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Wymagane badania kandydatów odbędą się w dniach 8-10 czerwca. Wszelkie 
niezbędne do złożenia podania formularze oraz informacje o pozostałych termi-
nach znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce nabór.

Szkoła oferuje naukę gry na 12 instrumentach. Chętni do nauki mogą szkolić się 
z gry na fortepianie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, akor-
deonie, flecie poprzecznym, klarnecie, saksofonie, trąbce oraz perkusji. Każdy 
młody muzyk z pewnością wybierze coś dla siebie. 

W imieniu Szkoły Muzycznej serdecznie zapraszamy do rozwijania swojej mu-
zycznej pasji. Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej szkoły: 
http://www.sm.glogow-mlp.pl.

NaBÓr Do SZKoŁY MUZYCZNeJ
Szkoła Muzyczna I stopnia w Głogowie Małopolskim informuje o prowa-
dzonym naborze. Ze względu na trwającą epidemię, termin składania 
podań został wydłużony do 31 maja bieżącego roku. 



Ziemia GłoGowska 5/2020 3FAKTY I OPINIE

Decyzją rządu szkoły nadal pozostają zamknięte, dlatego 
z komunikacji autobusowej nie korzystają również ucznio-
wie. W konsekwencji doszło do ograniczona liczby kursów 
autobusowych i  przejście na system sobotnio-niedzielny. 
Wprowadzenie takich ograniczeń pozwoliło nieco zmniej-
szyć straty firm przewozowych. Na szczęście w  ostatnim 
czasie coraz więcej osób znowu zaczyna korzystać z autobu-
sów. W związku z tym podjęto decyzję o zwiększeniu liczby 
kursów autobusów komunikacji MKS.

Zmiany te dotyczą również naszej gminy. Jak podaje Zwią-
zek Gmin PKS, od 12 maja autobusy MKS będą kursować 
w  dni robocze według rozkładu jazdy obowiązującego 
w  okresie wakacji lub ferii szkolnych. W  soboty obowią-
zywać będzie normalny rozkład jazdy przypadający na ten 

dzień tygodnia. Natomiast jeżeli chodzi o  niedzielę – od 
17 maja przywrócona zostanie komunikacja zgodna z aktu-
alnym rozkładem jazdy.  

Dodatkowo w  życie wejdą zmiany na poszczególnych li-
niach, w tym na linii Hucisko. Przywrócona zostanie komu-
nikacja zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. W kur-
sach do Rzeszowa, odbywających się w  godzinach 4:50, 
6:40, 8:30 oraz 11:20, wykonane zostaną podjazdy do Po-
gwizdowa Starego (k. Domu Ludowego). Kursy z Rzeszowa 
do Huciska z godz. 14:00, 15:45, 18:10 zostaną wykonane 
z  podjazdem do Pogwizdowa Starego. Związek informuje 
również, że o godz. 21:18 wykonany zostanie kurs z Gło-
gowa Młp. do  Pogwizdowa Starego przez Hucisko, skomu-
nikowany z linią MKS 227 o godz. 20:35 z Rzeszowa D.A. 

MKS ZWIĘKSZa LICZBĘ KUrSÓW aUtoBUSÓW 
W związku z trwającą epidemią koronawirusa doszło do znaczącego spadku liczby pasaże-
rów korzystających z publicznej komunikacji autobusowej. Wielu z nas pozostało w domach, 
część pracuje zdalnie, a inni mają przerwę w wykonywaniu obowiązków. 

Tylko w roku bieżącym łączna wartość realizowanych zadań 
to ponad 30 mln zł. To rekordowa kwota. Jak dotąd, w hi-
storii naszej gminy nigdy nie przeznaczano tak znaczących 
środków na programy proekologiczne. Jest to szczególnie 
ważne z punktu widzenia ochrony środowiska oraz klimatu. 

Realizowany przez gminę Głogów Małopolski program wy-
miany źródeł ciepła na kotły opalane ekogroszkiem oraz 
gazowe to łączny koszt ponad 3 milionów złotych. Dzięki 
temu projektowi mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowa-
nie na wymianę źródeł ciepła starej generacji, opalanych 
paliwem stałym, na nowoczesne i ekologiczne. 

Kolejnym programem realizowanym przez naszą gminę 
jest montaż instalacji fotowoltaicznych. Projekt obejmuje 
dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej 
w  gospodarstwach domowych. Całość zadania opiewa na 
kwotę około 3,3 miliona złotych. 

Instalacje fotowoltaiczne to nowoczesne i ekologiczne roz-
wiązanie w  wytwarzaniu energii elektrycznej. W  naszej 
gminie korzystają z niej również budynki użyteczności pu-
blicznej. Instalacje przeznaczone na ten cel w ZS w Budach 
Głogowskich, DD „Senior – WIGOR” w Budach Głog., ZS 
w  Wysokiej Głog., Remizie OSP w  Wysokiej Głog., ŚDS 
w Wysokiej Głog., ZS w Głogowie Młp., ZSO w Głogowie 
Młp., Przedszkolu Publicznym w Głogowie Młp., Urzędzie 
Miejskim w Głogowie Młp. przy ul. Kościelnej 8, MGDK, 
ZS w Przewrotnem, SP w Rudnej Małej, ZS w Pogwizdowie 
Nowym, SP w Stykowie, Gminnym Żłobku w Rogoźnicy, Li-
piu oraz Budach Głog., Stacji Uzdatniania Wody w Rudnej 
Małej, Zabajce oraz Przewrotnem, Przepompowni w  Ro-
goźnicy, na osiedlu Niwa, w Wysokiej Głogowskiej, Hydro-
forni na osiedlu Słonecznym, przy studniach I,II w Budach 
Głogowskich, a także przy OSiR w Głogowie Młp. oraz przy 

Oczyszczalni Ścieków w Zabajce. Koszt realizacji tego zada-
nia to ponad 3,5 miliona złotych. 

Do działań w zakresie ochrony środowiska należy zaliczyć 
również budowę oczyszczalni ścieków. W  miejscowości 
Przewrotne powstaje mechaniczno-biologiczna oczysz-
czalnia ścieków. Prócz Przewrotnego, korzystać będą z niej 
także sołectwa Hucisko i Pogwizdów Stary. Wartość tej in-
westycji wynosi 6,5 mln złotych. 

Gmina dba również o  parki oraz inne tereny rekreacyjne, 
do których należy m.in. staw Traczewski w Głogowie Młp. 
W  ramach projektu odnowione zostaną tereny wokół gło-
gowskiego stawu, w sołectwie Rudna Mała zrewitalizowany 
zostanie park przy Domu Ludowym, a na osiedlu Rogoźnica 
powstanie nowe miejsce rekreacyjne. Łączny koszt rewitali-
zacji terenów zielonych wyniesie około 6 milionów złotych. 

Podejmując działania na rzecz ochrony środowiska oraz kli-
matu, gmina Głogów Małopolski wykazuje troskę o miesz-
kańców oraz przyszłe pokolenia. Są to inwestycje długofa-
lowe, które w przyszłości zaowocują czystszym, a co za tym 
idzie zdrowszym środowiskiem do życia dla nas wszystkich. 

DZIaŁaNIa GMINY Na rZeCZ eKoLoGII 
Gmina Głogów Młp. wyróżnia się pod względem działań mających na celu dbanie o środowisko natural-
ne. W tym celu realizuje szereg programów proekologicznych, do których należą między innymi program 
montażu baterii fotowoltaicznych, budowa nowej oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci kanalizacyjnej, 
a także program ochrony powietrza i wymiany źródeł ciepła na ekologiczne.
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w Głogowie Małopolskim

ogłasza nabór na kierunek
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Zapraszamy zainteresowanych uczniów

Szczegółowe informacje o naborze:

tel: 17 789-72-52

www.zso.glogow-mlp.pl

zso@glogow-mlp.pl

O godzinie 8.00 w  Sanktuarium Matki Bożej Głogowskiej 
odbyła się msza święta w  intencji ojczyzny, którą sprawował 
ksiądz proboszcz Adam Samel. Ze względu na wciąż obowią-
zujące obostrzenia w świątyni mogło przebywać tylko 75 osób.

Po mszy burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj, za-
stępca burmistrza Piotr Niedziela, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogowie Małopolskim Paweł Ślęzak oraz rad-
ny Rady Miejskiej Tomasz Barczak złożyli wieniec pod po-
mnikiem Poległych za Wolność i Niepodległość Ojczyzny.

Przy okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
warto przypomnieć jej historię. Święto to ustanowione zo-
stało w 1919 roku, gdy Polska odzyskała niepodległość. Sejm 
Ustawodawczy podjął uchwałę, według której święto 3 Maja 
zostało uznane świętem narodowym. Po II wojnie światowej 
zwyczaj obchodów powrócił i trwał aż do 1946 roku, kiedy 
doszło do masowych demonstracji studenckich. Od tego 

czasu władze komunistyczne zabroniły publicznego święto-
wania i organizowania obchodów 3 Maja. Wszelkie próby 
manifestowania były w tych dniach tłumione przez milicję. 
Władze PRL postanowiły dodatkowo znieść to święto po-
przez ustawę z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych 
od pracy. Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócone 
zostało dopiero w 1990 roku. Pierwsze po tej przerwie uro-
czyste obchody odbyły się na Placu Zamkowym w obecności 
ówczesnego prezydenta – Wojciecha Jaruzelskiego. Od 2007 
roku święto 3 Maja obchodzone jest także na Litwie. 

Ponadto 3 maja wypada także święto kościelne, a dokład-
niej święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, które 
obchodzone jest od 1920 roku. Ma ono upamiętniać złożo-
ne przez Jana Kazimierza śluby lwowskie, podczas których 
powierzył Polskę pod opiekę Maryi. Nie jest to jednak świę-
to nakazane, więc tego dnia katolicy nie są zobligowani do 
uczestniczenia w mszy świętej.

oBChoDY ŚWIĘta NaroDoWeGo 3 MaJa 
Ze względu na wciąż obowiązujące obostrzenia związane z epidemią i podjęte środki bezpieczeństwa, tego-
roczne obchody Święta Konstytucji 3 Maja w naszej gminie odbyły się na innych zasadach niż dotychczas.
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W ostatnim czasie bardzo często wy-
buchają pożary w lasach lub w ich 
najbliższym otoczeniu. Niemal każ-
dego dnia słyszymy syreny straży po-
żarnej. Skąd taka sytuacja?

Podstawowym czynnikiem wpływa-
jącym na powstawanie pożarów w la-
sach jest brak deszczu. Od kilku lat 
ilość opadów atmosferycznych jest 

bardzo niska, ale obecna wiosna jest pod tym względem wy-
jątkowo tragiczna. Praktycznie nie było większych opadów, 
co w połączeniu z bezśnieżną zimą spowodowało suszę. Roz-
wijające się rośliny potrzebują dużych ilości wody, którą „za-
bierają” z ziemi. Wiatr i coraz mocniejsze słońce powodują 
szybkie parowanie wody z ziemi, którego nie hamuje roślin-
ność zielna, co ma miejsce w późniejszych miesiącach wege-
tacyjnych. Te wszystkie czynniki sprawiają, że mamy obecnie 
najwyższy, 3 stopień zagrożenia pożarowego w większości 
lasów w naszym kraju, w tym także w lasach Nadleśnictwa 
Głogów. Ten wysoki stopień zagrożenia oznacza, że prawdo-
podobieństwo pożaru w lasach jest bardzo duże. Dodatkowo, 
nadal znajdują się tacy, którzy na wiosnę wypalają suche tra-
wy na łąkach i nieużytkach. To jest obecnie największe zagro-
żenie, bo ogień z reguły wymyka się spod kontroli, przeno-
sząc się do lasów, a przecież pożary wywołane podpalaniem 
łąk mogą zagrozić też ludziom i ich domom. Utrzymująca się 
susza wpływa też na pogorszenie się stanu zdrowotnego na-
szych lasów. Osłabione z powodu niedostatku wody drzewa 
są idealnymi kandydatami do zaatakowania przez szkodniki 
wtórne, czyli zasiedlające drzewa niezdolne do obrony.

Myśląc o pożarze lasu, każdy z nas widzi w wyobraźni 
czarną, pokrytą popiołem pustą ziemię. Jak w rzeczywi-
stości wygląda las po pożarze? 

Rzadko kiedy pożar powoduje wypalenie do gołej ziemi 
wszystkich roślin, szczególnie drzew. Dzieje się tak dlatego, 
że pożaru nie zostawiamy samemu sobie, ale aktywnie z nim 
walczymy, czasami używając do tego celu nawet samolotów, 
które z nieba zrzucają wodę. W większości przypadków po 
przejściu pożaru drzewa nadal stoją, choć ich pnie są czarne 
od sadzy. Wypalona roślinność zielna zaczyna odrastać i za ja-
kiś czas może się nawet w niektórych przypadkach wydawać, 
że las się obronił. Jednak rzeczywistość najczęściej wygląda 
inaczej. W wyniku wysokiej temperatury zniszczeniu ulegają 
żywe tkanki roślin (kora, liście), które decydują o życiu drze-
wa. Drzewa umierają długo po przejściu pożaru. Osłabione 
ogniem drzewa stają się łatwym łupem dla różnych owadów 
i grzybów, które w normalnych warunkach nie stanowią za-
grożenia dla życia drzew i zdrowia lasów, jednak dla osła-
bionych stają się przysłowiowym „gwoździem do trumny”. 
Ponieważ osłabione drzewa nie bronią się tak skutecznie, jak 
w pełni silne szkodniki – szczególnie owadzie – namnażają 
się bardzo szybko i atakują również sąsiadujące drzewa nie-
dotknięte przez ogień. Łańcuch problemów, zapoczątkowany 
przez pożar, zaczyna się wydłużać. Dlatego warto wiedzieć, że 

drzewostany dotknięte pożarem, nawet jeśli pozornie go prze-
trwały, mają znikome szanse na przeżycie. W celu uniknięcia 
namnożenia szkodników leśnicy usuwają takie drzewostany 
i zakładają nowe. To oczywiście rodzi ogromne koszty.

Czy pożary to największe zagrożenie dla lasów?
Niewątpliwie pożary należą do jednych z największych zagro-
żeń dla lasów. Jest to czynnik zakłócający w sposób drastyczny 
procesy życiowe ekosystemów leśnych. Wskutek pożarów po-
noszone są straty materialne, zagrożone jest życie i mienie lu-
dzi. Jednak bez porównania największe są straty biocenotycz-
ne, które według szacunków są około pięciokrotnie większe od 
strat materialnych. Dlatego proszę o odpowiedzialne zachowa-
nie się w lesie i przestrzeganie wprowadzanych ograniczeń. 

Czy lasy Nadleśnictwa Głogów są mocno zagrożone pożara-
mi? W jaki sposób określa się zagrożenie pożarami dla lasów? 
Tak, nasze lasy są silnie zagrożone pożarami. Jesteśmy nadle-
śnictwem zaliczonym do 2 kategorii zagrożenia pożarowego 
w trzystopniowej skali. Oznacza to, że prawdopodobieństwo 
wystąpienia w nich pożarów, nawet przy umiarkowanych wa-
runkach pogodowych, jest wysokie. Kategoria ta jest określa-
na raz na 10 lat na podstawie m.in. częstotliwości występo-
wania pożarów, warunków drzewostanowych, klimatycznych 
i  czynników antropogenicznych. Oprócz tej kategorii, co-
dziennie w okresie od wiosny do jesieni, określany jest stopień 
zagrożenia pożarowego. Tu mamy czterostopniową skalę – od 
braku zagrożenia do trzeciego, najwyższego stopnia zagroże-
nia. Stopnie zagrożenia pożarowego są określane codziennie 
na podstawie pomiarów wykonanych w specjalnych stacjach 
pomiarowych dwa razy dziennie: o godzinie 9:00 i 13:00, 
w oparciu o wilgotność ściółki w drzewostanie sosnowym 
III klasy wieku na siedlisku borów świeżych (ubogie siedliska 
leśne ze słabo rozwiniętą warstwą roślin zielnych), wilgotno-
ści względnej powietrza oraz współczynnika opadowego. Od 
kilkunastu dni w lasach Nadleśnictwa Głogów mamy najwyż-
szy, trzeci stopień zagrożenia pożarowego, a wilgotność ściół-
ki leśnej wynosi już mniej niż 20%. Niestety prognozy pogody 
na najbliższe tygodnie nie nastrajają optymistyczne. Nie zano-
si się na większe opady deszczu. Jeśli stopień zagrożenia poża-
rowego będzie się utrzymywał na tak wysokim poziomie, to 
w trosce o bezpieczeństwo lasu i ludzi w nim przebywających 

DroBNe GeStY MoGĄ oChroNIĆ LaS  
prZeD pożareM

Rozmowa z panem Piotrem Brewczyńskim, Nadleśniczym Nadleśnictwa Głogów.

Fot. Monika Barnat, Wojciech Kaczor
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będę zmuszony, zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy o lasach, wpro-
wadzić okresowy zakaz wstępu do lasu. Warto wiedzieć, że je-
śli wilgotność ściółki spadnie poniżej 10% i taki stan będzie 
utrzymywał się przez kilka dni, to nadleśniczy ma obowiązek 
wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu. Mam jednak na-
dzieję, że do tego nie dojdzie, bo rozumiem, że szczególnie 
teraz, w okresie obowiązywania wielu zakazów, to właśnie las 
jest miejscem, gdzie społeczeństwo może się poruszać, pood-
dychać świeżym powietrzem i odpocząć psychicznie od za-
mknięcia w domu. Wartość tej funkcji społecznej lasów jest 
teraz szczególnie widoczna. Niemniej jednak bezpieczeństwo 
ludzi i ochrona ekosystemów leśnych jest dobrem nadrzęd-
nym. Z góry proszę więc o zrozumienie decyzji, którą ewen-
tualnie będę musiał podjąć. Warto również wiedzieć, że tylko 
w tym roku w Nadleśnictwie Głogów wybuchły już 4 pożary, 
które strawiły w sumie 1,46 ha lasu. Dla porównania w ca-
łym ubiegłym roku mieliśmy 5 pożarów leśnych o łącznej po-
wierzchni 0,20 ha. Obrazuje to dobrze obecne zagrożenie, 
z którym musimy się zmierzyć. 

Jakie działania podejmują leśnicy z Nadleśnictwa Głogów, 
aby zminimalizować ryzyko pożaru lasu lub zmniejszyć 
jego zasięg w chwili wystąpienia? 

Nasze działania są dwutorowe. Przede wszystkim staramy się, 
aby w przypadku ewentualnego wybuchu pożaru jak najszyb-
ciej go zlokalizować i ugasić. W Nadleśnictwie Głogów działa 
Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny, który zajmuje się koordyno-
waniem wszystkich działań w zakresie wykrywania i gaszenia 
pożarów w naszych lasach. Punkt uruchamiany jest od wy-
stąpienia 1, najniższego stopnia zagrożenia pożarowego w go-
dzinach od 9:00 do 19:00 każdego dnia, nawet w weekendy. 
W tym Punkcie, zwanym przez nas potocznie PAD, mamy 
zainstalowany zaawansowany system kamer przemysłowych, 
tzw. Smoke  Detection, który m.in. automatycznie wykrywa 
dym, bazując na obrazie z trzech kamer znajdujących się na 
48-metrowych wieżach wybudowanych na terenie Nadleśnic-
twa. Zadaniem tego narzędzia, obsługiwanego przez przeszko-
lonego pracownika, jest przeanalizowanie aktualnego obrazu 
z kamery w celu szybkiego wykrycia potencjalnego pożaru. 
System jest w stanie rozpoznać dym i zgłosić alarm tuż po jego 
pojawieniu się. Oprócz tego, utrzymujemy w terenie różne ele-
menty techniczne, które czasem mogą ocalić wiele hektarów 
lasów, takie jak sieć dróg i pasów przeciwpożarowych czy sieć 
zbiorników wodnych stanowiących punkty czerpania wody 
do celów gaśniczych. Mamy również swój samochód patrolo-
wo-gaśniczy, który może samodzielnie ugasić niewielki pożar, 
choć częściej służy do patrolowania ugaszonego pożarzyska, 
by nie nastąpiło powtórne rozniecenie ognia. Utrzymanie 
tego zabezpieczenia, generującego olbrzymie koszty, sprawia, 
że możemy szybko i skutecznie interweniować w przypadku 
pojawienia się pożaru. Drugim obszarem naszego działania 
jest edukowanie społeczeństwa, aby podnieść wiedzę o tych 
zachowaniach w lesie, które zwiększają ryzyko powstania po-
żaru i których należy unikać oraz o tych, które mogą uratować 
las przed spaleniem.

Czego więc powinniśmy nie robić w lesie, aby nie narażać 
go na zniszczenie przez pożar?

Przede wszystkim nie używajmy ognia w lesie, pod żadną po-
stacią. Nie palmy ognisk (są miejsca do tego wyznaczone, ale 
przy 3 stopniu zagrożenia nie należy palić ognisk nawet tam), 
nie palmy też papierosów w lesie – wyrzucone niedopałki to 

śmiertelne zagrożenie dla lasu w czasie takiej suszy! Starajmy 
się czas spędzony w lesie wykorzystać na złapanie jak naj-
większej ilości świeżego powietrza. Nie wjeżdżajmy pojazda-
mi silnikowymi na teren lasu, nawet jeśli nie ma na drodze 
szlabanu. Wjazd pojazdami silnikowymi na drogi leśne jest 
zabroniony, a w czasie takiego zagrożenia pożarowego tak-
że lekkomyślny. Nie zastawiajmy wjazdu na drogi leśne, co 
w przypadku pożaru może uniemożliwić wjazd samochodów 
gaśniczych i w konsekwencji spalenie dużych fragmentów 
lasu. Niestety, często dochodzi do sytuacji, że widzimy auta 
zaparkowane bezpośrednio przed rogatką leśną stanowiącą 
bramę wjazdową do lasu. W takich przypadkach będziemy 
musieli reagować. Nie wyrzucajmy także śmieci. Pomijając 
zaśmiecanie środowiska, często to właśnie one stanowią ma-
teriał łatwopalny. W ostatnim czasie pojawiły się pomysły 
wynoszenia uschniętych świątecznych choinek do lasu. Takie 
działanie jest niedopuszczalne, bo wnosimy do lasu materiał 
szczególnie łatwopalny. Pamiętajmy, że jest to wykroczenie 
zagrożone karą finansową. Szczególnie niebezpieczną pod 
kątem zagrożenia pożarowego grupę śmieci stanowią szklane 
przedmioty. Szkło w pewnych warunkach może zadziałać jak 
soczewka i zainicjować pożar. Jeśli widzimy szklane przed-
mioty, zabierzmy je z lasu. Taki drobny gest może ochronić 
las przed pożarem. Ostatnie dni pokazały, jak wielkie jest 
znaczenie lasów dla odpoczynku. Dbajmy o nie wspólnie!

Co należy zrobić w przypadku, gdy zauważymy pożar w le-
sie lub jego pobliżu? 

Pierwszą rzeczą, jaką należy w tej sytuacji zrobić, jest zaalar-
mowanie osób znajdujących się w  strefie pożaru. Następnie 
powinno się niezwłocznie zawiadomić służby ratownicze, 
dzwoniąc pod 998 lub 112. Numery telefonów alarmowych są 
czynne całą dobę i dostępne nawet w strefach, w których ope-
rator telefoniczny nie ma zasięgu. Można również zadzwonić 
na numer alarmowy Nadleśnictwa Głogów – 785 411 868. 

Czy to prawda, że w większości przypadków to właśnie 
ludzie są odpowiedzialni za powstawanie pożarów lasów? 
Niestety tak. Pożary lasów to czasem efekt celowych podpa-
leń, czasem skrajnej lekkomyślności, często wypalania traw 
na sąsiadujących łąkach oraz wyrzucania niedopałków pa-
pierosów. Dlatego przypominam, że przy 3 stopniu zagroże-
nia pożarowego palenie ognisk, nawet w miejscach do tego 
przeznaczonych, jest zabronione. Ponadto, w lasach oraz na 
terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m 
od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących 
wywołać niebezpieczeństwo pożaru, a w szczególności ko-
rzystania z  otwartego płomienia, wypalania wierzchniej 
warstwy gleby i pozostałości roślinnych. Zachęcam do tego, 

Fot. Michał Suchy
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aby śledzić stronę internetową Nadleśnictwa Głogów. Za-
mieszczamy tam na bieżąco wszystkie niezbędne informa-
cje i komunikaty, w tym dotyczące możliwości przebywania 
w lesie i zasad, jakie w nim obowiązują. 

Rząd złagodził obostrzenia dotyczące wchodzenia do la-
sów i terenów zielonych. O czym powinniśmy pamiętać, 
wybierając się na wycieczkę do lasu? 

Rzeczywiście, od 20 kwietnia br. znów można korzystać 
ze wszystkich lasów, także tych znajdujących się w zarządzie 
Nadleśnictwa Głogów. Spacerując po lesie, nie mamy obo-
wiązku zakrywania ust i nosa maseczkami lub elementami 

ubrania. Należy jednak pamiętać, że zakazy przebywania 
dotyczą nadal obiektów leśnej infrastruktury turystycznej, 
takich jak ścieżki edukacyjne, wiaty, zielone klasy, leśne si-
łownie i tarasy widokowe. Tam nadal nie wolno wchodzić. 
Miejsca te oznaczone są odpowiednimi tablicami i taśmami. 
Nie zrywajmy ich! Otwarte i dostępne są natomiast leśne 
parkingi i miejsca postojowe, na których jednak, zgodnie 
z prawem, mamy obowiązek używać maseczek, zachowy-
wać odpowiednie odstępy oraz unikać grupowania się. 

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała Monika Wasiluszko

Zgodnie z  wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, 
dyrektorzy wszystkich placówek podjęli działania mające 
na celu zapewnienie zasad bezpieczeństwa podopiecznym 
oraz pracownikom. Obiekty i sale zajęć są regularnie dezyn-
fekowane i wietrzone. Dzieci nie korzystają z placów zabaw, 
a liczba zabawek i gier została ograniczona, tak aby zachować 
możliwość ich higienicznego używania. Każda grupa prze-
bywa w wyznaczonych i  stałych salach. Mieszanie się dzie-
ci i  personelu zostało maksymalnie ograniczone. Rodzice 
w  placówkach mają możliwość zapoznać się z  wytycznymi 
dotyczącymi procedur przyprowadzania i odbierania dzieci.

Uczestnictwo dzieci w  zajęciach opiekuńczych jest nieobo-
wiązkowe. Każda placówka skierowała do rodziców zapyta-
nie w sprawie uczestnictwa dzieci w zajęciach. Pierwszeństwo 
w przyjęciu do placówek mają dzieci rodziców pracujących. 
Otwarcie żłobków i przedszkoli ma na celu, przede wszyst-
kim, umożliwienie spokojnego powrotu do pracy tych rodzi-
ców, którzy już teraz muszą do niej wrócić, a nie mają komu 
powierzyć opieki nad swoimi dziećmi. Szczegółowe infor-
macje na temat zasad funkcjonowania żłobków i przedszkoli 
można uzyskać u dyrektorów placówek.

– Wszystkie placówki wchodzące w  skład Zespołu Żłobków 
Gminy Głogów Małopolski, za zgodą i we współpracy z JST 
oraz konsultacjach z  PPSSE w  Rzeszowie, uruchomiono 
w dniu 06.05.2020 r. Natomiast nie we wszystkich żłobkach 
rodzice zdecydowali o przyprowadzeniu dzieci od tego dnia. 
Do części żłobków dzieci wróciły 11.05.2020 r. lub nastąpi to 
18.05.2020 r. Do żłobków wróci ok. 30% dzieci. Początki są 
trudne, gdyż przerwa w funkcjonowaniu jednostek była dłu-
ga i dzieciom trudno rozstać się rodzicem, który nie może mu 
towarzyszyć w  budynku. Nie obyło się bez łez. Staramy się 
jednak robić wszystko co w naszej mocy, aby jak najbardziej 
zminimalizować ryzyko zarażenia, a jednocześnie zapewnić 
dzieciom poczucie komfortu emocjonalnego, bezpieczeństwa 
i wywołać uśmiech na ich małych buziach – który na szczę-
ście pojawia się coraz częściej – wyjaśnia Małgorzata Gor-
czyca, dyrektor ZŻGGM.

– Przedszkole zostało otwarte 6 maja. Wcześniej, we współ-
pracy z  inspektorem BHP przygotowana została Procedura 

BHP, zawierająca realizację wytycznych GIS oraz MEN. Zo-
stali z nią zapoznani wszyscy pracownicy placówki. Wszelkie 
występujące na etapie przygotowań wątpliwości konsultowa-
ne były z panią inspektor z Sanepidu. Z kolei Urząd Gminy 
zapewnił wszelkie niezbędne środki ochrony osobistej oraz 
do dezynfekcji – zapas wystarczy na kilka tygodni. Personel 
przedszkola odpowiednio przygotował sale przedszkolne. 
Wszystko zostało skrupulatnie wysprzątane i zdezynfekowa-
ne. W naszym przedszkolu możemy utworzyć 3 grupy – przy-
gotowaliśmy miejsce dla 40 dzieci. W pierwszym tygodniu po 
ponownym otwarciu placówki uczęszcza do nas 12 dzieci. Od 
11 maja ma ich być już 20, natomiast od 18 maja – 24 dzieci. 
Dzieci wbiegają do przedszkola stęsknione – widać, że brako-
wało im kontaktu z rówieśnikami. Rodzice musieli podpisać 
stosowne oświadczenie o stanie zdrowia dziecka i zapozna-
nia się z procedurami. Nie wszyscy z nich z łatwością zaak-
ceptowali fakt, że nie mogą wejść do przedszkola, jednakże 
funkcjonujemy w reżimie sanitarnym i nie zgadzamy się na 
żadne odstępstwa. Nadal prowadzimy zdalne nauczanie, po-
legające na tym, że rodzice dzieciaków pozostających w do-
mach otrzymują propozycje zabaw i zajęć, które dzieci bar-
dzo lubią i na które czekają. Ze swojej strony mogę zapewnić, 
że personel przedszkola robi wszystko, by zapewnić bezpie-
czeństwo dzieciakom i sobie oraz współpracownikom – mówi 
Małgorzata Jodłowska, dyrektor Publicznego Przedszkola 
w Głogowie Młp.

Anna Morawiec

żŁoBKI I prZeDSZKoLa WZNoWIŁY praCĘ 
Żłobki i przedszkola na terenie Gminy Głogów Młp. wznowiły swoją działalność. Od 6 maja zajęcia opiekuń-
cze realizowane są w przedszkolu publicznym w Głogowie Młp. oraz w punktach przedszkolnych i oddziałach 
przedszkolnych przy szkołach w Wysokiej Głogowskiej, Budach Głogowskich, Przewrotnem oraz w Pogwizdowie 
Nowym. Czynne są również niektóre przedszkola niepubliczne – decyduje o tym organ prowadzący dane przed-
szkole. Otwarte są także żłobki w Głogowie Młp. – Centrum, Wola Cicha, Rogoźnica oraz w Budach Głogowskich. 



8 Ziemia GłoGowska 5/2020wYDaRZeNia
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.  WyChODZąC NaPRZeCIW POtRZeBOM KlIeNtóW, eKOGłOG SP. Z O.O. OfeRuje:

1. Koszenie terenów zielonych
• koszenie terenów zielonych przydomowych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej
• koszenie za pomocą kosiarek bijakowych i podkaszarek
telefon kontaktowy w sprawie koszenie: 17 85 17 485 wew. 2
2. Wykonanie ogrodzeń panelowych
• wykonanie ogrodzeń panelowych kompleksowo
• wykonanie ogrodzeń panelowych bez materiału
telefon kontaktowy w sprawie wykonania ogrodzeń: 17 85 17 475
3. usługi brukarskie
• wykonanie z kostki brukowej chodników, parkingów, podjazdów itp.
• układanie kostki brukowej kompleksowo
• układanie kostki brukowej bez materiału
telefon kontaktowy w sprawie usług brukarskich: 17 85 17 475
Wszystkie usługi wyceniane są indywidualnie.

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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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.

Budowa dróg na osiedlu Niwa jest częścią większego zadania, 
w ramach którego powstają również inne odcinki dróg w na-
szej gminie. Należą do nich między innymi: ukończona już 
droga w Rudnej Małej, łącząca strefę ekonomiczną z drogą do 
lotniska w Jasionce oraz dwa odcinki dróg w Przewrotnem. 
Łączny koszt budowy wszystkich ośmiu odcinków dróg to 
kwota ponad 5 mln zł. Inwestycje realizowane są z budżetu 
gminy i rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych.

– Rządowy program dróg samorządowych jest bardzo istot-
ny dla gminy, ponieważ w większym stopniu niż do tej pory 
pozwoli nam sfinansować budowę dróg. Po raz pierwszy do-
staliśmy pieniądze na budowę aż ośmiu odcinków dróg i ulic. 
Dzięki temu programowi będziemy w stanie to zrobić – mówi 
Paweł Baj, burmistrz Głogowa Małopolskiego.

Monika Wasiluszko

ULICa rÓżaNa JUż GotoWa 
Zakończyły się prace przy budowie ulicy Różanej na osiedlu Niwa w Głogowie Małopolskim. Pracami objęte 
zostały także inne drogi na tym osiedlu. Należą do nich ulice: Komisji edukacji Narodowej, Myśliwska, Ma-
tejki oraz Poniatowskiego. Nowa droga z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz podniesie 
komfort życia mieszkańców.
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Według dostępnych źródeł, obecnie wykorzystujemy w Pol-
sce około 20-30 proc. zasobów wód. Rezerwa jest więc spo-
ra. Jeśli jednak skorzystamy z nich obecnie, to problemy 
z dostępem do wody mogą mieć przyszłe pokolenia. Jak 
naprawdę wygląda sytuacja z zasobami wodnymi?

Sytuacja jest tylko pozornie dobra, ponieważ nie wszystkie 
zasoby wody można wykorzystywać jako wodę pitną lub do 
celów rolniczych. Poza tym zapotrzebowanie na wodę ro-
śnie, a zasoby się kurczą. Polska jest obecnie w Europie na 
4 miejscu od końca pod względem zasobów wody w przeli-
czeniu na mieszkańca.

Czy naszej gminie grozi zatem susza?

Zagrożenie suszą w bieżącym roku występuje właściwie na 
terenie całego kraju, przy czym z różnym nasileniem. Szczę-
śliwie dla nas, województwo podkarpackie nie jest w najgor-
szej sytuacji. Niemniej jednak, nasza gmina jest pozbawio-
na dużych rzek czy zbiorników wodnych, zatem w głównej 
mierze eksploatuje się źródła podziemne. Bezśnieżna zima 
i mała ilość opadów wiosną nie sprzyjają zwiększaniu pod-
ziemnych zasobów wody. Ponadto prognozy mówią o bar-
dzo małej ilości opadów w nadchodzącym sezonie letnim. 
Taki stan rzeczy może doprowadzić do sytuacji, kiedy wy-
dajność studni głębinowych może okazać się niewystarcza-
jąca dla zwiększonego poboru wody w okresie letnim. 

Czy my, jako mieszkańcy, możemy w jakiś sposób przeciw-
działać zjawisku suszy lub je złagodzić? 

Niestety, nie mamy bezpośredniego wpływu na ilość i czę-
stotliwość opadów deszczu czy śniegu. Trzeba starać się za-
pobiegać niekorzystnym zmianom klimatu, jednakże są to 
zjawiska o charakterze globalnym i długofalowym. Realnie 
i w bliskiej perspektywie możemy podejmować działania 
polegające na lepszym zagospodarowaniu wód opadowych 
oraz na oszczędnym korzystaniu z  zasobów wody. Takie 
działania można podejmować na poziomie gminy, ale także 
w każdym gospodarstwie domowym i przedsiębiorstwie.

Co w związku z tym z podlewaniem przydomowych traw-
ników? Czy to prawda, że lepszym sposobem na ich utrzy-
manie w dobrym stanie jest rzadsze koszenie?

Z pewnością koszenie trawników sprzyja wysuszaniu gle-
by. Ograniczenie koszenia poprawi nieco nawodnienie 

wierzchniej warstwy gleby, a tym samym wygląd trawnika. 
Z kolei podlewanie trawników w okresie niedoboru wody 
z pewnością nie jest właściwym działaniem. 

Czy spółka EkoGłog prowadzi kampanię informacyjną na 
temat suszy, jej skutków oraz sposobów przeciwdziałania? 

Owszem, spółka EkoGłog co roku w okresie letnim infor-
muje mieszkańców o konieczności oszczędzania wody. Od 
kilku lat apelujemy o zaprzestanie podlewania roślin wodą 
pobieraną z sieci wodociągowej. Zachęcamy mieszkańców 
do wykorzystywania w tym celu wody deszczowej. W sprze-
daży jest wiele rodzajów zbiorników na wodę, pozwalają-
cych gromadzić deszczówkę do celów gospodarczych. Nad-
chodzące lato zapowiada się jako rekordowo suche, zatem 
z całą pewnością będziemy starali się dotrzeć do mieszkań-
ców gminy z kampanią informacyjną na temat konieczno-
ści oszczędzania wody.

Czy w naszej gminie zaobserwował Pan jakieś problemy, na 
które chciałby Pan zwrócić uwagę władz bądź mieszkańców?

W naszej gminie obserwuje się dynamiczny rozwój bu-
downictwa mieszkaniowego. Co roku rośnie liczba miesz-
kańców gminy, więc także zapotrzebowanie na wodę. Aby 
sprostać temu popytowi, szczególnie w okresie letnim, 
niezbędne są inwestycje w budowę nowych ujęć i stacji 
uzdatniania wody oraz buforowych zbiorników wody. Ma-
jąc jednak na uwadze ograniczone zasoby wód podziem-
nych, musimy wszyscy myśleć o racjonalnym korzystaniu 
z  wody. Należy poszukiwać możliwości wykorzystywania 
w celach gospodarczych, rolniczych i przemysłowych wody 
nieuzdatnionej, pochodzącej z naturalnych lub sztucznie 
tworzonych zbiorników wodnych.

Jakie są kluczowe zasady prawidłowej gospodarki zasoba-
mi wodnymi?

W Polsce, na skutek postępujących zmian klimatu, zmieni-
ła się charakterystyka opadów deszczu, które mają mniejszą 
częstotliwość, ale bywają bardzo intensywne. Taka sytuacja 
wymaga bardzo sprawnego systemu odprowadzania i reten-
cjonowania wód opadowych, w celu ich późniejszego wy-
korzystywania. W instalacjach przemysłowych powinno się 
możliwie najczęściej stosować używanie wody w obiegu za-
mkniętym. W budynkach mieszkalnych także możliwe jest 

raCJoNaLNa GoSpoDarKa WoDaMI opaDoWYMI  
JeSt KLUCZoWa

Rozmowa z panem andrzejem Sawickim, prezesem Spółki ekoGłog.
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oszczędzanie wody. W  niektórych krajach do spłukiwania 
toalet używa się wody używanej wcześniej do mycia rąk. Bar-
dzo ważne jest unikanie zanieczyszczenia środowiska, któ-
re może skutkować skażeniem wód powierzchniowych czy 
podziemnych. Prowadzić to może do zamknięcia ujęć wody.

Jakie skutki niesie ze sobą wystąpienie suszy?

W rolnictwie susza prowadzi w oczywisty sposób do niskich 
plonów, wysokich cen płodów rolnych, a nawet niedoboru 
żywności. Długotrwała susza może prowadzić do pustyn-
nienia gruntów i ich wyłączenia z działalności rolniczej. 
W leśnictwie susza skutkuje głównie zagrożeniem pożaro-
wym. Na niektórych terenach z powodu suszy może bra-
kować wody w sieciach wodociągowych. Występują wtedy 
ograniczenia lub przerwy w dostawie wody. Woda jest nie-
zbędna w wielu gałęziach przemysłu. Kurczące się zasoby 
wody mogą ograniczyć rozwój gospodarczy lub znacząco 
zwiększyć koszty funkcjonowania przedsiębiorstw. Powin-

niśmy zatem robić wszystko, co możliwe, aby łagodzić skut-
ki suszy, a w skali globalnej powstrzymywać niekorzystne 
zmiany klimatu.

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała Monika Wasiluszko

– Gmina Głogów Małopolski ze środków funduszu pomoco-
wego za pośrednictwem Głogowskiej Fundacji Rozwoju prze-
kazała dla placówek płyny do dezynfekcji rąk, zabawek oraz 
wszelkich powierzchni, z którymi kontakt mają mieć zarów-
no dzieci, jak i ich opiekunowie. Zapewniliśmy także mydła, 
maski i rękawiczki ochronne, gogle oraz przyłbice – informu-
je burmistrz Paweł Baj. 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego dystrybuuje 
materiały do gminnych żłobków i przedszkoli w Głogowie 
Małopolskim, Budach Głogowskich, Wysokiej Głogowskiej 
oraz w Pogwizdowie Nowym.

Swoją cegiełkę dołożyło także Wojsko Polskie, które od 
początku zagrożenia epidemią wspiera działania, dzięki 
którym możliwe jest zatrzymanie pandemii koronawirusa 
oraz łagodzenie jej skutków. Wojewódzki Magazyn Sprzętu 
Obrony Cywilnej w  Rzeszowie przekazał na rzecz gmin-
nych placówek 192 butle pięciolitrowych płynów do dezyn-
fekcji. Wszystkie te środki pozwolą zadbać o bezpieczeń-
stwo zarówno podopiecznych, jak i opiekunów.

Monika Wasiluszko

ŚroDKI oChroNNe trafIŁY Do  
GMINNYCh pLaCÓWeK oŚWIatoWYCh 

W związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz żłobków, w naszej gminie podjęte zo-
stały działania mające na celu wyposażenie tych placówek w środki pozwalające zapewnić bezpieczeństwo.
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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

Cena wywoławcza nieruchomości: 1170/5 – 98.178,60 zł 
brutto, 1170/6 – 110.890,65 zł brutto, 1170/7 116.167,35 zł 
brutto, 1170/8 –115.767,60 zł brutto, 1170/9 – 90.743,25 zł 
brutto, 1170/10 – 106.493,40 zł brutto, 1170/11 – 
117.206,70 zł brutto.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 
w dniu 10 czerwca 2020r. o godz. 1000 w siedzibie Miejsko 
Gminnego Domu Kultury im. Franciszka Kotuli w  Gło-
gowie Młp., ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12 (sala 
widowiskowa).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.  

oGŁoSZeNIe o SprZeDażY DZIaŁeK 
Burmistrz Głogowa Małopolskiego ogłasza przetarg na sprzedaż działek na osiedlu Rogoźnica, przy ul. Ofiar 
Katynia. Są to działki budowlane z wydanymi warunkami zabudowy w doskonałej lokalizacji przy domu 
ludowym na osiedlu Rogoźnica z dostępem do drogi publicznej. W sąsiedztwie powstaje park i tereny re-
kreacyjne. W pobliżu jest żłobek, przedszkole, kościół, przystanek autobusowy.

Cena wywoławcza nieruchomości: 
1861/3 – 42.570,30 zł brutto, 1861/4 – 60.993,24 zł brutto, 
1861/5 – 61.880,07 zł brutto, 1861/6 – 63.035,04 zł brutto, 
1861/7 – 67.385,55 zł brutto, 1861/8 – 86.651,04 zł brutto, 
1861/9 – 50.561,61 zł brutto, 1861/10 – 52.025,31 zł brutto, 
1861/11 – 52.736,25 zł brutto, 1861/12 – 48.164,34 zł brutto.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 
w  dniu 25 czerwca 2020 r. o  godz. 1000 w  siedzibie 
Miejsko Gminnego Domu Kultury im. Franciszka Kotuli 
w Głogowie Młp., ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12 
(sala widowiskowa).

Szczegółowe informacje o przedmiotach sprzedaży można 
uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głogowie Młp. pod nr te-
lefonu 17 789 70 33 oraz na stronie internetowej www.bip.
glogow-mlp.pl.

prZetarG Na SprZeDaż DZIaŁeK W prZeWrotNeM 
Burmistrz Głogowa Małopolskiego ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek w Przewrotnem. 
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etNoKĄCIK
Serdecznie witam czytelników „etnokąciku”. Będę tu regularnie przekazywać ciekawostki związane z tra-
dycjami naszego regionu. Będzie tu trochę refleksji związanych z pojmowaniem w dzisiejszych czasach tzw. 
kultury ludowej. Nie jestem z wykształcenia etnografem, jednak z dziedzictwem naszych przodków stykam 
się zawodowo i w czasie prowadzonej działalności społecznej. to także moja wielka pasja.

Mamy maj – miesiąc uważany za najpiękniejszy w roku, po-
święcony również Matce Bożej, ku czci której odprawiane 
są nabożeństwa majowe – majówki. W naszej gminie zwy-
czaj śpiewu pod kapliczkami zachował się w  szczątkowej 
formie; niestety, wraz z  odchodzeniem osób urodzonych 
jeszcze przed II wojną światową, sukcesywnie zanika. Maj 
nazywany jest również miesiącem miłości, to pomówimy 
o majówkach, ale troszkę innych.

Dawniej małżeństwo było aranżowanym kontraktem eko-
nomicznym – decydował posag, bliskie sąsiedztwo pól itd. 
Miłość miała znaczenie, ale gdy wybranek tudzież wybran-
ka to osoba „goła i wesoła”, rodzice mogli sprzeciwić się de-
cyzji młodych – byt rodziny był silnie uzależniony od pło-
dów ziemi i zwierząt hodowlanych.

Pośrednim sposobem oświadczyn w  okolicach Głogowa, 
Łańcuta czy Błażowej było postawienie majówki (wiechy) – 
wyczerpująco ten temat opisał Franciszek Kotula w książ-
ce „Z Sandomierskiej Puszczy”. Był to oczyszczony z gałę-
zi, owinięty choiną pień wysokiej jodły z pozostawionym 
wierzchołkiem (chojokiem), przystrojonym wstążkami 
lub bibułkami. Majówkę stawiano na podwórku dziew-
czyny, o którą starał się jej fundator, lub w celu okazania 
sympatii lub wyróżnienia dla takiej, „którą chłopcy zasto-
ją”. Było to zadanie zespołowe – konstrukcja musiała być 
widoczna z daleka, ale sam zamiar ustawienia wiechy był 
utrzymywany w  tajemnicy – operacja wykonywana była 
w noc przed pierwszym lub trzecim maja, albo przed Zie-
lonymi Świętami. Gdy dziewczyna miała kilku adorato-
rów, dochodziło do zabawnych, a czasem groźnych sytu-
acji. Konkurenci zwodzili się, stawiali wyższe konstrukcje 
albo czekali w  obejściu i  nie zezwalali przeciwnikom na 
postawienie swojej. Czasem dochodziło do bójek, podczas 
których wiechy bywały niszczone. Takimi informacjami 
żyła cała wieś, a dla dziewczyny, o którą pobili się amanci, 
był to wielki honor.

Reakcje dziewczyn na postawioną wiechę były różne. 
W  społecznościach wiejskich wiadomo było, kiedy był 
to wyraz sympatii, a  kiedy okazanie miłości, wiedziano 
również, kto jest fundatorem. Ta dziewczyna, dla któ-

rej z  sympatii na podwórku stanęła majówka, zaprasza 
jej budowniczych – ci „godzili muzykę” (tak określa-
no zamawianie zespołu) i  odbywa się gościna z  tańca-
mi. Ta zaś, do której już konkretnie zalecał się chłopak,  
swoją reakcją dawała do zrozumienia, czy propozycję 
przyjmuje. Gdy urządza mu gościnę, wiadomo, że rów-
nież darzy chłopaka uczuciem. Gdy nie reaguje lub przy-
jęcie jest chłodne i skromne – nici z małżeństwa. Gdzie-
niegdzie gościna była po prostu podziękowaniem za 
honor, nawet jeśli zaloty były odrzucane. F. Kotula wspo-
minał, że w okolicach Raniżowa i Przewrotnego organi-
zowane przyjęcie było również momentem demontażu 
majówki – stały one przez kilka tygodni, czasem bywały 
uroczyście odnawiane – to także była okazja do gościny 
z muzyką.

Dziś, poza Mazurami koło Raniżowa, majówek się nie sta-
wia. Są inne sposoby okazywania sobie uczuć, małżeństwa 
nie są zależne od posiadanych mórg, społeczność wsi nie 
jest również tak zżyta. Warto jednak przywoływać echa cza-
sów, kiedy każdy wiedział, do czego służy dzieża, a oczepiny 
to nie był rzut welonem i muszką o północy...

Wojciech Dulski

Fot. Wojciech Dulski

Fot. Wojciech Dulski
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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. Osiemnasto-
letnia Felicja wiedzie spokojne życie 
w rodzinnym majątku w Prusach 
Wschodnich. Dumna i uparta dziew-
czyna nie interesuje się światem po-
lityki, do którego mimowolnie wpro-

wadza ją jej przyjaciel Maksym. Między młodymi rodzi się 
uczucie, ale chłopak marzy, by poświęcić swoje życie dla 
socjalistycznych ideałów. Dlatego odrzuca Felicję i opusz-
cza Prusy, aż w końcu trafia do ogarniętej rewolucją Ro-
sji. Rozczarowana dziewczyna wychodzi za przystojnego 
przedsiębiorcę z Monachium, Alexa Lombarda. Ten trudny 
człowiek kocha swoją żonę, ale silne osobowości małżon-
ków nie pozwalają im się porozumieć. Gdy wojenne koleje 
losu znowu stawiają na drodze Felicji Maksyma, ta – tar-
gana emocjami i dawnym uczuciem – podejmuje decyzje, 
które mogą zaważyć na jej przyszłości… 

O chłopcu, który poszedł za tatą 
do auschwitz, jeremy Dronfield

Prawdziwa historia, poruszają-
ca niczym Tatuażysta z Auschwitz 
i Chłopiec w pasiastej piżamie. Gu-
stav, skromny tapicer polskiego po-
chodzenia, i jego nastoletni syn Fritz 
byli Żydami. W Austrii, w przededniu 
wojny, nie było gorszego przewinie-

nia. W 1939 roku, rozdzieleni z rodziną, trafiają do obozu 
w Buchenwaldzie. Tam każdego dnia znoszą głód, katorżni-
czą pracę i najgorsze ludzkie okrucieństwa. Ale mają siebie. 
Niezwykła więź daje ojcu i synowi siłę, by przetrwać. Kiedy 
więc Gustav trafia na listę do Auschwitz, Fritz wie, że to wy-
rok śmierci. Podejmuje heroiczną decyzję: sam zgłasza się do 
obozu. Napisana na podstawie sekretnego dziennika Gustava 
Kleinmanna, opowiedziana z niezwykłą wrażliwością praw-
dziwa historia podróży w głąb piekła nazistowskich obozów, 
heroicznej walki o przetrwanie i niewiarygodnego ocalenia.

O krok za daleko, harlan Coben

Simon Greene żyje na krawędzi obłę-
du. Od miesięcy szuka swojej córki, 
Paige. Kiedy wreszcie trafia na jej ślad 
– namierza ją w Central Parku, gdzie 
ćpuni grają dla pieniędzy przy pomni-
ku Lennona – na jego drodze staje 
Aaron, człowiek, przez którego uciekła. 
A Paige znowu znika. Tym razem jed-
nak Simon nie zamierza odpuścić – za 

wszelką cenę chce sprowadzić córkę do domu. Ale sytuacja się 
komplikuje… W mieszkaniu, w którym koczowała dziewczy-
na, zostają znalezione zwłoki Aarona. A kiedy żona Simona, do 
której ktoś strzelał, walczy o życie, on musi zadać sobie pytanie 
– w co wplątała się ich córka? I czy to ona zabiła? Aby znaleźć 
odpowiedź, Simon posunie się nawet… o krok za daleko.

MGBP w Głogowie Młp.

Czytelnicy znów mogą odwiedzać MGBP, wypożyczalnie 
zarówno w Głogowie Małopolskim, jak i we wszystkich 
jej filiach. Zapewne dla wielu z nich jest to informacja po-
myślna. Zamknięta do odwołania pozostaje jedynie czytel-
nia. Jednak w bibliotece nadal obowiązuje reżym dotyczący 
ochrony epidemiologicznej, gdyż na terenie Polski cały czas 
trwa stan pandemii koronawirusa. Wszyscy pracownicy 
noszą maseczki ochronne i rękawiczki jednorazowe. Rów-
nież i czytelnicy zobowiązani są do zachowania pewnych 
restrykcji. Wszystkich korzystających z biblioteki proszę 
o dostosowanie się do zasad umieszczonych poniżej.

•	 Wejść do biblioteki można tylko w maseczce lub innej 
osłonie zasłaniającej usta i nos. Osoby bez zasłoniętej 
twarzy nie będą obsługiwane.

•	 Po wejściu do biblioteki należy zdezynfekować dłonie.
•	 Zwracane książki należy kłaść tylko na oznaczonym 

miejscu na stoliku. Zostaną one poddane dwutygodnio-
wej kwarantannie.

•	 Czytelnicy nie mają dostępu do księgozbioru. Wypoży-
czone książki podają im pracownicy biblioteki.

•	 Nie są udostępniane książki na miejscu, a także czasopi-
sma i katalog kartkowy. Proszę korzystać z katalogu elek-
tronicznego umieszczonego na stronie www.mgbp.com.pl.

•	 Naraz obsługiwany jest tylko jeden czytelnik, pozostali 
czekają na swoją kolej, zachowując bezpieczną odległość 
(minimum 2 metry).

•	 Dostosowujcie się do poleceń pracowników biblioteki.
•	 Dbajcie o swoje bezpieczeństwo.

Uwaga: od 4 maja 2020 r. uległy zmianie godziny otwar-
cia filii MGBP w Budach Głogowskich, Rogoźnicy, Rud-
nej Małej i Wysokiej Głogowskiej. Nowe godziny otwarcia 
można znaleźć na stronie internetowej biblioteki.

Robert Borkowski 
Dyrektor MGBP w Głogowie Młp.

oD 4 MaJa BIBLIoteKa 
ZaCZĘŁa oBSŁUGĘ 

CZYteLNIKÓW
29 kwietnia 2020 r. premier polskiego rządu ogło-
sił częściowe poluzowanie obostrzeń związanych 
z ochroną epidemiologiczną. jednym z nich jest 
możliwość otwarcia bibliotek.
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W całej gminie Głogów Młp. – mieście i sołectwach – miesz-
ka blisko 20 tys. osób, z czego statystycznie ok. 12% to osoby 
z niepełnosprawnością. Z tego wynika, że mamy blisko 2500 
osób wymagających dodatkowego wsparcia i uwagi. Pande-
mia to wielki problem dla OzN i wielkie wyzwanie dla środo-
wiska. Mocno ograniczone zostały działania placówek wspar-
cia, zamknięte gabinety fizjoterapii (obecnie już wznawiające 
działalność) czy wstrzymane orzecznictwo – tu przepisy prze-
dłużają dotychczas posiadane orzeczenie i do dnia zakończe-
nia pandemii nie trzeba podejmować dodatkowych działań. 

Na naszym terenie działają placówki wsparcia dziennego i re-
habilitacji społecznej i zawodowej jak Środowiskowy Dom 
Samopomocy (ŚDS) w Wysokiej Głogowskiej, Zakład Ak-
tywności Zawodowej „Centrum Natura” Caritas w Budach 
Głogowskich czy typowo opiekuńczy całodobowy Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy (ZPO) w Głogowie. W przypad-
ku ŚDS, decyzją wojewody podkarpackiego, zajęcia stacjonar-
ne dla podopiecznych placówki zostały zawieszone z dniem 
12  marca, jednak kadra obsługowa podjęła pracę zdalną, 
utrzymując kontakt ze swoimi podopiecznymi, codziennie 
do nich dzwoniąc i raz w tygodniu dowożąc materiały tera-
peutyczne i zapewniając kontakt z psychologiem. Zamknięte 
stacjonarnie zostały placówki edukacyjne działające w po-
bliżu, z których korzystają młodzi mieszkańcy naszej gminy, 
jak np. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli 
czy Szkoły Specjalne w Rzeszowie (NSPKU Kraina Uśmiechu 
i Zespół Szkół Specjalnych UNICEF), które jednak, wycho-
dząc do uczniów, wprowadziły zdalne nauczanie. 

W innej sytuacji znalazł się, uruchomiony w czerwcu 2019 
roku, najmłodszy na Podkarpaciu, Zakład Aktywności Zawo-
dowej Centrum Natura Caritas (ZAZ) w Budach. Jest to pla-
cówka rehabilitacji zawodowej i społecznej, która zatrudnia 
30  osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności oraz 10 osób kadry obsługowej. Jest to przedsię-
biorstwo społeczne zajmujące się hotelarstwem, gastronomią 
i pracami konfekcyjnymi. Jako placówka prowadząca dzia-
łalność gospodarczą, ZAZ nie wstrzymał swojej działalności, 
jednak zostały wprowadzone duże restrykcje sanitarne i nowe 
profile działalności. Wdrożony został catering dla osób z ze-
wnątrz (obiady, wypieki) z możliwością dowozu, a także ukie-

runkowanie na przyjmowanie grup pracowniczych, z których 
korzystają firmy budowlane. Część pracowników z niepełno-
sprawnością pracuje w obiekcie, część w domu przy pracach 
konfekcyjnych, inni zdalnie szukają zleceń i organizują pro-
mocję. Niestety nie jest to praca „pełną parą” i utrata zysków 
jest widoczna, jednak ważne, że działalność została utrzymana. 

W Głogowie Młp. działa również Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym, a każda osoba z niepełno-
sprawnością lub jej najbliżsi mogą udać się do Ośrodka Po-
mocy Społecznej z prośbą o uzyskanie informacji czy też 
określone wsparcie. 

Daniel Jakubowski
Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej  

Centrum Natura Caritas w Budach Głogowskich

NIepeŁNoSpraWNoŚĆ W DoBIe paNDeMII
Dwa miesiące – tyle czasu obecnie mija od dnia wprowadzenia obostrzeń dla wszystkich obywateli na-
szego kraju. W ogromnej mierze problem ten dotknął osoby z niepełnosprawnością (OzN) – niezależnie od 
wieku, stopnia niepełnosprawności i rodzaju schorzenia. 
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„Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem”
26 marca br. w ramach realizacji projektu „Złota jesień – każ-
dy z nas będzie seniorem” została otwarta placówka Dzienny 
Dom Pomocy w  Budach Głogowskich. Dom jest miejscem 
integracji społecznej i  służy najstarszym członkom naszej 
społeczności lokalnej. W budynku znajdują się pomieszcze-
nia do rehabilitacji i  fizjoterapii, odpoczynku, aktywizacji, 
jak również grota solna z  mikroklimatem wspomagającym 
leczenie wielu chorób oraz sala doświadczeń świata.
Seniorzy mają zapewnione m.in.: zaspokojenie podstawowych 
potrzeb życiowych, usługi rehabilitacji, usługi opiekuńcze i pie-
lęgnacyjne, dwa posiłki, terapię zajęciową, transport, dostęp do 
usług kulturalnych oraz rekreacyjnych.
Gmina Głogów Małopolski w  ramach projektu realizuje rów-
nież na terenie 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 funkcjo-
nowaniu. Poprzez zastosowanie wielorakich form aktywności 
osoby starsze rozwijają swoje zainteresowania, mają możliwość 

podtrzymywania kontaktów społecznych oraz wzbudzenia mo-
tywacji do usprawniania fizycznego i psychicznego.
Usługi opiekuńcze polegają na pomocy osobie starszej w  za-
spokajaniu codziennych potrzeb, zapewnieniu kontaktu z oto-
czeniem, opiece higienicznej i pielęgnacyjnej. Z tej formy usługi 
korzysta 7 osób.
Usługi specjalistyczne dostosowane są do indywidualnych 
potrzeb wynikających 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  do-
konywaniu codziennych zakupów, przygotowywaniu posiłków, 
wykonywaniu prac porządkowych w domu i wokół niego, zała-
twiania za osobę starszą spraw urzędowych, lekarskich i innych. 
Usługi świadczone są dla 21 osób.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa VIII. Integracja Społeczna Działanie: 8.3. Zwięk-
szenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany

– Gmina zakupiła 27 przenośnych komputerów za kwotę 
80 tysięcy złotych. Sprzęt komputerowy trafi do najbardziej 
potrzebujących uczniów na zasadzie użyczenia i będzie nie-
zbędnym wsparciem do realizacji procesu zdalnego kształce-
nia – informuje Paweł Baj, burmistrz Głogowa Młp.

Tablety wysokiej jakości, zakupione w ramach ministerial-
nego programu „Zdalna Szkoła”, umożliwią dzieciom, które 
miały dotychczas ograniczone możliwości, kontynuowanie 
realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Program „Zdalna Szkoła” został uruchomiony w  wyniku 
porozumienia Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa 
Edukacji i realizowany jest ze środków europejskich z Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Anna Morawiec

GMINa ZaKUpIŁa KoMpUterY  
DLa potrZeBUJĄCYCh UCZNIÓW 

Od 16 marca uczniowie nie chodzą do szkół, a nauka prowadzona jest zdalnie. Zamknięcie placówek 
oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. uczniowie 
zamiast w szkolnych ławkach, zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety, nie wszyscy dysponują 
sprzętem, który na to pozwala.

www.jamniczek.pl

36-060 Głogów Młp. ul. Młynarska 15

Wizyty na tel. 503 025 625

rEkLaMa rEkLaMa rEkLaMa rEkLaMa rEkLaMa rEkLaMa 

Leczenie psów, kotów, gryzoni
–  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
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Koniec roku 1943, czas Adwentu, podczas którego wcze-
snym rankiem, a właściwie jeszcze przed świtem, odpra-
wiane były roraty. W tym roku kościół nie był zamknięty, 
jak to miało miejsce w dwóch uprzednich latach. Wówczas 
zamknięto go na rozkaz władz okupacyjnych. Oficjalnym 
celem wydania takiego zarządzenia była ochrona ludności 
przed wybuchem epidemii tyfusu plamistego, ściśle związa-
nego z propagandowym hasłem „Żydzi i wszy – tyfus pla-
misty”. Niemcy bali się tyfusu jak ognia i mimo że Żydzi 
nie przestępowali progu świątyni katolickiej, kościół był za-
mykany. Jednak wobec zagłady Żydów dokonanej w 1942 r., 
obecnie w 1943 r. taka obawa już nie istniała. […]

W tym dniu jednak, o którym piszę, żadne sensacje nie 
były oczekiwane. Był lekki mróz, poprzedniego dnia spa-
dło trochę śniegu, poza tym cisza i spokój. Nie widać było 
jeszcze osób śpieszących do kościoła, a w domach też ruch 
był niewielki.

Nagle od strony cmentarza, potem w okolicach kapliczki 
św. Jana Nepomucena i drugiej, pamiątce zarazy chole-
rycznej, słychać było tupot biegnącej szybko osoby i ko-
biecy krzyk:

– O Jezu! O Matko Boska! Olaboga!

I tym podobne. Krzyk był coraz bliżej i w oknach domów 
ulicy Zabajskiej pojawiały się twarze zdumionych i trochę 
zaniepokojonych mieszkańców. Okna się uchylały, ktoś 
usiłował zatrzymać biegnącą. Bezskutecznie. Biegła dalej 
i wydzierała się: „O Jezusieńku!!!”.

Nagle stało się jasne, co ją tak przeraziło.

– Duch! Duch! O rety, na cmentarzu! Duch!

Kobieta pobiegła dalej ulicą w kierunku rynku i kościoła 
parafialnego. Nikt za nią nie podążył, bo wszyscy jeszcze 
byli niezupełnie ubrani. Krzyk, w miarę oddalania się krzy-
czącej, był coraz słabiej słyszalny.

Komentarzy nie było. Głogów boleśnie doświadczony bli-
skością Boru, tragedią własną po pożarze ratusza i rozstrze-
laniu zakładników, dramatem, chociaż nie bezpośrednim, 
ale przecież niedalekim Przewrotnego, Huciska i Stykowa 
oraz tylu innych pacyfikowanych przez Niemców miejsco-
wości, nie był skory do rozpatrywania każdej ciekawostki. 
Nawet „klub starszych panów”, jak go niekiedy nazywano, 
zbierał się od czasu do czasu, ale bez dawnej werwy, a na 
pewno w mniejszym gronie.

Byłabym może zupełnie zapomniała o tym dziwnym zda-
rzeniu, gdyby nie to, że na drugi lub trzeci dzień w dość 
późnych godzinach, młody znajomy, o którym wiedziało 
się, że „działał”, czyli służył w zbrojnym podziemiu, pojawił 
się u nas w domu. Spała już Babcia, spał Dziadzio, a także 
Leszek. Tylko Mama i ja migałyśmy jeszcze drutami przy 
lampce karbidowej.

Po przeproszeniu za niewłaściwy czas odwiedzin, spytał, 
czy coś wiemy o obłąkańczym biegu i krzykach miesz-

kanki Zabajki. Na potwierdzenie, że widok był przedziw-
ny, stwierdził:

– Mogła nam zrobić ogromną szkodę! No, ale się udało!

Spytał, czy wiemy coś o zrzutach. Wiedziałyśmy. Dzięki 
wspaniałemu poświęceniu śp. Stanisławy Turkowskiej1 po 
Głogowie krążyły wiadomości informacyjne o Armii Kra-
jowej. I te o sukcesach wojennych, i te tragiczne o lagrach 
i łagrach oraz te o bohaterstwie, jak i podłości.

Sprawa wyglądała mniej więcej tak. Ktoś umarł w Zabajce. 
Pogrzeb został wyznaczony, a mianowicie za trzy dni, ale 
grabarz, bojąc się nadejścia mrozu, szybko wykopał mo-
giłę. Tymczasem przyszła wiadomość, że stosunkowo nie-
daleko od Głogowa nastąpił udany zrzut, szybko przejęty 
i rozdzielony, przy czym spora jego część była „prezentem” 
dla Głogowa2.

Wiadomość przyszła wieczorem dnia poprzedzającego 
ów „bieg” i trudno było na szybko znaleźć jakąś sensowną 
kryjówkę na rzeczy ze zrzutu. (Nasz gość nie powiedział, 
co znajdowało się w tym przydziale, my też nie pytałyśmy. 
Wiadomo!). Kto wpadł na – zresztą całkiem mądry – po-
mysł ukrycia „skarbu” w świeżej, jeszcze niewykorzystanej 
mogile, też pozostało tajemnicą. Ustalono, że odbiorą go 
wyznaczeni członkowie AK rankiem następnego dnia, a do 
tego czasu na zmianę będzie on pilnowany przez strażni-
ków, którzy zejdą do grobu. Trzeba trafu, że główna boha-
terka całego tego wydarzenia wyszła z domu tak wcześnie 
i prawdopodobnie jakąś znaną sobie luką w ogrodzeniu 
cmentarza weszła na jego teren nie od strony bramy, tylko 

1 Stanisława Turkowska (1889-1974) – nauczycielka długoletnio 
pracująca w głogowskiej szkole. Autorka, pisząc z perspektywy 
czasu, odnosi się do niej jako osoby już nieżyjącej.

2 Na terenie głogowskiej placówki AK znajdowało się miejsce zrzutu 
broni i materiałów dla zbrojnego podziemia dokonywanych przez 
lotnictwo alianckie. Położone było one na łąkach wsi Poręby Ku-
pieńskie (R. Borkowski, Głogów Małopolski w czasie II wojny świa-
towej, ss. 134-136).

DUCh Na CMeNtarZU
W obecnym numerze ZG mam okazję zaprezentować fragmenty kolejnej opowieści teresy Mastalskiej
-Chwiejczak, która od 1939 r. do 1945 r. zamieszkiwała w Głogowie Małopolskim. jej wspomnienia są żywy-
mi obrazami przeszłości.

Głogowski cmentarz na Piasku, zdjęcie z 1941 r.
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od tyłu. Najpierw poszła do grobów najbliższych, a następ-
nie zmierzała do głównego wyjścia.

Tu trzeba powiedzieć, że ówczesny cmentarz był – przy-
najmniej dla mnie – o wiele piękniejszy niż obecnie. Było 
dużo zieleni; rosło tam wiele pięknych drzew, a w ich kona-
rach gnieździły się różne ptaki. Po stoku w kierunku mia-
sta zjeżdżałam saneczkami z małym bratem, manewrując 
wśród wysokich iglastych drzew. Zimą przez ich ośnieżone 
gałęzie przechodziły czerwone promienie zachodzącego 
słońca. Dziś, zapewne starannie utrzymany cmentarz gło-
gowski leży w spisie wysoko cenionych, ale dla mnie pozo-
stał w pamięci jako jeden z najpiękniejszych, także w porze 
letniej, wiosennej i jesiennej. Niech mi, proszę, będzie wy-
baczona ta dygresja i ocena.

Piękne drzewa poszły na słupy elektryfikacyjne, nie widać 
tamtej zieleni, nie słychać nikogo, kto śpiewałby: Kto chce 
wiedzieć o obrazie…3. Może się mylę, pieśń pozostaje…

Wracając do mojej opowieści, muszę powiedzieć, że w tej 
właśnie chwili dla modlącej nastąpił najgorszy moment. 
Cicho, ostrożnie strażnik skarbu wysunął głowę. Chciał za-
pewne sprawdzić sytuację i przygotować się do opuszcze-
nia kryjówki i znalezienia pomocy w dalszym transporcie 
rzeczy ze zrzutu. W każdym razie – nawet gdyby robił to 
jak najostrożniej – widok głowy wysuwającej się nad po-
wierzchnię ziemi wprost z grobu musiał być wstrząsający, 
stąd jej paniczna ucieczka, wrzaski i lamenty oraz wzywa-
nie pomocy z niebios.

Wiadomo było, że kobieta dotarła do kościoła i do księ-
dza Jakuba Forysiewicza, który natychmiast zorientował 
się w sytuacji. Konieczna była pomoc dla przerażonej 
kobiety i zabezpieczenie zrzutu. Drugą sprawą błyska-
wicznie zajęli się adresaci „przesyłki”, tj. członkowie AK. 
Jak sobie ksiądz Forysiewicz dał radę z przywróceniem 
do równowagi głównej osoby tego zdarzenia, pozostanie 
nieodkrytą tajemnicą. W każdym razie, pewnym jest, że 
kobieta zaniechała rozpowiadania o tym, co widziała na 
cmentarzu i nikt niepowołany nie dowiedział się o prze-
syłce z wysokości.

Ksiądz Jakub Forysiewicz na pewno był dobrze poinfor-
mowany o konspiracyjnych sprawach.

W zrzucie było też – jak zawsze – trochę pieniędzy do fi-
nansowania podziemnej działalności. Otrzymane dolary 
musiały być zamienione na „górale” i mniejsze banknoty4. 
[…] W małym Głogowie zamiana większej kwoty raczej nie 
była możliwa, więc szukano różnych możliwości w więk-
szych, względnie dalszych zbiorowiskach.

W Głogowie poproszono o pomoc między innymi rów-
nież moją Mamę, uważając, że nie będzie narażona na po-
dejrzenia, skąd u niej wzięły się takie pieniądze5. Były to 
tylko wyobrażenia, myślano, że jako córka „rejenta”, a więc 

3 Pieśń śpiewana kiedyś na głogowskich targach oraz podczas uro-
czystości religijnych, będąca elementem kultu obrazu maryjnego 
przechowywanego w tutejszej parafii.

4 „Góralem” powszechnie nazywano 500-złotowy banknot emitowa-
ny przez podległy niemieckim władzom okupacyjnym Bank Emi-
syjny. Nazwa wywodzi się od umieszczonego na nim wizerunku 
głowy mieszkańca Podhala.

5 Matką Autorki była Helena Mastalska, a dziadkiem Stanisław Ja-
worski, notariusz, czyli ów „rejent” w głogowskim sądzie.

osoby osiągającej rzekomo niezłe dochody, posiadanie do-
larów nie jest niczym nadzwyczajnym. W rzeczywistości 
takie twierdzenie było wręcz śmieszne. W okresie oku-
pacji ludzie byli biedni i Dziadzio często odstępował od 
pobierania wysokich opłat za usługi notarialne. A przed 
wojną? Początkowo wcale nie było dużo ruchu w aktach 
związanych z darowiznami, sprzedażą nieruchomości, 
dożywociem itp., w związku z czym i dochody były nikłe. 
Dopiero kiedy budowa Centralnego Okręgu Przemysło-
wego dała widoczne efekty w postaci zmniejszenia się bez-
robocia i innych pozytywnych zmian, coś drgnęło. Ilość 
zmian można było zaobserwować w postaci oprawionych 
aktów notarialnych. Ale prawdą jest również, że w lecie 
1937 roku nastąpił strach na niektórych wsiach6. Na szczę-
ście kwota, o wymienienie której poproszono Mamę, nie 
była duża. Tak się szczęśliwie zdarzyło, że Mama jechała 
do Rzeszowa z paczką dla Ojca (do Oflagu) i w sprawie 
naszych prac dziewiarskich. Oddawała wykonany duży, 
męski sweter panu, którego nazwiska nie pamiętam, bo 
nie był to jakiś stały klient. Przypominam sobie tylko, że 
jego żona była z pochodzenia – jak mówiono – Niemką 
i podpisała Volkslistę. Miała jakiś sklep. Pan natomiast był 
niezadowolony z postępowania żony i w kręgach polskich 
cieszył się dobrą opinią.

Sweter był piękny. Śliczna popielata włóczka i delikatny, 
subtelny wzór. Odbiorca był bardzo zadowolony, zapłacił 
za pracę nie tylko bez targu, ale zdaje się nawet z nadwyż-
ką. Mama podziękowała, nadmieniając mimochodem, że 
cieszy się, gdyż właśnie miała szukać kogoś, kto mógł-
by wymienić jej dolary, gdyż ma spore wydatki. Dzieci 
rosną, ubrania się niszczą, a dochody marne. Rozmów-
ca oświadczył, że on chętnie pomoże. Tak też się stało 
i część kwoty zmieniła właściciela. Resztę wymienił ktoś, 
kto ich bardzo potrzebował… Pieniądze przyjechały do 
Głogowa bez szwanku.

Opracował Robert Borkowski

6 Mowa o tzw. Wielkim Strajku Chłopskim, który odbył się w sierp-
niu 1937 r. w całej Polsce, a jego największy przebieg miał miejsce 
w Małopolsce. Chłopi z wielu wsi protestowali przeciwko polityce 
rządu sanacyjnego względem środowiska wiejskiego.

Nastoletnia Teresa Mastalska ze swoim bratem Leszkiem nad stawami Traczewskiego 
(lata okupacji niemieckiej).
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Ja też postanowiłem wybrać się na cmentarz, 
chcąc odnaleźć grób jednego z wielu miesz-
kańców, który wpływał na „kształtowanie 
charakteru” Głogowa Małopolskiego. Zaraz 
po przekroczeniu bramy, na prawo od „ko-
ściółka”, odnalazłem grób rodzinny Kłeczków. 
Na granitowym obelisku widnieje medalion 
z wizerunkiem Michała Kłeczka i datami jego 
narodzin oraz śmierci: 20 września 1837 – 
23 listopada 1902, a także napis, który przycią-
ga uwagę: „Obywatel miasta Głogowa”. Kim 
był ów „obywatel” Michał Kłeczek?

Jego przeszłość pomógł mi odkryć pra-
wnuczek Michała Kłeczka, pan Kazimierz. 
Rodzicami Michała byli Kazimierz i Roza-
lia z domu Maderska. Ich rodzinny dom 
znajdował się we wschodniej pierzei rynku. 
Kazimierz Kłeczek był szklarzem, który to 
zawód był bardzo popularny wśród mieszczan głogowskich. 
Jego wykonywanie wiązało się z długimi wędrówkami 
w poszukiwaniu klientów, dźwigając na plecach skrzynkę 
wypełnioną szklanymi taflami. Najprawdopodobniej Mi-
chał, po ukończeniu podstawowej nauki w szkole, zaczął 
pomagać ojcu w pracy, gdyż gdy dorósł, sam również wyko-
nywał zawód szklarza. Rodzina Kłeczków posiadała także 
gospodarstwo rolne, które wnosiło dodatkowy dochód do 
domowego budżetu.

24 stycznia 1860 r. Michał Kłeczek ożenił się z dwa lata 
młodszą od siebie Teklą Łabudzką i zamieszkał w domu 
żony przy dawnej ulicy Wysockiej, obecnie Mickiewicza. 
Musiał być rzetelnym rzemieślnikiem, gdyż w domu Kłecz-
ków nie gościła bieda. Przeciwnie, Michał Kłeczek potrafił 
znaleźć fundusze na wykształcenie trzech spośród pięciu 
swoich synów. Karol, urodzony w 1861 r., ukończył semi-
narium duchowne w Przemyślu i w 1885 r. uzyskał świę-
cenia kapłańskie. Był długoletnim proboszczem w Korczy-
nie i przyczynił się do wzniesienia tam monumentalnego 
kościoła. Andrzej, urodzony w 1871 r., ukończył studia na 
Politechnice Lwowskiej i zamieszkał w Krakowie. Pracował 
dla magistratu, przyczyniając się do urbanistycznego roz-
woju miasta. Trzeci syn Michała i Tekli, Ludwik, urodzony 
w 1881 r., studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Pracował później w policji jako komendant komisariatów 
w Krakowie, Katowicach i Bielsku. Pozostali synowie, Jan, 
urodzony w 1865 r., i Tomasz, urodzony w 1868 r., przejęli 
rodzinny zawód i zostali szklarzami.

W życiu Michała Kłeczka był też epizod powstańczy. 
W 1863 r. wziął udział w powstaniu styczniowym, jednak nie 
jestem w stanie ustalić, czy uczestniczył czynnie w walkach, 
czy też wspomagał powstańców, dostarczając im zaopatrze-
nie. Jednak sam fakt włączenia się do działań świadczy o jego 

głębokim patriotyzmie. Wszak miał w tym 
czasie do utrzymania żonę i małe dziecko.

W 1885 r. z inicjatywy Rudolfa Menerki 
zostało założone w Głogowie Powiatowe 
Towarzystwo Zaliczkowe. W składzie rady 
Towarzystwa znalazł się m.in. Michał Kłe-
czek, co oznacza, że był jednym z głównych 
udziałowców. Co więcej, Kłeczek razem 
z innym udziałowcem, Danielem Altma-
nem, a po jego odejściu z Janem Rymarem, 
współzarządzali Towarzystwem razem z dy-
rektorem Menerką jako jego zastępcy. To 
dowodzi zarówno wysokiego statusu Mi-
chała Kłeczka w miejscowym społeczeń-
stwie, ale również i zaufania do niego, gdyż 
na tę funkcję było się wybieranym spośród 
wielu kandydatów. W pamiątkowej księdze 
Towarzystwa, wydanej w 1895 r. z okazji 

10-lecia jego istnienia, Michał Kłeczek cały czas figuruje 
na stanowisku wicedyrektora, co oznacza, że nie zawiódł 
on pozostałych udziałowców. Zachował to stanowisko do 
końca swojego życia.

Szczęśliwe pożycie Michała i Tekli Kłeczków skończyło się 
nagle 10 lipca 1897 r. Tego dnia niespełna pięćdziesięcio-
ośmioletnia Tekla zmarła. Została pochowana na głogow-
skim cmentarzu parafialnym.

Jedną z plag XIX-wiecznego Głogowa były pożary. Naj-
większe z nich wybuchały w latach 1846, 1890 i 1898. Ten 
ostatni wszczął się 12 września i spowodował spłonięcie 
wszystkich zabudowań położonych przy ulicy Wysockiej. 
Przyczyną tak ogromnych zniszczeń była wąska zabudowa 
ciasnych, drewnianych domów. Ofiarą żywiołu padł rów-
nież dom Michała Kłeczka. Na szczęście mieszkańcom nic 
się nie stało. Michał Kłeczek postanowił zbudować nowy 
dom w zupełnie innym miejscu, na swoim polu położo-
nym poza ścisłą zabudową miasta. Był on drewniany, ale 
posadowiony na ceglanym fundamencie wzmocnionym 
kamieniami. Budynek przykryty był blachą i miał charakter 
domu dwurodzinnego. Położenie domu spowodowało, że 
mieszkańcy Głogowa nazywali rodzinę „Kłeczkami z pola”, 
odróżniając ich w ten sposób od innych rodzin noszących 
to nazwisko. Była to jedna z pierwszych inicjatyw rozbudo-
wywania miasta poza ówcześnie wyraźnie jeszcze widoczne 
XVII-wieczne wały obronne, które ograniczały jego rozwój.

Po wybudowaniu domu Michał Kłeczek niedługo już cie-
szył się życiem. Zmarł w wieku 65 lat. Pochowano go na-
przeciwko grobu jego żony. Synowie ufundowali dwa iden-
tyczne obeliski na obu grobach swoich rodziców, które 
mimo upływu ponad stulecia cały czas wyglądają jak nowe.

Robert Borkowski

MIChaŁ KŁeCZeK
GŁoGoWSKIe BIoGrafIe

„Pewnego razu plątając się po naszym cmentarzu – pisał franciszek Kotula – i rozmawiając z przedstawicie-
lami młodszego pokolenia stwierdziłem, że o ludziach swego czasu znacznych, zasłużonych, poważanych 
nie wiedzą nic a nic. Pamięć o nich ustępuje, mimo że przecież tyle zrobili dla miasteczka, że mieli wpływ 
na kształtowanie jego charakteru”.
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Najważniejsza zmiana dotyczy otwarcia hal, co jest znaczą-
ce szczególnie dla sportowców trenujących w takich obiek-
tach. Natomiast zawodnicy ćwiczący na obiektach na świe-
żym powietrzu będą mogli prowadzić trening w większych 
grupach i z większą liczbą trenerów.

Kolejną istotną zmianą jest zwiększenie liczby trenujących 
sportowców na obiektach otwartych do 14 osób. Zajęcia 
takie może teraz prowadzić dwóch trenerów. Na jakich 
obiektach od 18 maja może trenować więcej osób? Chodzi 
o stadiony sportowe, boiska otwarte i półotwarte (szkolne, 
wielofunkcyjne, typu Orlik), infrastruktura zewnętrzna do 
uprawiania sportów motorowych i  lotniczych, skocznie 
narciarskie, otwarte tory łucznicze, otwarte tory wrotkar-
skie, otwarte tory kolarskie (w tym do kolarstwa górskiego), 
otwarte obiekty do paintballa, otwarte tory rolkowe, otwar-
te skateparki oraz otwarte tory gokartowe. 

Od 18 maja na pełnowymiarowym boisku piłkarskim może 
przebywać 22 sportowców oraz 4 trenerów. Pojawiła się tak-
że możliwość dzielenia pełnowymiarowego boiska na dwie 
części (z zachowaniem 5-metrowej strefy buforowej). W ta-
kiej konfiguracji na każdej połowie w tym samym momen-
cie może przebywać 16 osób oraz 3 trenerów.

W przypadku otwartych strzelnic – na jednej osi strzelec-
kiej może przebywać liczba osób nie większa niż połowa 
stanowisk strzeleckich oraz jeden trener.

Od soboty, 16 maja swoją działalność wznowiły tory wyści-
gowe koni i psów, lecz nadal bez udziału publiczności. 

W przypadku sportów wodnych – na danej jednostce może 
przebywać tyle osób, ile wynosi dopuszczalna liczba (zgod-
na z dokumentacją konkretnej jednostki pływającej). Wciąż 
obowiązuje zachowanie dystansu społecznego oraz obo-
wiązek zakrywania nosa i ust przebywających w marinach, 
przystaniach, torach, wyciągach itd.

Do zasad bezpieczeństwa na otwartych obiektach sportowych 
należą: zachowanie dystansu społecznego, obowiązek zasła-
niania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sporto-
wy, natomiast przebywając na np. boisku, nie ma obowiązku 
zakrywania twarzy), weryfikacja uczestników (zgłoszenie do 
zarządcy liczby osób wchodzących na obiekt), dezynfekcja 
urządzeń po każdym użyciu i  każdej grupie, obowiązkowa 
dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt czy 
korzystaniu z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfek-
cji po każdym użyciu. Nie ma również możliwości korzysta-
nia z szatni i węzła sanitarnego (poza WC).

Otwarcie klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów 
fitness, klubów tenisa stołowego, squasha, badmintona, 

NoWa SportoWa rZeCZYWIStoŚĆ, CZYLI JaK 
KorZYStaĆ Z oBIeKtÓW SportoWYCh?

Od 18 maja obowiązują nowe zasady korzystania z obiektów sportowych. W ramach trzeciego etapu 
łagodzenia obostrzeń, ministerstwo sportu przedstawiło nowe obowiązki i zalecenia. Główne zmiany do-
tyczą otwarcia hal sportowych oraz zwiększonej liczby osób ćwiczących w obiektach sportowych. Wciąż 
istnieje obowiązek stosowania się do zaostrzonych przepisów sanitarnych. Co zmieniło się w sporcie?

Limity osób korzystających z danego obiektu zależne są od jego powierzchni. 

Powierzchnia Liczba  
sportowców

Liczba  
trenerów

do 300 m² 12 1
301-800 m² 16 2
801-1000m² 24 2

powyżej 1000m² 32 3
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rEkLaMa rEkLaMa 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 mieszkalnych i ich eksploatacji na zasadach najmu
•	 przeprowadzania remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb 

mieszkaniowych na zasadach najmu
•	 wynajmowania lokali użytkowych znajdujących się w budynkach spółki
•	 sprawowania na podstawie umów zlecenia zarządu nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi własności spółki
•	 sprawowania zarządu nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej części współwłasność spółki
•	 prowadzenia innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowania lub nabywania bu-

dynków 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.

sportów walki, kręgielni, parków trampolin, skateparków, 
ścianek wspinaczkowych i podobnych obiektów możliwe 
będzie dopiero w  czwartym etapie odmrażania sportu. 
Wówczas zostanie umożliwiona organizacja imprez spor-
towych do 50 osób w przestrzeni otwartej.

Organizacja imprez masowych do 1000 widzów będzie 
natomiast możliwa w  piątym etapie. Na razie nie ma 
jeszcze wstępnego terminu, kiedy ten etap mógłby zostać 
wprowadzony.

 Anna Morawiec

Zgodnie z  jej treścią zespoły, które dotychczas zajmowały 
miejsca premiowane awansem, uzyskują promocję do wyż-
szej klasy rozgrywkowej. Natomiast jeżeli chodzi o zespoły 
zagrożone spadkiem do klasy niższej, uchwała przewiduje 
ich pozostanie w obecnym położeniu. Zastrzeżono jednak, 
że zespoły te mogą zrezygnować z  przywileju utrzymania 
się w wyższej klasie rozgrywkowej, pod warunkiem złoże-
nia pisemnej deklaracji gry w niższej klasie w określonym 
terminie – do 20.05.2020 r.

Z uwagi na dużą liczebność klas rozgrywkowych na sezon 
2020/2021, trwają prace nad opracowaniem wariantów, 
które pozwolą na dostosowanie optymalnego terminarza 
rozgrywek.

Dla IV ligi przewidziano trzy warianty rozgrywek. Pierwszy 
z nich przewiduje rundę jesienną podzieloną na dwie grupy 
po 11 drużyn każda (22 kolejki – 20 meczów granych). Je-
żeli chodzi o rundę wiosenną, wariant ten zakłada 8 drużyn 
mistrzowskich (14 meczów) oraz 14 drużyn spadkowych 
(13 meczów). W takim układzie kluby zagrałyby po 33-34 
mecze, a więc podobnie jak w sezonie 2019/2020.

Wariant drugi przewiduje awans jednej z drużyn oraz spa-
dek 8 zespołów. W rundzie jesiennej zaplanowano system 
jednorundowy 21 kolejek. Runda jesienna według tego 
wariantu przewiduje ośmiozespołową grupę mistrzowską 
(14 meczów) oraz grupę spadkową składającą się z 14 dru-

żyn (13 meczów). Podobnie jak opcja pierwsza, ten wariant 
również polega na rozegraniu 33 lub 34 meczów.

Trzeci wariant także polega na awansie jednego zespołu 
oraz spadku 8 drużyn. Rozgrywki odbywałyby się w syste-
mie każdy z każdym (42 kolejki).

Jeżeli chodzi o B klasę, rozgrywki toczyć się mają zgodnie 
z obecnymi zasadami – każdy gra z każdym. W przypadku 
liczebności klasy B poniżej 8 drużyn, istnieje możliwość za-
stosowania wariantu dwurundowego. 

Niezależnie jednak od tego, który wariant zostanie wybra-
ny, przewidywane są dwa możliwe terminy wznowienia 
rozgrywek: 18-19 lub 25-26 lipca.

ZaKoŃCZeNIe SeZoNU 2019/2020 
7 maja br. miało miejsce zebranie prezesów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, a dzień później Zarząd 
Podkarpackiego ZPN podjął uchwałę dotyczącą zakończenia rozgrywek IV ligi i niższych klas rozgrywko-
wych z uwzględnieniem klasyfikacji po dotychczas rozegranych meczach.
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Sytuacja epidemiologiczna skłania wiele osób do refleksji 
dotyczącej kondycji własnego ciała, która w okresie mniej-
szej aktywności fizycznej może się pogarszać. Eksperci 
przekonują, że ruch jest potrzebny zarówno w  kontekście 
utrzymania formy fizycznej, jak i psychicznej. 

Zadbajmy o  siebie. Wielu z  nas zaniechanie aktywno-
ści fizycznej w  domu tłumaczy brakiem specjalistycznego 
sprzętu. To jednak tylko wymówka. Do utrzymania swojego 
ciała w dobrej formie nie są niezbędne takie przyrządy jak 
bieżnia, stacjonarny rower czy zestaw hantli. Kluczem jest 
dobór odpowiednich ćwiczeń. Pełnowartościowy trening, 
składający się z obowiązkowej rozgrzewki, części zasadni-
czej i rozciągania, nie wymaga od nas wielkiej przestrzeni 
i  może być wykonany z  pomocą ciężaru własnego ciała. 
Eksperci podkreślają również rolę przygotowania. Często 
początkowe treningi są zbyt intensywne, co niestety koń-
czy się bólami mięśni. W  ten sposób nie wzmocnimy ani 
swojego ciała, ani umysłu. Przetrenowanie może bowiem 
skończyć się spadkiem motywacji i  porzuceniem decyzji 
o prowadzeniu zdrowszego trybu życia. Znacznie lepsze re-
zultaty osiągniemy, ćwicząc 3 razy w tygodniu po 30 minut, 
a następnie wydłużając czas wysiłku.

Zestaw ćwiczeń na początek. Pierwszą częścią treningu 
jest rozgrzewka, często zaniedbywana przez początkują-
cych sportowców. Tymczasem jest ona tak samo ważna jak 
zasadnicze ćwiczenia. To bowiem przygotowanie naszego 
ciała do wysiłku poprzez uelastycznienie mięśni i podnie-
sienie tętna. Na dobry start wystarczy na nią poświęcić 7-10 
minut. W miejscach o małej powierzchni, jak mieszkania, 
zaleca się trucht w miejscu, skipy lub bieg bokserski. Do-
brym uzupełnieniem tej części treningu będą znane już ze 
szkoły podstawowej skłony głowy, krążenia ramion, bioder 
i kolan oraz pajacyki, brzuszki, pompki (należy pamiętać, 
by dostosować liczbę powtórzeń do swojej formy i aby ćwi-
czenia wykonywać od górnych partii ciała do dolnych). 
Główna część treningu powinna być równie zróżnicowana. 
Może składać się z  takich ćwiczeń jak rowerek, bieganie/
marsz w miejscu czy chodzenie po schodach, jeżeli mieszka 

się w domu. Oczywiście nie ma przeszkód, by wzbogacić ją 
też o elementy, które zostały wykonane podczas rozgrzewki. 
Niektórzy posiadają podstawowe sprzęty do ćwiczeń, takie 
jak drążek czy hantle. Z powodzeniem można je wykorzy-
stać do wzmacniania siły mięśni. W warunkach domowych 
warto również wypróbować popularny i  łatwy w wykona-
niu trening obwodowy. Polega on na ułożeniu w plan po-
szczególnych stacji, na których wykonuje się różne ćwicze-
nia. Trening obwodowy łączy w sobie ćwiczenia spalające 
tkankę tłuszczową, a także te wzmacniające i rzeźbiące całą 
sylwetkę. To idealne rozwiązanie dla osób, które dopiero 
zaczynają swoją przygodę z aktywnością fizyczną, bo w od-
różnieniu od treningu siłowego nie obciąża tak stawów.

Czy trening obwodowy można zrobić w domu? Dysponu-
jąc w  domu odrobiną miejsca i  matą do ćwiczeń, można 
wykonać prosty trening obwodowy. Istnieje bardzo dużo 
ćwiczeń, do których nie potrzeba żadnych dodatkowych 
przyrządów, znajdujących się na siłowni. Ćwiczenia, które 
można włączyć do takiego treningu to: przysiady, burpe-
es, wspinaczka w podporze, plank, twist rosyjski, przysiad
-wyskok, wypady, wykroki i dotykanie kolanem do łokcia 
w podporze. Jeżeli jednak niezbędne jest dodatkowe obcią-
żenie, którego nie ma w domu (np. hantli), warto wykorzy-
stać np. butelki z wodą. Czas ćwiczeń zależy wyłącznie od 
aktualnej kondycji fizycznej. Osoby początkujące powinny 
zacząć od 30 sekund pracy i 15 sekund przerwy, stopnio-
wo zwiększając z  każdym treningiem okres wysiłku. Na 
zakończenie należy poświęcić kilka minut na rozciąganie. 
To pomoże w efektywniejszej regeneracji, a także zwiększy 
mobilność i uchroni przed kontuzjami. W tej części mogą 
królować skłony, skręty, skrętoskłony.

Jak zacząć? W razie jakichkolwiek wątpliwości nie należy 
bać się zasięgnięcia porady eksperta. Nawet jeżeli ma się 
wrażenie, że odpowiedź na nurtujące pytania jest oczywi-
sta. Fachowa pomoc bowiem nie tylko uchroni nasze ciało 
przed przetrenowaniem, ale także wesprze w  znalezieniu 
motywacji. Teraz, gdy siłownie są zamknięte, wielu trene-
rów udziela profesjonalnych wskazówek on-line. 

ZDroWIe ZaCZYNa SIĘ  
oD aKtYWNoŚCI fIZYCZNeJ

Pomimo coraz lepszej aury, walka z pandemią koronawirusa wymaga od nas pozostania w domach. Po-
woduje to, że wiele osób ograniczyło aktywność fizyczną. Należy jednak pamiętać, że ruch jest szczególnie 
istotny dla naszego zdrowia, również psychicznego.  jak bezpiecznie rozpocząć wzmacnianie ciała i ducha?
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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
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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.
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Tu można kupić 
„Ziemię Głogowską”

Kalendarium

19 maja

Międzynarodowy Dzień Pamięci ofiar AIDS. Międzyna-
rodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS odbywa się co 
roku w trzecią niedzielę maja. Jest jedną z największych kam-
panii zwiększania świadomości o HIV/AIDS na świecie. Ob-
chody odbywają się w 115 krajach, a wolontariusze docierają 
do dziesiątków tysięcy ludzi. 

24 maja

Europejski Dzień Parków Narodowych. W rocznicę 
utworzenia pierwszego parku narodowego w Europie 
obchodzony jest Europejski Dzień Parków Narodowych. 
Tym najstarszym europejskim parkiem narodowym 
jest szwedzki park narodowy Sarek, utworzony 24 maja 
1909  r. W Polsce są 23  parki narodowe, których łączna 
powierzchnia zajmuje zaledwie 1% powierzchni kraju. Na 
świecie istnieje ok 3000 parków narodowych, w samej Eu-
ropie – ponad 400. 

26 maja

Dzień Matki. Święto obchodzone jako wyraz szacunku dla 
wszystkich matek. Data obchodów Dnia Matki zależy od 
kraju, w którym jest świętowany. W Polsce święto to przy-
pada na 26 maja. W tym dniu matki są zwykle obdarowy-
wane laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami 
przez własne dzieci, rzadziej inne osoby. Święto to ma na celu 
okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud 
włożony w wychowanie.

31 maja

Zesłanie Ducha Świętego/Zielone Świątki. Chrześcijań-
skie święto, obchodzone w szóstą niedzielę i poniedziałek 
(50 dni) po Wielkanocy (w maju). W liturgii kościelnej jest 
to jedno z najważniejszych świąt – upamiętnia ono zesłanie 
Ducha Świętego na Maryję – matkę Jezusa oraz Apostołów.

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!



ul. Rudolfa Menerki 13B
36-060 Głogów Małopolski

tel. +48 17 854 70 17
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ul. Rudolfa Menerki 13B
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www.jamko.eu
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