciom z geografii, fizyki, matematyki 
i  programowania, u  uczniów kształtowana była umiejętność 
analitycznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów. 

Pomogły w tym na pewno przeprowadzone na poszczególnych 
przedmiotach doświadczenia i eksperymenty. Metoda ekspery-
mentu wzmogła kreatywność i aktywność poznawczą młodzie-
ży, rozwinęła zainteresowanie otaczającym światem, nauczyła 
krytycznego myślenia i wyciągania wniosków. Prowadzone za-
jęcia niewątpliwie podniosły jakość procesu kształcenia. Projekt 
dał uczniom możliwość inicjowania, odkrywania i  rozwijania 
własnych zainteresowań. Młodzi ludzie uczyli się przez działa-
nie i doświadczanie. Pozytywna motywacja własnymi postępa-
mi zwiększyła zdolność rozwiązywania problemów, skłonność 
do pogłębiania wiedzy i kształtowania nowych umiejętności. 
W ostatnim czasie szkoła pozyskała dodatkowo pomoce z fi-
zyki i  chemii, m.in. zestawy podstawowych obwodów elek-
trycznych, teleskop, zestawy magnesów sztabkowych i  pod-
kowiastych, krążki Newtona z  wirownicą, zestawy soczewek 
i lustra wypukło-wklęsłe, termometry i parownice. 
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Dla Julii, Kasi, Jasia i Franka, czytelników w wieku od 9 do 
14 lat, zapisanych do MGBP i korzystających z Wypożyczal-
ni dla Dzieci, był to pierwszy kontakt z  radiem. Audycję 
transmitowano na żywo, a  więc było to dla nich również 
wielkie przeżycie, bo a nuż coś pójdzie nie tak. Na szczęście 
wszystko wyszło jak należy.

Pan Szymon poprosił podczas wstępu, aby młodzi czytel-
nicy odczytali prognozę pogody tuż po wiadomościach 
o pełnej godzinie. Debiut wypadł znakomicie. A później 

zaczęła się audycja. Czytelnicy przynieśli ze sobą swoje 
ulubione książki i opowiadali, co się najbardziej im w nich 
podobało. Mówili, dlaczego lubią czytać i  jakie dla nich 
korzyści płyną z czytania. Mówiąc szczerze, ich zachowa-
nie w studiu radiowym było tak swobodne, jakby siedzieli 
przy swoim biurku. 

Na zakończenie było wspólne zdjęcie z panem Szymonem 
oraz prezenty w postaci książek i kalendarzy. Wizyta w ra-
diu była dla nich świetną przygodą.

WIZYTA MŁODYCH CZYTELNIKÓW  
W POLSKIM RADIU RZESZÓW 

Na zaproszenie pana Szymona Tarandy, dnia 8 marca 2020 r. czworo młodych czytelników z Głogowa Ma-
łopolskiego wzięło udział w radiowej audycji „Zamkolandia literacka”.
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Świetną, a zarazem pożyteczną alternatywną rozrywką jest 
wspólne gotowanie. Nie ma wówczas mowy o nudzie. Taka 
forma spędzania czasu będzie skutkowała nie tylko smacz-
nym obiadem lub kolacją, lecz także przyczyni się do posze-
rzenia wiedzy najmłodszych na temat kuchni.

Kwarantanna to również okazja do tego, by wprowadzić 
dzieci mocniej w codzienne życie domowe i zapoznawać je 
z obowiązkami domowników. Warto zorganizować wspól-
ne sprzątanie, zabrać się do mycia okien i uczyć dziecko, że 
domem trzeba się opiekować.

Gry planszowe. Planszówki to świetny pomysł na wspólne 
spędzenie czasu. Może w  nie grać cała rodzina – od naj-
młodszych do najstarszych. Szczególnie polecamy Pędzące 
żółwie, La Cucaracha, Grzybobranie oraz Monopoly.

Taniec i gimnastyka. Ruch to podstawa! Warto włączyć ulu-
bioną muzykę, by w jej rytm wspólnie tańczyć, robić pajacy-
ki, przysiady czy podskoki. Z pewnością korzystnie wpłynie 
to nie tylko na nasze zdrowie, lecz także na samopoczucie.

Zabawa na balkonie. Nie trzeba koniecznie wychodzić 
z domu, żeby pooddychać świeżym powietrzem i się dotle-
nić. Balkon to doskonałe miejsce na zabawę.

Czytanie książek. Wspólne przebywanie w domu to dosko-
nała okazja, żeby nadrobić czytanie książek. Dla najmłod-

szych dzieci – bajki, dla uczniów – lektury szkolne, a  dla 
dorosłych – czego dusza zapragnie. Z książkami kwarantan-
na niegroźna.

Malowanie i  inne prace plastyczne. Wspólne kolorowanie 
kredkami, malowanie farbami, zabawa plasteliną czy też 
wycinanie i wyklejanie obrazów to wspaniałe i rozwijające 
zajęcie, które można wykonywać wspólnie z najmłodszymi.

Oglądanie i  robienie zdjęć. Warto odkurzyć rodzinne al-
bumy i  przypomnieć sobie ważne wydarzenia. To idealna 
okazja do rozmów o  tym, jak dzieci urosły i  się zmieniły. 
Można także uwiecznić czas kwarantanny na fotografiach, 
a następnie stworzyć z nich piękny album.

Odpoczynek. Kwarantanna to czas, kiedy można nadrobić 
doskwierające na co dzień braki snu. Wygodnie rozłóżmy 
się na zatem na kanapie i utnijmy sobie drzemkę.

Warto zadbać, by dzieci w  czasie tak długiego pobytu 
w domu nie nudziły się. Powyższe wskazówki z pewnością 
na to nie pozwolą. Unikajmy skupisk ludzi i  ograniczmy 
kontakty z innymi do niezbędnego minimum. Pamiętajmy, 
że wspólnie ponosimy odpowiedzialność za zdrowie nas sa-
mych i otaczających nas osób. Bądźmy odpowiedzialni.

Monika Wasiluszko

CZAS Z DZIEćMI PODCZAS KWARANTANNY 
Mimo tego, że wielkimi krokami zbliża się wiosna, a za oknami jest piękna, słoneczna pogoda, to z powodu 
rosnącego zagrożenia koronawirusem jesteśmy zmuszeni ograniczyć codzienne aktywności do minimum. 
O ile dorośli zdają sobie sprawę z powagi sytuacji i rozumieją wszelkie ograniczenia, o tyle dzieciom trud-
niej jest sobie poradzić z domową kwarantanną. Czym je zająć, by nie odczuwały ciągłego przebywania 
w domu aż tak dotkliwie? 
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„Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem”
26 marca br. w ramach realizacji projektu „Złota jesień – każdy z nas bę-
dzie seniorem” została otwarta placówka Dzienny Dom Pomocy w Bu-
dach Głogowskich. Dom jest miejscem integracji społecznej i służy naj-
starszym członkom naszej społeczności lokalnej. W budynku znajdują 
się pomieszczenia do rehabilitacji i fizjoterapii, odpoczynku, aktywiza-
cji, jak również grota solna z mikroklimatem wspomagającym leczenie 
wielu chorób oraz sala doświadczeń świata.
Seniorzy mają zapewnione m.in.: zaspokojenie podstawowych potrzeb ży-
ciowych, usługi rehabilitacji, usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, dwa posiłki, 
terapię zajęciową, transport, dostęp do usług kulturalnych oraz rekreacyjnych.
Gmina Głogów Małopolski w ramach projektu realizuje również na tere-
nie gminy usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc 
sąsiedzką oraz usługi teleopieki. Usługi są świadczone średnio 2 godziny 
dziennie przez 7 dni w tygodniu.
Głównym celem podejmowanych działań jest pomoc osobom starszym 
w  utrzymaniu samodzielności w  codziennym funkcjonowaniu. Poprzez 
zastosowanie wielorakich form aktywności osoby starsze rozwijają swoje 

zainteresowania, mają możliwość podtrzymywania kontaktów społecznych 
oraz wzbudzenia motywacji do usprawniania fizycznego i psychicznego.
Usługi opiekuńcze polegają na pomocy osobie starszej w zaspokajaniu co-
dziennych potrzeb, zapewnieniu kontaktu z otoczeniem, opiece higienicz-
nej i pielęgnacyjnej. Z tej formy usługi korzysta 7 osób.
Usługi specjalistyczne dostosowane są do indywidualnych potrzeb wyni-
kających z niepełnosprawności i schorzeń osób starszych. W szczególności 
polegają na rehabilitacji i  usprawnianiu zaburzonych funkcji organizmu 
i świadczone są przez wykwalifikowanych specjalistów. Tą formą pomocy 
objęte jest 22 osoby.
Sąsiedzkie usługi opiekuńcze mają charakter pomocy w  dokonywaniu 
codziennych zakupów, przygotowywaniu posiłków, wykonywaniu prac 
porządkowych w domu i wokół niego, załatwiania za osobę starszą spraw 
urzędowych, lekarskich i innych. Usługi świadczone są dla 21 osób.
Projekt dofinansowany w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. In-
tegracja Społeczna Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych 
i zdrowotnych.

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany

W obecnym roku szkolnym konkurs odbył się w grudniu 
i składał się z dwóch etapów. Wzięło w nim udział łącznie 
38 uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Na-
grodzonych zostało 5 osób:
I miejsce Bartosz Dykiel SP w Głogowie Młp.  
Opiekun p. mgr Anna Kuceł
II miejsce Filip Wilk SP w Głogowie Młp.  
Opiekun p. mgr Anna Kuceł
III miejsce Kamil Baran SP w Głogowie Młp.  
Opiekun p. mgr Anna Kuceł
IV miejsce Dominika Walczewska ZS w Wysokiej Głogowskiej  
Opiekun p. mgr Emilia Lewandowska
V miejsce Zuzanna Król ZS w Budach Głogowskich 
Opiekun p. mgr Agnieszka Sarama
Konkurs stanowi również pożyteczną i rozwijającą alterna-
tywną formę spędzania wolnego czasu, dzięki czemu zapo-
biega ryzyku popadania w  różnego rodzaju uzależnienia. 
Stąd też pomysł na nagrody: karty podarunkowe do sklepu 
sportowego, które w dniu 9 marca wręczył laureatom bur-
mistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj.
Serdecznie gratulujemy.

Monika Wasiluszko

„SUPER MATEMATYK” TO JUŻ TRADYCJA 
Konkurs „Super Matematyk” organizowany jest w naszej gminie już od 2002 roku. Jego celem jest wykrywa-
nie oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych, pobudzanie twórczego myślenia, posze-
rzanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce oraz lepsze przygotowanie uczniów do nauki na 
dalszych etapach kształcenia.
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Laureatka wraz z opiekunem naukowym otrzymała zapro-
szenie na uroczystą galę wręczenia nagród, która miała się 
odbyć 20 marca 2020 r. o godz. 11.00 w Pałacu Prezydenc-
kim w Warszawie. Niestety z powodu pandemii koronawi-
rusa gala została odwołana, a  organizator poinformował 
o przeniesieniu imprezy na inny termin.

Należy dodać, że konkurs składał się z  kilku kategorii: 
projekt serii banknotów polskich, projekt serii znaczków 
pocztowych, poezja, film, plakat, praca plastyczna, laur-
ka. Spośród laureatów i osób wyróżnionych we wszystkich 
kategoriach są uczniowie m.in. z Nowego Jorku, Chicago, 
Wiednia, Pragi, Moskwy, Aten, Dublina, Mińska, Dohy 
oraz z całej Polski.

Organizatorem konkursu był Komitet Pamięci Rotmistrza 
Witolda Pileckiego. Konkurs został objęty patronatem na-
rodowym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Patronat 

honorowy nad konkursem objęli: Minister Obrony Naro-
dowej – Mariusz Błaszczak, Minister Edukacji Narodowej – 
Dariusz Piontkowski, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
– Jarosław Szarek.

Celem konkursu było pogłębianie wiedzy historycznej oraz 
kształtowanie postaw patriotycznych poprzez propago-
wanie i pogłębianie wiedzy o wojnie polsko-bolszewickiej 
1919-1920.

Serię banknotów wykonaną przez Kasię Buczek zamiesz-
czamy w naszym artykule. Wykonanie serii banknotów wy-
magało od uczennicy ogromnej pracy i samozaparcia, przy 
codziennych obowiązkach szkolnych. Mamy nadzieję, że 
uroczysta gala się odbędzie, a  Kasia Buczek będzie mogła 
odebrać zasłużoną nagrodę w tak wyjątkowym miejscu.

Katarzyna Dziedzic 
nauczyciel ZS w Przewrotnem

SUKCES KATARZYNY BUCZEK 
W dniu 9 stycznia 2020 r. ogłoszone zostały wyniki V Międzynarodowego Konkursu Historycznego „Woj-
na polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”. Uczennica klasy VIII Zespołu Szkół 
w Przewrotnem – Katarzyna Buczek – zdobyła I miejsce w kategorii „Projekt serii banknotów – Wojna polsko
-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”. Pod kierunkiem nauczycielki, pani Katarzyny 
Dziedzic, przygotowała serię polskich banknotów związanych ściśle z tematyką konkursową.
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REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
w Głogowie Małopolskim sp. z o. o.

ul. Kościelna 8, 36-060 Głogów Małopolski
TBS w Głogowie Małopolskim sp. 
z o.o. oferuje usługi w zakresie:
•	 budowania domów mieszkal-

nych i ich eksploatacji na zasa-
dach najmu

•	 przeprowadzania remontów i modernizacji obiektów przezna-
czonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach 
najmu

•	 wynajmowania lokali użytkowych znajdujących się w budyn-
kach spółki

•	 sprawowania na podstawie umów zlecenia zarządu nierucho-
mościami mieszkalnymi i  niemieszkalnymi niestanowiącymi 
własności spółki

•	 sprawowania zarządu nieruchomościami wspólnymi stano-
wiącymi w ułamkowej części współwłasność spółki

•	 prowadzenia innej działalności związanej z  budownictwem 
mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowa-
nia lub nabywania budynków w celu sprzedaży znajdujących 
się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym 
przeznaczeniu

•	 nabywania lokali mieszkalnych i  budynków mieszkalnych oraz 
niemieszkalnych w  celu rozbudowy, nadbudowy i  przebudowy, 
w wyniku której powstaną lokale mieszkalne

Oferujemy Państwu wysokiej jakości usługi. 
Dbamy, by oferowane przez nas lokale spełniały najwyższe 

standardy i znajdowały się w atrakcyjnych miejscach.



Ziemia GłoGowska 4/202018 HISTORIA

Miasto otrzymało swą nazwę od nazwiska założyciela. 
Taka była jego wola, wyrażona w akcie lokacji. Tym sposo-
bem Krzysztof Głowa chciał unieśmiertelnić swoją osobę. 
Jednak los zadrwił z  niego. Już w  XVIII w. Głowów stał 
się Głogowem, a  w  XX w. Głogowem Małopolskim. Ale 
nikt z mieszkańców naszego miasta o Krzysztofie Głowie 
nie zapomniał. Bez niego nie byłoby ośrodka miejskiego, 
który stanowi serce naszej gminy. Jeszcze przed II wojną 
światową pojawiła się ulica, której patronuje Krzysztof 
Głowa. Planowane również jest, aby w  obecnym, jubile-
uszowym dla Głogowa Małopolskiego roku, w  Grabinie 
stanął jego pomnik. Oczywiście, o ile koronawirus nie za-
blokuje tych planów.

Krzysztof Głowa był gospodarnym szlachcicem. Dużą 
część obszarów znajdujących się w jego majętności pora-
stały lasy. Zaczynały się zaraz za wsią Rudna (wtedy ist-
niała tylko wieś określana dzisiaj Rudną Wielką, leżącą 
na prawym brzegu rzeki Mrowli) i  ciągnęły się dalej na 
północ. Lasy te sąsiadowały z  lasami królewskimi, które 
były obiektem działalności osadniczej prowadzonej przez 
urzędników króla. W  połowie lat 50. XVI w. na terenie, 
który od północy stykał się z  ziemią Krzysztofa Głowy, 
powstała wieś Przewrotne. Krótko po tej udanej lokacji 
szlachcic postanowił w sąsiedztwie Przewrotnego lokować 
wieś Styków, osadzając w niej 10 kmieci. Być może nawet 
od stykania się granic włości Głowy i królewszczyzny po-
chodzi nazwa wsi.

Działalność osadnicza wiązała się z wyrębem puszczy. Lasy 
były dostarczycielem drewna, owoców runa leśnego oraz 
przestrzenią, na której można było zorganizować polo-
wanie. Jednak uprawa ziemi przynosiła wyższe dochody, 
stąd pomysł sprowadzania osadników. Chłopi otrzymywali 
przydziały ziemi w dzierżawę, w zamian musieli odpraco-
wywać pańszczyznę na szlacheckich folwarkach. Właśnie 
w Stykowie powstało pierwsze takie gospodarstwo na tere-
nach zasiedlanych przez Krzysztofa Głowę.

Po założeniu wsi przyszła pora na lokację miasta. Szlachcic 
w asyście mierniczych osobiście obszedł teren, na którym 
miał być zbudowany Głowów. Wiadomo to z aktu lokacji, 
w którym Głowa dokładnie opisał przestrzeń przeznaczo-
ną na wytyczenie rynku, czterech ulic głównych i czterech 
ulic poprzecznych. Zgodnie z dokumentem, Głowów miał 
powstać w  lesie rudzieńskim nad potokiem Szlachcina, 
w  miejscu, w  którym łączy się on z  potokiem Rogoźna. 
Na rynku i wszystkich jego ulicach zostało wytyczonych 
200 parceli, jak zapisał założyciel, na budowanie domów, 
każdego o dwóch wierzchach. Owe „dwa wierzchy” ozna-
czają, że domy miały przylegać do siebie, tworząc jeden 
front od strony rynku czy ulicy i  drugi od podwórza. 
Dzięki temu powstawał spójny ciąg, charakterystyczny dla 
zabudowy miejskiej, odmiennej od zabudowy wiejskiej, 
gdzie domy były rozrzucone. Krzysztof Głowa wymierzył 
wszystko bardzo geometrycznie, w  rynku miało zostać 
zbudowane 40 domów i po 20 takichż w każdej z ośmiu 

ulic. Cztery ulice głównie przebiegały zgodnie z kierunka-
mi stron świata na osi północ-południe i wschód-zachód. 
Plan ten zwrócił uwagę historyków urbanistyki, którzy za 
podszeptem Franciszka Kotuli w latach 60. XX w. orzekli, 
że Głowów był pierwszym w  Polsce miastem renesanso-
wym, mimo iż pierwotna lokacja została zmieniona, gdyż 
zrezygnowano z  budowy domów na ulicach poprzecz-
nych, przez co ilość parceli zmalała do 120. Jednak zacho-
wany plan urbanistyczny rynku i ulic głównych dowodzi, 
że Krzysztof Głowa dążył do zbudowania renesansowego 
„miasta idealnego”.

Akt lokacyjny przyznał miastu prawo magdeburskie, któ-
re zwalniało mieszkańców od płacenia danin i zezwalało 
na tworzenie własnego samorządu. Miał on składać się 
z  wybieranych raz w  roku czterech rajców, dwóch przez 
samego Głowę i dwóch przez ogół mieszkańców. Założy-
ciel oczekiwał, że będą to ludzie stateczni, godni, cnotliwi, 
bogobojni, prawo magdeburskie umiejący. Poszczególni 
rajcowie sprawowali urząd burmistrza przez miesiąc, po 
czym oddawali go kolejnemu rajcy, a zatem w przeciągu 
roku każdy z  nich przewodniczył pozostałym przez trzy 
miesiące. Oprócz samorządu miasto mogło mieć również 
wybieranych na roczną kadencję wójta i  siedmiu ławni-
ków, którzy wspólnie tworzyli sąd wójtowski. Sąd rozstrzy-
gał sprawy sporne i kryminalne pomiędzy mieszkańcami, 
a  instancją apelacyjną od jego wyroków był sam właści-
ciel miasta. Prawo magdeburskie sprawiało, że obywatele 
głogowscy byli ludźmi osobiście wolnymi, nie można ich 
było zmuszać do pracy na rzecz pana, tak jak w przypadku 
chłopów pańszczyźnianych. Jedyne do czego byli zobligo-
wani, to uiszczanie rocznego czynszu od nieruchomości 
w wysokości grzywny, czyli czterdziestu ośmiu groszy.

Lokowanie nowego miasta nie było sprawą łatwą. Rze-
czą najważniejszą było sprowadzenie osadników. Bez nich 

450-LECIE LOKACJI GŁOGOWA MAŁOPOLSKIEGO
23 kwietnia 1570 r. Krzysztof Głowa, herbu Jelita, właściciel rozległej majętności ziemskiej przylegającej od 
północy i zachodu do dóbr rzeszowskich, lokował nowe miasto – Głowów. W kwietniu 2020 r. mija równo 
450 lat od tego momentu.

Budowa Głowowa. Krzysztof Głowa w żółtym żupanie stoi przed rozłożonym  
planem miasta i wskazuje lokalizację ratusza, obok stoi pierwszy pleban głowowski 

ks. Maciej Albert z Góry i rektor szkoły Andrzej ze Świńczy. Rękę unosi  
wójt Wojciech Smolarz, a otaczają ich rajcowie Piotr Osayca, Wojciech Jaźwiec 

i Paweł Kwiatek. Obraz współczesny Tycjana Reguły.
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lokacja nigdy nie mogła się powieść. Krzysztof Głowa, 
chcąc zachęcić ludzi do osiedlania się w nowo powstałym 
mieście, użył standardowego w takich przypadkach zabie-
gu, a  mianowicie zwolnił wszystkich mieszczan od płace-
nia czynszów i podatków na okres 20 lat, czyli do 1590 r. 
To miało umożliwić mieszkańcom zagospodarowanie się 
w nowym miejscu. Co więcej, do każdej parceli budowla-
nej założyciel przydzielił półłanowe pole, dzięki uprawie 
którego pierwsi osadnicy mieli zagwarantowane źródło do-
chodu. To wpłynie w przyszłości na strukturę zatrudnienia 
mieszkańców, którzy przez kolejne stulecia zajmować się 
będą na poły rzemiosłem i na poły rolnictwem.

Zgodnie z  zamysłem Krzysztofa Głowy właśnie rze-
miosło miało być czynnikiem miastotwórczym. Mówi 
o tym stosowny zapis w akcie lokacji: W którym mieście 
mają być jatki rzemieślnicze, to jest rzeźnicze, piekarskie, 
szewskie i inne według potrzeby miasta tego. Dawamy też 
wolności mieszczanom miasta tego do wyjścia woli chleb 
piec, piwo warzyć, gorzałkę palić, miód i wino szynkować 
i  wszelkie picie, na rzeź bić i  insze wszelkie pożytki czy-
nić, które by się okazały wedle potrzeby czasu, a  to bez 
wszelkich popłatków. Ktemu rzemieślnikom wszelką wol-
ność wszelkich rzemiosł bez płacenia podatków do wyjścia 
woli, a  po wyjściu woli powinni będą płacić od rzemio-

sła po pół grzywny. Zgodnie z  tym zapisem przez okres 
wolności podatkowej nikt z  rzemieślników, szynkarzy 
czy wyrobników nie musiał nic płacić do skarbca właści-
ciela miasta, natomiast po 1590 r. za uprawianie zawodu 
obowiązywał ich podatek płacony raz w roku w kwocie  
24 groszy.

Kolejnym czynnikiem miastotwórczym było nadanie 
Głowowowi prawa targowego i jarmarcznego. Krzysztof 
Głowa wyznaczył jeden dzień w tygodniu na organizo-
wanie targów i  nakazał wszystkim swoim poddanym 
zjeżdżanie na te targi do Głowowa zamiast korzystania, 
jak do tej pory, z targów rzeszowskich. Wyznaczył rów-
nież dwa dni w  roku na jarmarki, a  to na dzień Jana 
Chrzciciela i drugi na św. Agnieszkę. Wiedząc, że targi 

i jarmarki są okazją do wspólnych zabaw zakrapianych 
obficie chmielowym napojem, wydał następujący roz-
kaz: Item, nakazaliśmy wszystkim poddanym naszym, 
aby piwa nigdzie indziej nie brali w  inszych mieściech 
ku szkodzie i  skazie miasta naszego Głowowa, ale tylko 
w tym samym mieście naszym Głowowie, aby piwo pod-
dani nasi brali.

Założyciel miasta wyznaczył również miejsce na wybudo-
wanie kościoła i plebanii, na łaźnię, browar miejski i sło-
downię oraz na szpital, czyli przytułek dla ubogich, a także 
na dwór dla przyjazdu pańskiego. Zatem Krzysztof Głowa 
zamierzał przyjeżdżać do Głowowa i  osobiście doglądać 
rozwoju miasta. Kolejny zapis z aktu lokacji mówi o tym, 
aby mieszczanie na potoku Rogoźna usypali groblę, dzięki 
której powstanie staw. Spiętrzenie wody miało być wyko-
rzystane również dla zbudowania w  tym miejscu młyna. 
Miał on służyć ogółowi mieszkańców miasta oraz okolicz-
nej ludności wiejskiej.

Z  wizytacji biskupiej parafii głowowskiej z  1596 r. zna-
my nazwiska ówczesnego wójta oraz trzech rajców. 
Urząd wójtowski sprawował wówczas Wojciech Smo-
larz, natomiast rajcami byli Piotr Osayca (Osajca), Woj-
ciech Jaźwiec i  Paweł Kwiatek. To niewątpliwie jedni 
z  pierwszych osadników, którzy przybyli do Głowowa 
i  najprawdopodobniej pierwszy skład rady miasta. Lo-
kacja dokonana przez Krzysztofa Głowę zakończyła się 
zatem sukcesem. Zresztą nie oznaczała ona końca akcji 
osadniczej, wkrótce w  jego włościach powstała jeszcze 
Wólka, czyli Wola Cicha, a  także Rogoźnica. Tym spo-
sobem jego włości stały się bardziej dochodowe. 450-le-
cie lokacji Głogowa Małopolskiego jest doskonałą oka-
zją, aby docenić wysiłek kolonizacyjny dokonany przez  
Krzysztofa Głowę.

Robert Borkowski

Kopia oryginału aktu lokacji Głowowa znajdująca się w głogowskim ratuszu. Oryginał 
przechowywany jest w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.

Herb Jelita, którym pieczętował się Krzysztof Głowa.
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Maurycy Turkowski urodził się 
12  września 1873 r. w  Głogowie jako 
syn Jana i Karoliny z domu Pado, za-
mieszkałych przy dzisiejszej ul.  Mic-
kiewicza, a  wtedy Wysockiej. Oj-
ciec jego zajmował się murarstwem, 
a w miesiącach zimowych stolarstwem. 
Matka była siostrą Antoniego Pado, 
profesora gimnazjalnego w Drohoby-
czu. Maurycy był jednym z ośmiorga 
dzieci, miał trzech braci i  cztery sio-
stry. Ta niezbyt zamożna, wielodziet-
na rodzina zajmowała w domu jedną 
izbę. Wieczory spędzano przy świetle 
lampy naftowej, którą po głogowsku 
nazywano gajzlem. Od niej to całą 
ulicę określano Gajsiorkami, co miało 
negatywny wydźwięk. Później Maury-
cy tłumaczył rodzicom, że nie powin-
ni się z  tego powodu obrażać, wręcz 
przeciwnie, mogą być dumni, że byli 
wśród tych mieszkańców Głogowa, 
którzy zaczęli używać lampy naftowej jako pierwsi.

Ambicją rodziców było dać swoim dzieciom jak najlepsze 
wykształcenie. Matka zaprowadziła Maurycego do szkoły 
powszechnej w Głogowie już w wieku 6 lat. Jednak zdaniem 
ówczesnego kierownika, Rudolfa Menerki, był on jeszcze za 
mały, aby chodzić do szkoły. Edukację rozpoczął więc dopie-
ro rok później. Był zdolnym uczniem, często nagradzanym 
oceną celującą, po głogowsku „celijący”. Nie przysparzał ro-
dzicom kłopotów, ale zdarzały mu się małe wybryki. Tak 
mi się podobali ułani w czakach – pisał we wspomnieniach 
– na koniu, z lancami i chorągiewkami, że gdy jechali po ulicy 
Wysockiej na manewry (mówiło się „maniebry”) pobiegłem 
za wojskiem w  pola i  lasy, aby się przypatrzeć. Wojskowe 
manewry tak spodobały się małemu Maurycemu, że odtąd 
przez kolejne dwa tygodnie towarzyszył żołnierzom. Któ-
regoś dnia dostrzegł go kierownik szkoły i posłał po mat-
kę z pytaniem, dlaczego nie chodzi do szkoły. Jak twierdził 
Maurycy, swoje wagary opłacił później wielkim wstydem.

Po zakończeniu edukacji na poziomie klasy trzeciej szkoły 
powszechnej Maurycy kontynuował naukę w czwartej klasie 
już w Rzeszowie, gdyż głogowska szkoła ówcześnie nie kształ-
ciła wyżej. Mieszkał na stancji w jednym pokoju razem z kil-
koma innymi uczniami. Z  domu od rodziców otrzymywał 
prowiant – chleb, masło, ser, mleko – wszystko to było prze-
syłane w worku razem z bielizną do zmiany na cały tydzień. 
Starannie przez matkę spakowane worki dostarczali Żydzi 
z Głogowa, podróżujący do Rzeszowa w swoich interesach. 
Bywało, że w niedzielę skoro świt udawał się pieszo 13 kilo-
metrów do Głogowa, aby spotkać się z rodzicami i rodzeń-
stwem. Po obfitym, wspólnym obiedzie wracał pieszo z po-
wrotem do Rzeszowa, żeby wieczorem dotrzeć do stancji. Po 
skończeniu czwartej klasy w szkole na Bernardynce, w roku 
1884 został przyjęty do gimnazjum. O skierowanie do szko-

ły średniej swego siostrzeńca zabiegał 
jego wuj i  zarazem ojciec chrzestny, 
Antoni Pado. Wcześnie dostrzegł on 
talenty Maurycego i nakłaniając do dal-
szej nauki, pokrywał nawet koszty jego 
utrzymania w Rzeszowie oraz opłaty za 
naukę w gimnazjum.

Maurycy Turkowski gimnazjum ukoń-
czył egzaminem dojrzałości w  1892 r. 
po czym wstąpił do Seminarium Du-
chownego w  Przemyślu. Po 4-letnich 
studiach teologicznych, 15 lipca 1896 r. 
otrzymał w katedrze przemyskiej świę-
cenia kapłańskie. Na pierwszą placów-
kę duszpasterską został skierowany 
przez władze diecezjalne do Gniewczy-
ny, w  kolejnych latach objął stanowi-
sko wikariusza i katechety w Samborze 
i  Sanoku. W  1908 r. uzyskał stopień 
doktora teologii, a następnie, po zdaniu 
odpowiedniego egzaminu kwalifikacyj-
nego, stopień profesora. W tym samym 

roku objął stanowisko katechety w gimnazjum w Rzeszowie 
i piastował je przez kolejne 23 lata. Pracę nad wychowaniem 
młodzieży ks. Maurycy Turkowski przekładał ponad wszyst-
ko i był jej oddany całym sercem. W trudnych czasach za-
boru austriackiego, a  następnie długim wyczekiwaniu na 
odrodzenie niepodległej ojczyzny, prezentował zawsze wzo-
rową postawę skierowaną przede wszystkim, na działalność 
społeczną oraz wychowanie dzieci i młodzieży w duchu pa-
triotycznym. Taka postawa zdobyła mu szacunek i niemały 
autorytet wśród mieszkańców Głogowa i Rzeszowa.

Ksiądz Maurycy Turkowski był niezwykle uzdolniony języ-
kowo, całe życie uczył się i pogłębiał znajomość kilkunastu 
języków, co stanowiło jego ulubione hobby. Swój talent ję-
zykowy wykorzystywał w częstych podróżach po Europie.

Z  dniem 17 września 1931 r. ks. Maurycy Turkowski zo-
stał przeniesiony w  stan spoczynku z  zaliczeniem 38 lat 
pracy nauczycielskiej. Z chwilą przejścia na emeryturę nie 
porzucił całkowicie pracy katechetycznej i duszpasterskiej. 
Zamieszkał we Lwowie i tam w dalszym ciągu oddawał się 
posłudze kapłańskiej. Po wojnie, w czerwcu 1946 r., w jed-
nym z ostatnich transportów kolejowych przewożących re-
patriantów opuścił Lwów i przyjechał do Krakowa. Mimo 
już podeszłego wieku i  pogarszającego się stanu zdrowia, 
poruszając się na wózku inwalidzkim, w dalszym ciągu od-
prawiał domowe msze.

Ksiądz prof. dr Maurycy Turkowski zmarł po prawie 8-let-
niej ciężkiej chorobie, dnia 9 sierpnia 1962 r. w Krakowie, 
w 90. roku życia i 66. roku kapłaństwa. Pochowany został 
w grobowcu rodzinnym, na cmentarzu w Głogowie Mało-
polskim dnia 11 sierpnia 1962 r. W 2000 r. Rada Miejska 
nazwała jego imieniem jedną z głogowskich ulic.

Monika Piekło

KSIĄDZ MAURYCY TURKOWSKI
GŁOGOWSKIE BIOGRAFIE

Ks. Maurycy Turkowski
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W niedzielę 8 marca zmierzyły się dwa zespoły z Esktrakla-
sy: Raków Częstochowa oraz Pogoń Szczecin. Wychowan-
kowie Akademii Piłkarskiej Głogovia Głogów Młp. wprowa-
dzili profesjonalnych piłkarzy na murawę. Taka przygoda to 
dla nich z pewnością niezwykłe przeżycie. Młodzi piłkarze 
mieli też okazję obejrzeć na żywo mecz w najwyższej klasie 
rozgrywkowej w Polsce.

Jak udało się dokonać tego, że wychowankowie akademii 
wprowadzili piłkarzy na murawę?

To, że zawodnicy naszej akademii mogli wyprowadzić za-
wodników Ekstraklasy na boisko, zawdzięczamy naszemu 
koordynatorowi Tomaszowi Decowi, który od roku współ-
pracuje z  Akademią Rakowa Częstochowa. Klub przyjął 
zgłoszenie Głogovii i nasi podopieczni mogli uczestniczyć 
w  tym niezapomnianym dla nich wydarzeniu, a  rodzice 
oglądać swoje pociechy w telewizji. 

Mimo że mecz zakończył się bezbramkowym remisem to 
z pewnością wielkie przeżycie dla młodych wychowanków 
Akademii Piłkarskiej Głogovia Głogów Młp. 

– Czy takie wydarzenia będą się powtarzać? Jak tak, to 
gdzie teraz pojadą młodzi? 

Planujemy kolejne, podobne działania mające na celu po-
pularyzację piłki nożnej. Chcemy organizować spotkania 
ze znanymi piłkarzami oraz kolejne eskorty. Najbliższy taki 
wyjazd nasz koordynator zaplanował na mecz Wisły Kraków. 

– Może coś o planach akademii? Będzie coś organizowane? 

Oprócz treningów i gry w lidze stawiamy również na inte-
grację naszej społeczności. Mamy w planach m.in. turnieje 
rodzinne oraz turniej z udziałem gwiazd. 

Nowością i zarazem dodatkowym atutem naszej Akademii 
jest patronat znanego piłkarza wywodzącego się z  naszej 
gminy. A mamy się kim pochwalić. Od marca ambasado-
rem naszej szkółki został Maciej Domański, który ma na 
swoim koncie występy na najwyższym poziomie rozgrywek 
w kraju i pochodzi z Głogowa Młp. Planujemy organizację 
spotkania z Maciejem, by opowiedział młodzieży jak osią-
gnąć sukces i zostać zawodowym piłkarzem.

Mamy w  planach wiele innych ciekawych przedsięwzięć 
oraz zmianę filozofii pracy w naszej akademii, ale nie chcia-
łabym zdradzać wszystkiego. Jedynie mogę jeszcze dodać, 
że od jesieni chcemy stworzyć jedną gminną akademię pił-
karską i przejąć sekcje piłkarskie UKS „IKAR”.

W okresie od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 gmina Głogów 
Małopolski w  czterech szkołach, dla których jest organem 
prowadzącym, tj. w Zespole Szkół w Przewrotnem, Zespole 
Szkół w Wysokiej Głogowskiej, Zespole Szkół w Budach Gło-
gowskich oraz Zespole Szkół w Pogwizdowie Nowym będzie 
realizowała projekt pn. Nowa jakość kształcenia w  Gminie 
Głogów Małopolski współfinansowany ze środków Unii Eu-

ropejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 działanie 
9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.
Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych 
min. 535 uczniów i  uczennic 4 szkół Gminy Głogów Mało-
polski w  zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, 
wzrost kompetencji min. 123 nauczycieli kształcenia ogólnego 
ww. szkół, w szczególności w zakresie wykorzystania metody 
eksperymentu oraz TIK.

ESKORTA AP GŁOGOVIA NA MECZU EKSTRAKLASY 
Młodzi zawodnicy z Akademii Piłkarskiej Głogovia Głogów Małopolski mieli okazję debiutować jako eskor-
ta zawodników Ekstraklasy podczas wejścia na murawę. Rozmowa z prezes klubu Głogovia Głogów Mało-
polski – p. Anetą Ginter.
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Większy zasób słownictwa. Czytanie wzbogaca słow-
nictwo, co znacznie pomaga w  opisywaniu swoich uczuć 
i  myśli. Ludziom często umyka jakiś wyraz lub chcą coś 
powiedzieć, ale nie potrafią ubrać tego w słowa. Na szczę-
ście można nad tym pracować, a czytanie jest najlepszym 
ćwiczeniem. Warto czytać książki zarówno podczas nauki 
czytania, jak i wtedy, kiedy ta umiejętność została opano-
wana do perfekcji. Poza tym dobrze jest zwrócić uwagę na 
dzieła wybitnych polskich i zagranicznych pisarzy, którzy są 
prawdziwymi mistrzami we władaniu językiem.

Lepsza pamięć. Czytanie książek to także doskonała sty-
mulacja dla mózgu. Czytając, tworzymy w  głowie obrazy, 
łączymy nową wiedzę z tym, co już jest nam znane. Podczas 
czytania lektury neurony są nieustannie zmuszane do wy-
siłku, co przekłada się na lepszą pamięć.

Redukcja stresu. Czytanie działa uspokajająco. Jeżeli wy-
bierzemy książkę, która naprawdę nas interesuje, stres dnia 
codziennego odejdzie w  zapomnienie. Książki biznesowe 
czy poradniki warto czytać rano. Natomiast wieczorem, 
przed snem wybierzmy powieści – ułatwi to zasypianie.

Pogłębianie wiedzy. Ludzie, którzy czytają, są mądrzejsi. 
Nie bez powodu mówi się o kimś, kto posiada wartościową 
wiedzę, że jest „oczytany”. Książki pozwalają na poprawę 
wielu aspektów swojego życia – od biznesu, poprzez relacje 
z  innymi, po psychologię. Warto czytać książki, ponieważ 
to właśnie lektura sprawia, że człowiek poszerza swoje ho-
ryzonty i staje się jeszcze bardziej inteligentny.

Garść inspiracji. Książki potrafią zainspirować. Czasa-
mi znajdujemy się w  takim punkcie swojego życia, że nie 
wiemy, w którą stronę warto pójść. Dlaczego warto czytać 
książki? W lekturze może zainspirować wszystko – postawa 
głównego bohatera, odwiedzane miejsca, podejmowane de-
cyzje, aktywności.

Rozwijanie wrażliwości. Czytanie książek rozwija wraż-
liwość na sztukę i na innych ludzi. Ludzie, którzy czytają, 

3 razy częściej odwiedzają muzea, a  2 razy częściej sami 
malują, piszą lub fotografują. Dzięki książkom rozwija się 
także empatia. Angażujemy się w fikcję literacką i potrafi-
my postawić się na miejscu drugiego człowieka, a także go 
zrozumieć.

Zwiększenie zdolności analitycznych. Książki wpływają 
także na większe zdolności analityczne. Osoby, które czy-
tają kryminały wymagające rozwiązywania zagadek, anali-
zowania faktów, stawiania tez, rozwijają w  sobie zdolność 
krytycznego i analitycznego myślenia. Pamiętajmy, że warto 
czytać książki już od najmłodszych lat, aby zauważyć pozy-
tywny wpływ czytania w dorosłym życiu.

Poprawa pisania. Częstsze sięganie po lekturę to także 
rozwijanie własnego stylu. Warto wybierać książki uzna-
nych pisarzy, dzięki którym nauczymy się poprawności 
gramatycznej oraz ortograficznej. To jedna z najważniej-
szych korzyści, wynikających z  czytania książek, którą 
z pewnością doceni każdy dorosły, który już jako dziecko 
namiętnie czytał książki.

Kształtowanie osobowości. Dzięki czytaniu możemy 
postawić się w  różnych sytuacjach i wyobrażać sobie, co 
zrobilibyśmy na miejscu bohatera. Otwieramy się tym sa-
mym na nowe doświadczenia czy wyzwania, rozszerzamy 
horyzonty, kształtując własną osobowość. Ponadto dziec-
ko, czytające mądre powieści przygodowe, może nauczyć 
się pozytywnych zachowań, które w dorosłym życiu mogą 
nieraz uratować człowieka z opresji.

Zaangażowanie w  życie społeczne. Według badań, lu-
dzie, którzy regularnie czytają, znacznie bardziej angażu-
ją się obywatelsko oraz kulturowo. Co więcej, czytelnicy 
mają większą swobodę i  łatwość wypowiedzi, robią to 
w sposób bardziej elokwentny. Przekłada się to na więk-
sze szanse na osiągnięcie sukcesu w życiu, a  także pod-
nosi samoocenę.

Monika Wasiluszko

DLACZEGO WARTO CZYTAć KSIĄŻKI?
Nie ulega wątpliwości, że czytanie wpływa w znaczącym stopniu na nasz umysł. Mimo tego, statystyki do-
tyczące naszego zainteresowania książkami nie wyglądają obiecująco. Pokazują bowiem, że większość 
z nas zamiast książki woli sięgnąć po telefon czy laptopa. Jednak to właśnie tradycyjne czytanie książek 
pogłębia zasób słownictwa, uczy ortografii, interpunkcji, pozwala na dogłębne poznanie problemu, po-
szerza wiedzę. Czasami wystarczy kilka minut dziennie, by w ciągu roku przeczytać wiele wartościowych 
książek. Jakie inne korzyści płyną z czytania?
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Głogów Młp.: Sklep „Super – Sam” GS*; 
Sklep Delikatesy „Dwójka” GS; Sklep 
Delikatesy „Centrum”; PIWEX Sklep 
firmowy ul. Długa (osiedle Słoneczne); 
Sklep nr 6 w Głogowie Młp. (osiedle Sło-
neczne) GS; Sklep p. Zofii Liszcz; Salo-
nik prasowy w Biedronce.
Wysoka Głogowska: SPAR; Sklep  
p. Furman
Budy Głogowskie: Sklep nr 10 – GS; 
Sklep p. Bober; Sklep p. Kogut
Przewrotne: Sklep p. Rusin; Sklep nr 9 
"Delikatesy Centrum" – GS
Styków: Sklep p. Pasek
Hucisko: Sklep nr 8 – GS
Zabajka: Delikatesy „Borówka”, Sklep 
KAMA
Miłocin: Delikatesy „Dwójka” – GS
Rudna Mała: Sklep nr 16 „Delikatesy 
Centrum” – GS
Lipie: Delikatesy „Premium” – GS
Rogoźnica: Sklep p. Marczydło

* Placówki handlowe Gminnej Spółdzielni „Sa-
mopomoc Chłopska” w Głogowie Małopolskim

Wydawca: 
Podkarpacki Klub Samorządności
(Zadanie realizowane na zlecenie 
Gminy Głogów Młp.)
Adres redakcji: 
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12, 
Głogów Młp.
Tel. 17 789 70 55
Redakcja: Monika Wasiluszko
Korekta językowa: Redakcja 
Nakład: 850 egz. 
Skład i druk: BONUS LIBER Sp. z o.o.,  
35-020 Rzeszów, ul. 17 Pułku Piechoty 7

UWAGA! Redakcja zastrzega sobie prawo se-
lekcji otrzymanych materiałów, dokonywania 
w nich skrótów i poprawek. Redakcja nie ponosi 
odpowiedzialności za treść reklam oraz zastrze-
ga sobie prawo do ich selekcji.

Gazeta ukazuje się na terenie powiatu  
rzeszowskiego.

Najnowsze informacje o Gminie 
Głogów Młp. znajdziesz na:
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Tu można kupić 
„Ziemię Głogowską”Komisariat Policji w Głogowie Małopolskim

pracuje całodobowo przez siedem dni w tygodniu
telefon kontaktowy: 17 85 83 374 lub alarmowy: 997, 112

Kronika Policyjna

Kalendarium

12 kwietnia 

Wielkanoc, najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie celebrujące 
misterium paschalne Jezusa Chrystusa: jego mękę, śmierć i zmartwych-
wstanie, obchodzone przez Kościoły chrześcijańskie zachowujące Nicej-
skie wyznanie wiary (325 r.). Kulminacyjny moment cyklu paschalnego.

13 kwietnia

Poniedziałek Wielkanocny, drugi dzień świąt Wielkanocy, stanowiący 
w  Polsce dzień wolny od pracy. W  polskiej tradycji tego dnia polewa 
się dla żartów wodą inne osoby. Polewanie wodą nawiązuje do daw-
nych praktyk pogańskich, łączących się z symbolicznym budzeniem się 
przyrody do życia i co roku odnawialnej zdolności ziemi do rodzenia. 
Do dziś zwyczaj kropienia wodą święconą pól w poniedziałkowy ranek 
przez gospodarzy jest spotykany we wsiach na południu Polski.

1 maja

Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popu-
larnie zwany 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, ob-
chodzone od 1890 corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem 
państwowym od 1950 roku. Święto wprowadziła w 1889 II Międzynaro-
dówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 w Chi-
cago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogól-
nokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. 

3 maja

Święto Narodowe obchodzone 3 maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 maja (1791), ustanowione w 1919 i ponownie w 1990. Dzień ten jest 
dniem wolnym od pracy. 3 maja 1791 uchwalono drugą po korsykańskiej 
konstytucję w nowożytnej Europie, a na świecie trzecią po amerykańskiej. 
Wyprzedziła m.in. konstytucję francuską. Konstytucja ta została uchwa-
lona przez Sejm Czteroletni, który został zwołany w październiku 1788. 

Ogłoszenie redakcyjne
Bardzo prosimy wszelkie materiały przesyłać na adres mailowy 

redakcja@ziemiaglogowska.pl 
do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Materiały nadesłane po tym terminie nie znajdą się w bieżącym numerze „ZG”.

Zareklamuj się w naszej gazecie!
Cena: 1 zł/cm2

Kontakt: redakcja@ziemiaglogowska.pl
Twoja reklama znajdzie się także na naszej stronie internetowej!

3 marca br. – Zdarzenie drogowe w Głogowie Młp., w wyniku którego obrażeń 
ciała doznała pasażerka jednego z uczestniczących pojazdów. 

7 marca br. – Na terenie gminy Głogów Małopolski doszło do sprzedaży nieletnie-
mu alkoholu w postaci 8 sztuk piwa.

8/9 marca br. – Kradzież pojazdu marki Fiat Ducato o wartości 120 000 zł na szko-
dę prywatnej spółki z terenu gminy Głogów Młp.

17 marca br. – Oszustwo na kwotę 5 000 zł na szkodę osoby prywatnej zamieszka-
łej na terenie gminy Głogów Młp. 

19 marca br. – Nielegalne posiadanie broni palnej kal. 6 mm przez mieszkańca 
Głogowa Młp.

23 marca br. – Wypadek przy pracy w Głogowie Małopolskim, w wyniku którego 
obrażeń ciała doznał jeden z pracowników firmy. 



MIEJSCE NA 
TWOJĄ REKLAMĘ

Cena: 1 zł/cm2 ul. Menerki 13b
36-060 Głogów Małopolski

tel. +48 512 637 540
www.walmar.rzeszow.pl

HURTOWNIA FOTOWOLTAICZNA
szybka dostawa  &  możliwy montaż

ul. Menerki 13b
36-060 Głogów Małopolski

tel. +48 512 637 540
www.walmar.rzeszow.pl

HURTOWNIA FOTOWOLTAICZNA
szybka dostawa  &  możliwy montaż

Pomoc w uzyskaniu dotacji z programu „Mój Prąd”
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