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300 PLUS to świadczenie w ramach rządowego programu DOBRY START. Jest to 
wypłacane raz w roku wsparcie dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej w wyso-
kości 300 zł na każde dziecko rozpoczynające nowy rok szkolny. 

Kiedy złożyć dokumenty? Terminy pokrywają się z  zeszłorocznymi. Można to 
zrobić od 1 lipca do 30 listopada 2020 roku – jeśli składamy wniosek przez portal 
Emp@tia lub bankowość elektroniczną, albo od 1 sierpnia do 30 listopada 2020 
roku – jeśli składamy wniosek w urzędzie lub instytucji. 

Jak złożyć wniosek o  300 plus? Za pomocą portalu Emp@tia, za pomocą ban-
kowości elektronicznej, w urzędzie miasta albo gminy w miejscu zamieszkania, 
w ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania, w innym dodatkowym 
miejscu wyznaczonym w twojej gminie – dowiedz się w urzędzie gminy albo mia-
sta, gdzie możesz to zrobić. 

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje na uczące się w szkole dziecko w wieku 
od 7 do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 roku 
życia. Wysokość dochodów nie ma tu znaczenia. Co ważne, od 2019 r. świadczenie 
przysługuje również uczniom szkół dla dorosłych i policealnych. Wyprawka szkol-
na nie przysługuje natomiast studentom, przedszkolakom oraz uczniom zerówki. 

Wniosek składa jeden z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodar-
stwie domowym z obojgiem rodziców, pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje 
się dzieckiem. Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców – każdy 
z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150 zł.

Wyprawka szkolna 300 plus przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej. 
W tym przypadku wnioski przyjmują i rozpatrują powiatowe centra pomocy ro-
dzinie (PCPR).

DoBrY Start 2020, CZYLI 300 ZŁ 
DLa KażDeGo UCZNIa

1 lipca 2020 roku ruszył nabór wniosków do programu „Dobry Start”. To 
jednorazowa wyprawka szkolna w wysokości 300 zł dla każdego uczą-
cego się dziecka. Wypłata świadczenia nie jest uzależniona od wyso-
kości dochodów rodziców. Kiedy i jak złożyć wniosek?

Kościół na osiedlu Niwa
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Powstały odcinki ścieżek rowerowych wzdłuż ulic: Sikorskiego 
i Długiej w Głogowie Młp. oraz w Rudnej Małej przy drodze 
wojewódzkiej w kierunku lotniska. Jako ścieżki rowerowe wy-
korzystywane są również drogi serwisowe przy autostradzie 
i nowe chodniki budowane wzdłuż drogi krajowej nr 9. Nieste-
ty, w większości przypadków na terenie miasta Głogowa Młp. 
brak jest odpowiedniej ilości miejsca przy jezdni, aby urządzić 
przepisowe i bezpieczne ścieżki rowerowe.
W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 
2021-2027 znajdą się środki finansowe na realizację ważnych 
programów ekologicznych, w tym również takich, które będą 
związane z ograniczeniem emisji spalin do atmosfery. Formą 
przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom może być roz-
budowa sieci ścieżek rowerowych. Już dziś prowadzimy analizy 
pod kątem stworzenia kompleksowego systemu połączeń ko-
munikacyjnych za pomocą ścieżek rowerowych dla całej gminy. 
Opracowujemy projekt tzw. pajęczyny – czyli połączeń miasta 
Głogowa Młp. z innymi miejscowościami na terenie gminy za 
pomocą ścieżek rowerowych. Ścieżki urządzone zostaną przy 
drogach powiatowych na trasie: Głogów Młp. – Styków – Prze-
wrotne; Głogow Młp. – Budy Gł.; Głogów Młp. – Wysoka Gł.; 
Głogów Młp. - Rudna Mała; Głogów Młp. – Lipie oraz w obrębie 
miasta: pomiędzy osiedlami (Zabajka, Wola Cicha i Rogoźnica). 
Sieć głównych szlaków rowerowych połączona zostanie ze sobą 
za pomocą poprzecznych ścieżek przyrodniczych. Na mapie ro-
werowej będzie to wyglądało jak prawdziwa pajęczyna. Dodatko-
wo system ścieżek rowerowych uzupełniony zostanie o miejsca 
postojowe dla rowerów oraz parkingi dla samochodów. Utworzo-
ne zostaną także wypożyczalnie rowerów do celów turystycznych. 
Cały system ścieżek rowerowych zostanie połączony z obecnie 
działającymi centrami przesiadkowymi i peronami kolejowymi. 
Powodzenie realizacji ambitnego planu budowy ścieżek rowe-
rowych uzależnione będzie od możliwości pozyskania środków 

finansowych z programów unijnych oraz od mądrego współdzia-
łania mieszkańców. 

Paweł Baj, Burmistrz Głogowa Młp. 

StWorZYMY „paJĘCZYNĘ” ŚCIeżeK roWeroWYCH 
Wzorem innych krajów europejskich, również w Polsce rowery stają się coraz popularniejszym środkiem 
lokomocji i sposobem na uprawienie sportu i rekreacji. Na rynku pojawiają się nowe modele oraz różnego 
rodzaju gadżety, które ułatwiają i uatrakcyjniają jazdę na rowerze. W ostatnich latach na terenie naszej 
gminy wybudowanych zostało kilka kilometrów profesjonalnych ścieżek rowerowych, które pozwalają na 
bezpieczne i szybkie przemieszczanie się.

Zasady konkursu. 
1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców gminy w wieku od 10 lat.
2. Nowa trasa rowerowa musi być wyznaczona w obrębie gminy Głogów Młp. Rozpoczęcie trasy 

powinno znajdować się w miejscu ogólnie dostępnym,  z parkingiem dla samochodów. 
3. Trasa musi być narysowana na mapie gminy w wersji papierowej lub elektronicznej. Powin-

na też zawierać stosowny opis: nazwę trasy; zaznaczone i opisane miejsca przystankowe; 
ciekawe miejsca na trasie przejazdu; informację o utrudnieniach na trasie.

4. Do pracy konkursowej można dołączyć krótkie nagranie filmu z przejazdu po trasie – mak-
symalnie 5 minut. 

5. Gotowe prace, należy nadsyłać do dnia 17 sierpnia 2020 r. w wersji papierowej na adres 
Urzędu Miejskiego (ul. Rynek 1) lub w wersji elektronicznej na adres: komunikacja.spolecz-
na@glogow-mlp.pl, w tytule należy wpisać „Rowerem przez gminę Głogów Małopolski”

6. Wyboru trzech najciekawszych prac dokona trzyosobowa komisja konkursowa. 
7. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej i na łamach gazety „Zie-

mia Głogowska”.
8. Wyłoniona w konkursie ścieżka zostanie zgłoszona do realizacji i wytyczenia w terenie. 
9. Trzy najlepsze prace otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Patronat nad konkursem objął Burmistrz Głogowa Małopolskiego.

KoNKUrS Na NoWĄ ŚCIeżKĘ roWeroWĄ 
„roWereM prZeZ GMINĘ GŁoGÓW MaŁopoLSKI”

Wszystkich miłośników jazdy na rowerze zapraszamy do udziału w konkursie pod nazwą „Rowerem przez gmi-
nę Głogów Małopolski.” Celem konkursu jest wyznaczenie najciekawszej trasy rowerowej po terenie gminy. 
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Na terenie naszej gminy wyznaczono cztery trasy rowerowe:
– Głogów Małopolski – Wysoka Głogowska 5,5 km;
– Głogów Małopolski – Budy Głogowskie 9 km;
– Głogów Małopolski – Kamień 50 km (na terenie gminy 

Głogów Małopolski 17 km);
– Głogów Małopolski – Pogwizdów Stary 15 km;
oraz dwie trasy pieszo-konno-rowerowe:
– Zabajka – Lipie – Zabajka 10 km;
– Zabajka – Budy Głogowskie – Lipie – Zabajka 23 km.

Najdłuższy ze szlaków to ten przebiegający z Głogowa Młp. 
do Kamienia. To prawdziwy kąsek dla miłośników jednośla-
dów, bowiem jego łączna długość to aż 50 km, z czego 17 km 
przebiega przez teren naszej gminy. Szlak został stworzony 
dzięki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Euroga-
licja” i  dofinansowany ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Tran-
sgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 
2007–2013. Przebiega on wzdłuż istniejących dróg i duktów 
leśnych, a przeznaczony jest, ze względu na utwardzoną na-
wierzchnię, głównie do uprawiania turystyki rowerowej.

Trasa Leśnego szlaku Eurogalicji przebiega przez trzy gminy: 
Głogów Małopolski, Sokołów Małopolski i  Kamień. Leśne 
odcinki trasy znajdują się na terenach Nadleśnictwa Głogów 
Małopolski i  Nadleśnictwa Kolbuszowa. Na szlaku jest pięć 
punktów postojowych, a  także liczne atrakcje turystyczne 
i  edukacyjne. Punkty postojowe zostały zaplanowane w  ta-
kich miejscach, aby uczestnicy wypraw rowerowych, którzy 
nie przywykli do pokonywania długich dystansów, mogli zro-
bić postój już po przejechaniu kilku kilometrów. W miejscach 
tych znajdują się wiaty, ławostoły, stojaki na rowery i grille, 
z których można korzystać cały rok. Na całej długości trasy 
można też poznać historię miejsc, przez które się przejeżdża. 
Przy ważniejszych punktach znajdują się tablice z informacja-
mi o danym miejscu i wydarzeniach z nim związanych. Aby 
wszyscy, także ci, którzy nie znają terenów, przez które prze-
biega szlak, mogli się bezpiecznie po nich poruszać, na każ-
dym skrzyżowaniu zamontowano strzałki informujące, gdzie 
należy jechać, aby nie zboczyć z wytyczonej trasy. Dodatko-
wym udogodnieniem są tablice informacyjne z mapą całego 
szlaku. Za ich pomocą można określić, w którym miejscu na 
trasie się znajdujemy i czy chcemy jechać dalej.

Leśny szlak Eurogalicji to nie tylko trasa dla miłośników 
przejażdżek rowerowych. Wzdłuż niej napotkacie Pań-
stwo szereg ciekawych miejsc, które warto zobaczyć i przy 
których warto się zatrzymać na dłużej. Przy każdym znaj-
dziecie też informację, która przybliży Wam jego historię. 
Należą do nich: zabytkowy głogowski Rynek, Stary Cmen-
tarz Żydowski, Sanktuarium Matki Boskiej Głogowskiej, 
Dąb Papieski, Mogiły żydowskie, Mogiła polska, Ośrodek 
szkoleniowy Polskiego Związku Łowieckiego, Kopalnia 
gazu ziemnego, Pomnik ku czci ofiar sowieckiego terroru 
w Turzy, Zbiornik retencyjny, Szkółka leśna, Kapliczka św. 
Huberta oraz Dworek myśliwski.

roWereM po GMINIe GŁoGÓW MaŁopoLSKI
Systematyczną jazdą poprawimy naszą kondycję, zrzucimy zbędne kilogramy i odreagujemy stres. Dzięki 
rowerowym wycieczkom staniemy się bardziej odporni na zmęczenie oraz dużo lepiej zniesiemy sytuacje 
stresowe. Dodatkowo jazda na rowerze daje możliwość obcowania z naturą, wyciszenia się i prawdziwego 
odprężenia. Gdzie warto udać na wycieczkę rowerową po naszej gminie?
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Skąd pomysł utworzenia Akademii Kolarskiej Głogów Młp.?

Pomysł zrodził się w 2018 roku, a Akademia powstała już rok 
później – w 2019. Jesteśmy jednym z nielicznych klubów za-
rejestrowanych w Polskim Związku Kolarskim  posiadającym 
licencję kolarską i zrzeszonym w Podkarpackim Okręgowym 
Związku Kolarskim. Na dzień dzisiejszy Akademia liczy pię-
ciu zawodników, w tym czterech zawodników z licencjami 
w kategoriach Żak oraz Młodzik, natomiast ja mam przyjem-
ność ścigać się w kategorii Masters. Mamy jeszcze jednego 
chłopca, który nie jest jeszcze zawodnikiem licencjonowa-
nym. Ścigamy się głównie w kolarstwie górskim, ale mamy 
za sobą również starty w kolarstwie szosowym czy przełajo-
wym. Dwóch z moich podopiecznych na dzień dzisiejszy jest 
członkami kadry województwa podkarpackiego w kategorii 
Młodzik w konkurencji kolarstwo górskie. 

Jak wygląda tegoroczny sezon?

W tym sezonie mieliśmy przyjemność brać udział już 
w czterech imprezach sportowych. Niedawno wystartowa-
liśmy w pierwszej edycji Pucharu Polski, który rozgrywany 
był w Warszawie na bardzo trudnej pod względem fizycz-
nym i technicznym trasie w Bike Park Kazoora. Udało nam 
się zająć 3 miejsca w „topowej 5”. Jedną kategorię wygrali-
śmy, w dwóch innych byliśmy na miejscu piątym. Wzięli-
śmy także udział w Pucharze Mazowsza, który odbywał się 
w Jabłonnej. W porozumieniu z tamtejszym nadleśnictwem 
oraz gminą Jabłonna powstały tam dwie przepiękne trasy 
krajobrazowe do maratonów oraz dwie do kolarstwa gór-
skiego. Trasy te zostały oznakowane, opisane oraz zabezpie-
czone. Posiadają również swoje regulaminy. Takich miejsc 
jest dużo także za granicą, szczególnie u naszych sąsiadów 
Czechów. Jest to bardzo fajna inicjatywa, może kiedyś uda-
łoby się zrobić coś podobnego także w naszej gminie.

Czy Akademia ma już na swoim koncie sukcesy?

W sezonie 2019 jako klub odnotowaliśmy ponad 100 star-
tów, z czego 38 razy mieliśmy przyjemność stanąć na miej-
scach dekorowanych. 13 razy wygraliśmy wyścig, 11 razy 
zajęliśmy drugie miejsce, natomiast 14 razy zdobyliśmy 
miejsce trzecie. Wzięliśmy udział w najważniejszych impre-
zach sezonu, czyli Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Gór-
skim, które odbywały się w Mrągowie na Mazurach oraz 
Mistrzostwach Polski w  Kolarstwie Przełajowym w Szcze-
kocinach. W głównej mierze staramy się jeździć na wyścigi, 
które są w kalendarzu Polskiego Związku Kolarskiego bądź 
Okręgowego Związku Kolarskiego. Są to wyścigi dla zawod-
ników licencjonowanych. Niestety, na terenie województwa 
podkarpackiego takich wyścigów na dzień dzisiejszy jest 
niewiele. By rozwijać i podnosić swój poziom sportowy, 
musimy często wyjeżdżać na teren całego kraju. 

Czy w naszej gminie ma Pan jakieś ulubione trasy rowero-
we, na których trenujecie wspólnie z podopiecznymi? 

W naszej gminie mamy świetne miejsca zarówno do jazdy 
rowerem amatorsko, jak i do trenowania kolarstwa. Jako Aka-
demia najczęściej trenujemy w głogowskim rezerwacie Bór. 
Jest to idealne miejsce do jazdy rowerem wśród przepięknej 

przyrody, w otoczeniu lasu. Ma też specyficzne podłoże, któ-
re szybko wysycha nawet po odpadach deszczu. W związku 
z tym można tam spokojnie trenować prawie przez cały rok. 
Wbrew pozorom znajduje się tam kilka górek, może niezbyt 
długich, ale bardzo stromych, więc nadaje się do ćwiczeń ko-
larstwa górskiego. Jeżeli chodzi natomiast o kolarstwo szoso-
we, w naszej gminie jest sporo dróg, na których można kom-
fortowo trenować nawet wspólnie z dziećmi, ponieważ ruch 
na nich nie jest natężony. Najczęściej jeździmy po trasach 
wzdłuż autostrady, ponieważ są najmniej uczęszczane. Prze-
piękne są też drogi w stronę Rzeszowa, Kolbuszowej czy Mo-
gielnicy oraz Boguchwały. Bardzo polecam. Jeśli mowa o tra-
sach przełajowych, to w naszej gminie odpowiednie są tereny 
w miejscowości Lipie, które są bardzo piaszczyste. Zapraszam 
na te trasy wszystkich, którzy lubią wypoczywać aktywnie.

Jak wygląda praca z Akademią od zaplecza?

Współpracujemy z trenerem od przygotowania motorycz-
nego. W zależności od sezonu mamy zajęcia na sali gimna-
stycznej czy siłowni raz lub dwa razy w tygodniu. Współ-
pracujemy również z trenerem od techniki oraz dietetykiem 
i fizjoterapeutą. Jako prowadzący staram się podchodzić do 
tego profesjonalnie. Chciałbym, by podopieczni się rozwi-
jali i poznawali swoje organizmy. By dowiedzieli się, co im 
służy, uczyli się podstawowych nawyków żywieniowych, 
dbania o siebie i swoje zdrowie, a także stale rozwijali swoje 
umiejętności. Spotykamy się dwa lub trzy razy w tygodniu 
na treningi wspólne. Resztę wytycznych oraz plany trenin-
gowe każdy z zawodników dostaje indywidualnie.

Czy ma Pan marzenia dotyczące przyszłości Akademii?

Moim marzeniem jest, by kiedyś zorganizować wyścig kolar-
ski na terenie naszej gminy. Zdaję sobie sprawę, że jest to za-
danie dosyć trudne. Wstępnie prowadziłem już na ten temat 
rozmowy z panem burmistrzem, który wyraził poparcie i chęć 
współpracy. Niestety w obecnym sezonie, z uwagi na pande-
mię, plany te zostały pokrzyżowane. Nie tracę jednak nadziei 
i liczę, że w niedalekiej przyszłości uda się ten plan zrealizować. 
Może udałoby się nawet organizować taki wyścig cyklicznie, 
co roku, by stopniowo zwiększać jego rangę i dotrzeć kiedyś 
do rangi Pucharu Polski. Jako gmina naprawdę mamy miejsca, 
by takie imprezy zorganizować i nie mamy się czego wstydzić. 

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.

Rozmawiała Monika Wasiluszko

WYŚCIG KoLarSKI W GŁoGoWIe MaŁopoLSKIM?
O działalności, sukcesach oraz planach na przyszłość i marzeniach opowiada założyciel i trener Akademii 
Kolarskiej Głogów Małopolski, p. Janusz Łodej.
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– Fundusz Inwestycji Samorządowych to bardzo potrzebne na-
rzędzie finansowe, dzięki któremu będziemy mogli kontynu-
ować skuteczną realizację poważnych programów inwestycyj-
nych i społecznych, a które to programy były zagrożone z uwagi 
na negatywne skutki koronawirusa. Tarcza dla samorządów 
to również program wsparcia dla lokalnych małych i średnich 
firm, które realizują zadania inwestycyjne samorządów. To 
kolejny zastrzyk pieniędzy, który pozwala nie tylko na utrzy-
manie miejsc pracy, ale także rozwój lokalnych przedsiębiorstw 
– powiedział Paweł Baj, burmistrz Głogowa Młp.

Na realizację programu wsparcia dla samorządów rząd 
przeznaczył łącznie kwotę 6 mld zł. Od samego początku 
pandemii COVID-19 w kolejnych ustawach rząd wspoma-
gał pracę samorządów. Wprowadzono wiele zmian, któ-
re usprawniły wykonywanie budżetów samorządowych, 
uelastyczniły reguły fiskalne, poprawiły płynność finanso-
wą, pracę i organizację urzędów oraz rad gmin. Pieniądze 
z  Funduszu Inwestycji Samorządowych będą wypłacone 
gminie w formie przelewów, na wniosek – bez zbędnej biu-

rokracji. To bezprecedensowe wsparcie dla naszej gminy, 
dzięki któremu będziemy mogli kontynuować rozpoczęte 
ważne inwestycje takie m.in. jak: rozbudowa kanalizacji 
w Przewrotnem, Hucisku i Pogwizdowie Starym, budowa 
szkolnej sali gimnastycznej w  Wysokiej Głogowskiej, bu-
dowa stacji uzdatnia wody na os. Rogoźnica, budowa dróg 
oraz programy społeczne i oświatowe.

oLBrZYMIa poMoC oD rZĄDU DLa NaSZeJ 
GMINY W raMaCH tarCZY aNtYKrYZYSoWeJ 

Gmina Głogów Małopolski z Funduszu Inwestycji Samorządowych, tzw. tarczy dla samorządów, zainicjo-
wanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę jako forma pomocy rządu dla samorządów dotkniętych ekono-
micznymi skutkami pandemii koronawirusa, otrzyma bardzo wysoką kwotę 4 498 956 zł (najwyższa kwota 
w powiecie rzeszowskim). Środki te będą mogły być przeznaczone na realizację zadań, które z uwagi na 
zmniejszone dochody musiały zostać ograniczone lub odsunięte w czasie. Ponadto z funduszy będą mogły 
być realizowane inwestycje prorozwojowe i inne najbardziej potrzebne mieszkańcom.

Szkolenie poprowadził starszy chorąży sztabowy Roman Gu-
zierowicz. Żołnierze zostali przeszkoleni zarówno z kwestii 
teoretycznych dotyczących tego zagadnienia, jak i od stro-
ny praktycznej. Uczestnicy kursu mieli także możliwość 
zapoznania się ze sprzętem strażackim, o  którym opowie-
dział p. Marian Bąk, Komendant Miejsko Gminny Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Głogowie Młp.

Po zdobyciu wiedzy merytorycznej, przed budynkiem re-
mizy OSP odbył się pokaz wydobywania poszkodowanych 
w wypadkach z pojazdów. Przedstawiono prawidłowy spo-
sób rozcięcia pojazdu za pomocą specjalistycznego sprzętu.

Żołnierze z zaciekawieniem obserwowali każdy ruch, jaki 
wykonywał instruktor. Wiedza i umiejętności, jakie zdobyli 
podczas szkolenia z pewnością wpłyną na poprawę naszego 
bezpieczeństwa.

KUrS DLa żoŁNIerZY W rUDNeJ MaŁeJ 
23 czerwca w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnej Małej odbył się kurs instruktorsko-metodyczny 
na temat działań kryzysowych. Wzięło w nim udział 20 żołnierzy z 31. Batalionu Lekkiej Piechoty.



Ziemia GłoGowska 7/2020 7GOSPODARKA

W ramach dotacji w pierwszej kolejności usunięte zostaną 
zanieczyszczenia w stawie i wokół stawu. Następnie planuje 
się wycinkę wszystkich zakrzaczeń i samosiejek, które nie 
stanowią pierwotnych nasadzeń parku, poprawę skarp sta-
wu i brzegów, usunięcie namułu i naniesionej ziemi wraz 
z warstwą humusu z dna stawu. W ostatnim etapie prac od-
nowione zostanie ogrodzenie dzielące staw od reszty parku.

Przeprowadzone działania przyczynią się do przywrócenia 
właściwej funkcji dworskiego stawu i poprawią wygląd tego 
miejsca, będącego centrum wsi. Planowany termin rozpo-
częcia prac porządkowych to trzeci kwartał 2020 roku. Łącz-
na kwota tego przedsięwzięcia wyniesie 20 tysięcy złotych.

StaW W WYSoCKIM parKU ZoStaNIe oCZYSZCZoNY 
Gmina Głogów Małopolski otrzymała dofinansowanie na oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną de-
gradacją stawu w parku dworskim w sołectwie Wysoka Głogowska. Zrewitalizowany zostanie też teren przy-
legły. Pomoc finansowa na tę inwestycję pochodzi z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach 
Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.

Szatnie zawodników zostały wyposażone w  wieszaki na 
ubrania oraz półki na buty, które jednocześnie posłużą jako 
siedzenia. Natomiast w pomieszczeniu przeznaczonym dla 
trenerów oraz sędziów znalazła się pojemna, praktyczna 
szafa, która pomieści niezbędny sprzęt sportowy i  ułatwi 
zachowanie porządku w obiekcie.

Z  hali sportowej i  boiska korzystają wszyscy mieszkańcy 
gminy. Odbywają się tu różnego rodzaju zajęcia sportowe 
osiedlowego przedszkola, treningi piłkarskie głogowskie-
go czwartoligowca, tresura psów ratowniczych „STORAT” 
oraz amatorskie turnieje siatkówki old boy organizowane 
przez radę sołecką. Od jesieni będą tu rozgrywane mecze 
ligowe gminnej akademii piłkarskiej. Cały kompleks składa 
się z budynku hali sportowej, boiska trawiastego oraz par-
kingu samochodowego. To jednak nie koniec inwestycji na 
tym terenie, bowiem w przyszłym roku gmina planuje do-
posażyć to miejsce w siłownię plenerową. Zespół obiektów 
przy ulicy Sportowej na osiedlu Rogoźnica stanie się dru-

gim, zaraz po Ośrodku Sportu i Rekreacji, miejscem, w któ-
rym będzie można aktywnie spędzić wolny czas w mieście.

Dzięki nowej, doskonale wyposażonej sali gimnastycznej 
mieszkańcy mają dostęp do nowoczesnej infrastruktury, co 
wpływa korzystanie na rozwój, aktywizację sportową i po-
pularyzację zdrowego stylu życia wśród mieszkańców.

SZatNIe W SaLI GIMNaStYCZNeJ  
Na oSIeDLU roGoŹNICa GotoWe 

Zakończona została kolejna inwestycja w infrastrukturę sportową na terenie gminy Głogów Małopolski. 
W otwartej w tym roku nowej sali sportowej na osiedlu Rogoźnica umeblowane zostały szatnie oraz po-
mieszczenia służące trenerom i sędziom. Puste wcześniej salki zyskały praktyczne meble, które z pewno-
ścią wpłyną na komfort użytkowników.

Na odcinku drogi gminnej Zabajka – Dymarka ułożo-
no nową nakładkę asfaltową. Droga w wyniku długo-
letniej eksploatacji była w złym stanie technicznym 
i wymagała remontu, dlatego mieszkańcy tego osie-
dla wskazali tę inwestycję jako priorytetową w ra-
mach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. 

W sumie wykonano 240 mb nowej nakładki bitumicznej. 
Z  pewnością poprawi to bezpieczeństwo i  komfort poru-
szania się pojazdów na tej drodze. Łączny koszt budowy 
tego odcinka to kwota 50 tys. złotych. Wykonała ją firma 
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA  z  Dębicy, która 
wykona jeszcze utwardzenie poboczy.

DroGa Na oSIeDLU ZaBaJKa Z NoWĄ NaKŁaDKĄ 
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Obiekt sportowy przy ulicy Fabrycznej ma wzbogacić się 
także w nowe siedziska na istniejących trybunach. Nowo-
czesne siedziska zastąpią wysłużone już i zniszczone czyn-
nikami atmosferycznymi ławki. W  miejsce betonowych 
płyt ułożona zostanie kostka brukowa. Projekt ma powstać 
do końca lipca br.

Inwestycja wykonana będzie w ramach Budżetu Obywatel-
skiego 2020. Wśród zadań poddanych pod głosowanie na 
osiedlu Centrum projekt na modernizację głogowskiego 
boiska otrzymał najwięcej głosów od mieszkańców oraz 
kibiców, którzy licznie przybywają na mecze czwartoligo-
wej „Głogovii”. Modernizacja stadionu ma być prowadzona 
w taki sposób, by cały czas mogły być na nim rozgrywane 
mecze ligowe. Długo oczekiwana przez sympatyków piłki 
nożnej rozbudowa trybun będzie zwieńczeniem inwestycji 
od dawna poświęconych sportowi i głogowskiemu klubowi, 
który od prawie stu lat ma tu swoje miejsce.

Modernizowany i dostosowywany do obowiązujących wymo-
gów PZPN obiekt sportowy zarówno w samym Głogowie, jak 
i  ciągle ulepszane obiekty w gminnych sołectwach stwarzają 
atmosferę, aby futbol w gminie się rozwijał. Szereg inwestycji 
w infrastrukturę sportową zachęca dzieci, młodzież i seniorów 
do korzystania z obiektów i organizowania amatorskich tur-
niejów siatkarskich, piłkarskich czy tenisa ziemnego.

 

– To, że trybuny na naszym stadionie będą zadaszone, cie-
szy wszystkich kibiców Głogovii. Na tę inwestycję czekali-
śmy od dawna. Przed nami jednak jeszcze sporo procedur. 
Teraz czekamy na projekt, potem przetarg. Mam nadzieję, 
że gminie uda się sprawnie wyłonić wykonawcę. Osobiście 
cieszę się, że nasz projekt zgłoszony do budżetu obywatel-
skiego uzyskał tak duże poparcie społeczne. Bo to dzięki 
mieszkańcom został on przyjęty do realizacji. Nie miałam 
jeszcze okazji podziękować wszystkim sympatykom Głogo-
vii za oddane głosy, dlatego z tego miejsca serdecznie dzię-
kuję za okazaną solidarność z klubem – mówi prezes LKS 
Głogovia Aneta Ginter.

poDpISaNo UMoWĘ Na proJeKt ZaDaSZeNIa trYBUN 
Na miejskim stadionie klubu sportowego „Głogovia” będą zadaszane trybuny. Burmistrz Paweł Baj podpisał 
umowę z firmą PM Pracownia Projektowa Malik z Korczyny na wykonanie projektu tej inwestycji. Wykonaw-
cę reprezentował Piotr Malik – właściciel.

Celem programu „Moja Woda” jest ochrona zasobów wody. 
Środkiem do osiągnięcia tego celu jest gromadzenie i wykorzy-
stywanie deszczówki przez mieszkańców domów jednorodzin-
nych. Aby to było jednak możliwe, konieczny jest montaż spe-
cjalnej instalacji nawadniającej lub przygotowanie zbiorników.

Na jakie koszty można uzyskać dofinansowanie? Jest to za-
kup, montaż czy uruchomienie: przewodów odprowadzają-
cych deszczówkę z rynien, wpustów do zbiornika – może to 
być zarówno zbiornik nadziemny, jak i podziemny, otwarty/
zamknięty, szczelny/infiltracyjny; instalacji rozsączającej, 
zbiornika retencyjnego; elementów do nawadniania lub in-
nego wykorzystywania zatrzymanej wody.

Program „Moja Woda” może zatem umożliwić sfinansowanie 
nie tylko wspominanego przez prezydenta oczka wodnego, ale 
i np. instalacji, która nawodni ogród czy na duży zbiornik na 
deszczówkę. Wysokość dofinansowania to maksymalnie 80 
proc. kosztów poniesionych – co ważne – po 1 czerwca 2020 r. 

Wniosek można złożyć już od 1 lipca. Nabór w trybie cią-
głym będą prowadzić Wojewódzkie Fundusze Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warto też pamiętać, że 
to, co chcemy sfinansować z programu „Moja Woda”, nie 
może być jednocześnie przedmiotem dofinansowania w in-

proGraM „MoJa WoDa”, CZYLI JaK DoStaĆ  
Do 5 tYS. ZŁ Na oCZKo WoDNe?

1 lipca br. ruszył nabór wniosków do programu „Moja Woda”. Osoby ubiegające się o wsparcie będą mogły 
zyskać dofinansowanie w wysokości do 80 proc. poniesionych kosztów – nie więcej jednak niż 5 tys. zł. 

nym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku w ra-
mach jakiegokolwiek innego programu NFOŚiGW oraz 
WFOŚiGW.
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E-Faktura 

Usługa e-Faktura jest to udogodnienie polegające na możliwości otrzymy-
wania w formie elektronicznej faktur za dostarczanie wody i odprowadza-
nie ścieków. Usługa ta polega na wysłaniu do Państwa faktury w  postaci 
pliku PDF pocztą elektroniczną, zamiast faktury papierowej wysyłanej za 
pośrednictwem poczty tradycyjnej. Korzystanie z e-faktury jest nieodpłatne 
i dobrowolne. 
Z  e-faktury mogą skorzystać wszyscy Odbiorcy posiadający aktualną umo-
wę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków bytowych. Warun-
kiem otrzymywania faktur w formie elektronicznej jest udzielenie zgody na 
ich przesyłanie oraz podanie adresu e-mail. Wymaga to złożenia stosowne-
go oświadczenia, którego można dokonać elektronicznie, poprzez stronę:  
www.ekoglog.pl w zakładce e-faktura lub osobiście w siedzibie Spółki. Podpi-
sane oświadczanie w wersji papierowej można także dostarczyć listownie na 
adres EkoGłog Sp. z o.o., ul. Towarowa 4A, 36-060 Głogów Małopolski. Przed 
złożeniem oświadczenia należy zapoznać się z  „Regulaminem wystawiania 
i  przesyłania faktur droga elektroniczną”. Zgodę na otrzymywanie e-faktur 
można w dowolnym czasie wycofać i tym samym powrócić do otrzymywania 
faktur w wersji papierowej. 
Faktura elektroniczna jest prawnie uznaną i coraz częściej stosowaną formą 
dokonywania rozliczeń. Aby korzystać z e-faktury niezbędne jest posiadanie 
aktywnego adresu e-mail oraz zainstalowanego na komputerze lub innym 
urządzeniu oprogramowania do przeglądania plików PDF, np. Adobe Acrobat 
Reader – oprogramowania bezpłatnego i ogólnodostępnego. 
Dzięki e-fakturze dbamy o środowisko naturalne, ponieważ unikamy dru-
kowania faktur w  wersji papierowej. Do e-faktury przesłanej na Państwa 
skrzynkę pocztową mają Państwo dostęp zdalny, co jest istotne w przypadku 
dłuższej nieobecności w domu. E-fakturę łatwo jest zapisać w pamięci kom-
putera, przez co minimalizujemy ryzyko jej zgubienia. Ponadto e-fakturę 
otrzymują Państwo niezwłocznie po jej wystawieniu, bez oczekiwania na 
przesyłkę pocztową. E-faktura jest korzystną alternatywą faktury trady-
cyjnej. E-faktura zapewnia szybkość i wygodę korzystania, jak również 
jest przyjazna środowisku. 
Zachęcamy do korzystania z e-faktury! 

Obraz nr 4 – Przykładowa faktura (wersja 2) 

Internetowe Biuro Obsługi Klienta „iBOK” 

Internetowe Biuro Obsługi Klienta „iBOK” – dzięki systemowi iBOK Klienci 
Spółki uzyskają bezpośredni i  całodobowy dostęp do swoich rozliczeń za wodę 
i ścieki oraz innych przydatnych informacji. Uruchomienie iBOK ma na celu uła-
twienie i poszerzenie kontaktu z Klientem oraz udoskonalenie jego obsługi. iBOK 
umożliwi Państwu łatwe i samodzielne sprawdzenie stanu swoich płatności, historii 
rozliczeń czy też historycznych odczytów wodomierzy. Korzystanie z iBOK nie wią-
że się z ponoszeniem żadnych dodatkowych opłat na rzecz spółki EkoGłog. 
Warunkiem uruchomienia iBOK jest akceptacja Regulaminu Korzystania z Inter-
netowego Biura Obsługi Klienta oraz wypełnienie i przesłanie formularza on-line. 
Tworzenie profilu klienta EkoGłog 
1. Wejdź na stronę www.ibok.ekoglog.pl 
2. Aby utworzyć nowy profil klienta klikamy opcję „NOWY UŻYTKOWNIK” 

(obraz nr 1) 
3. Aby poprawnie wypełnić kolejną część panelu należy przygotować ostatnią 

fakturę za opłatę wody i kanalizacji (obraz 2 i 3) 
•	 Login: Podajemy nazwę użytkownika 
•	 Hasło: minimalna długość hasła wynosi 7 znaków, w tym znak specjalny, np. %$# 
•	 Imię: wpisujemy imię osoby, z  którą jest zawarta umowa na dostarczenie 

wody i odbiór ścieków (NIE DOTYCZY FIRM) 
•	 Nazwisko: wpisujemy nazwisko osoby/nazwę firmy, z  którą jest zawarta 

umowa na dostarczenie wody i odbiór ścieków 
•	 E-mail: Należy podać adres e-maliowy niezbędny do weryfikacji konta 
•	 Podaj kolejno numer miejsca poboru/numer klienta oraz numer faktury: 
•	 Pytanie i odpowiedź pomocnicza: W razie utraty dostępu do konta będziesz 

mógł odzyskać do niego dostęp, podając odpowiedź na ustalone wcześniej 
pytanie. 

4. Przepisz kod z obrazka: Zabezpieczenie chroniące przed złośliwym opro-
gramowaniem 

5. Zapoznaj się z regulaminem 
6. Po akceptacji regulaminu i kliknięciu „REJESTRUJ” na podany adres e-mail 

otrzymasz wiadomość. 
Aby potwierdzić rejestrację, należy w otrzymanym mailu kliknąć „Weryfikacja”. 
7. Od tej pory Twoje dane są przetwarzane i oczekują na aktywację konta przez 

naszego pracownika. 
8. Po pozytywnej weryfikacji otrzymasz maila potwierdzającego dostęp do 

swoich danych, czyli statystyk, danych historycznych, informacjach o fak-
turach i płatnościach. 

Obraz nr 3 – Przykładowa faktura (wersja nr 1) 

EkoGłog Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie Małopolskim, ul. Towarowa 4A zachęca do skorzystania z cieszących się 
zainteresowaniem mieszkańców gminy Głogów Małopolski usług, jakimi są m.in.: 

Obraz nr 1 – Tworzenie nowego profilu klienta 

Obraz nr 2 – Podgląd rejestracji nowego użytkownika 
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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.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego
informuje, że 

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

został podany do publicznej wiadomości 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO 
SPRZEDAŻY

oznaczonej jako działka nr 2530 o pow. 0,1199 ha, położonej 
w Głogowie Małopolskim, gmina Głogów Małopolski, 

przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie 

Urzędu Miejskiego, tel. 17 789-70-33.
Burmistrz Głogowa Małopolskiego

mgr Paweł Baj

Burmistrz Głogowa Małopolskiego
informuje, że 

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

został podany do publicznej wiadomości 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO 
SPRZEDAŻY

oznaczonej jako działka nr 2740 o pow. 0,0405 ha, położonej 
w Głogowie Małopolskim, gmina Głogów Małopolski, 

przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie 

Urzędu Miejskiego, tel. 17 789-70-33.
Burmistrz Głogowa Małopolskiego

mgr Paweł Baj

Burmistrz Głogowa Małopolskiego
informuje, że 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na tablicy ogłoszeń 
w Głogowie Małopolskim obręb Zabajka  

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 
NIEPIENIĘŻNEJ (APORTU) DO SPÓŁKI GMINNEJ

oznaczonej jako działka 119/4 o pow. 0,0432 ha, położona 
w Głogowie Małopolskim, obręb Głogów Małopolski, 

i działka ewidencyjna 111/186 o pow. 0,8855 ha, położonej 
w Głogowie Małopolskim, obręb Zabajka, zostaje 

przeznaczona do zbycia w trybie bezprzetargowym.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie 

Urzędu Miejskiego, tel. 17 789-7033.
Burmistrz Głogowa Małopolskiego

mgr Paweł Baj
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W poprzednim artykule mogliśmy przeczytać o dawnych potańcówkach 
organizowanych na wsiach, tych spontanicznie organizowanych w izbie 
czy pod ścianą oraz większych, gdzie współpracowała cała wiejska spo-
łeczność. Dziś poczytamy o innych sytuacjach tanecznych.
Po pierwsze – wesela, które przed dziesiątkami lat mogły trwać kilka 
dni, od przedednia zaślubin. Była to tzw. dobranocka, która mogła od-
bywać się w domu pana lub panny młodej, albo swaszczyny u swaszki 
(starościny).
Zespół weselny był opłacony przez pierwsze kilka godzin. Później 
trzeba było zapłacić za utwór lub turę, zwało się to zakładaniem, uci-
naniem, dawaniem w basy – w zależności od okolicy panowały różne 
zwyczaje. Powszechne były wizyty wieczorowych – niezaproszonych 
gości z okolicy. Po ustaleniu z drużbą mieli oni prawo „uciąć kawałek”, 
ale także musieli za niego zapłacić. Znane były przypadki bójek między 
wieczorowymi a gości weselnymi.
Popularnym miejscem do tańca były karczmy, w  przeddzień poboru 
do służby w armii zaborcy lub w dni targowe. Jarmarczny gwar i tłum 
sprzyjały zabawie. Gospodarze przyjeżdżali ze swoimi żonami, więc 
przy okazji mogli zahuloć. Szynkarzami przed wojną byli przeważnie 
Żydzi, dlatego muzykanci bywali również tej narodowości, np. w Gło-
gowie, o czym wspomina F. Kotula, przywołując lubiane przez głogo-
wian małżeństwo Szwarców – skrzypaczkę i basistę:
Szwarcowie co poniedziałek przychodzili ze swoimi instrumentami do Au-
stra. Nikt nawet nie pomyślał, że mogłoby ich tam nie być. (Muzykanty)
Także czas kolędy był okazją do tańca. Zwyczajem było obśpiewanie 
i obtańczenie gospodarzy, a także panien na wydaniu. Przeważnie po 
skończonym obchodzie w umówionym domu odbywała się potańców-
ka. Być może mało kto wie, ale słynna dziś biesiadna piosenka „Z tam-
tej strony jeziora” jest właśnie pieśnią z obrzędu kolędniczego.

Taniec był powiązany z rokiem obrzędowym – sobótki, odpusty, oświad-
czyny (o czym wspominałem w poprzednim artykule), ale bywały okresy 
pokutne, kiedy zabawy były zakazane.
Dziś rozrywek mamy o  wiele więcej. Tańczymy jednak na weselach. 
Wśród zalewu współczesnego repertuaru czasem trafia się ludowizna – 
lepiej lub gorzej zagrana. Niejednokrotnie widziałem bardzo dobrze tań-
czące pary, a nawet całe grupy osób wspaniale zatracających się w polce 
czy oberku. To dobrze wróży, ale rzec można, że chciałoby się więcej...

Wojciech Dulski

Literatura: Franciszek Kotula „Muzykanty”, „Folklor Rzeszowiaków – obraz prze-
mian” – praca zbiorowa, wyd. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

etNoKĄCIK 3/2020

o tańCU traDYCYJNYM – CZY tYLKo Na SCeNIe? CZ. 2.

Taniec w czasie widowiska kolędniczego. Kolbuszowa 2020. fot. Autor.

Z każdym miesiącem coraz więcej obostrzeń powoli ustaje i wraca-
my do dawnej codzienności. Niestety, osoby z niepełnosprawnością 
jeszcze przez długi czas odczuwać będą skutki tego kryzysu. Coraz 
więcej placówek wznawia działalność, jednak nie jest to praca na 
100%. Istotną informacją jest fakt, że powoli ruszają zespoły ds. orze-
kania o stopniu niepełnosprawności, co dla osób z niepełnospraw-
nością jest bardzo ważne, aby mieć kontynuację orzeczeń. 

Nasza gmina podlega pod Rzeszowskie Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie mieszczące się przy ulicy Batorego 9 w Rzeszowie. Proce-
dura jest jednak zmieniona – orzeczenia wydawane są zaocznie – na 
podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej i  wniosku. Nie 
ma możliwości bezpośredniej konsultacji z  lekarzem orzecznikiem. 
W  tych sprawach można się również kontaktować z  naszym ZAZ 
„Centrum Natura” Caritas w  Budach Głogowskich. A  co w  ZAZ-ie 
słychać? W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w czerwcu 
zrealizowane zostały 3 szkolenia dla kadry ZAZ, takie jak Vademe-
cum Profesjonalnej Pokojowej, Projektowanie i Pielęgnacja Terenów 
Zielonych oraz Nowoczesna Florystyka z Dekoracją. Całość została 
pokryta bez udziału kosztów „Centrum Natura” za pośrednictwem 
Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Warto korzystać, bo szkole-
nia do tanich nie należą, a nieodpłatne podnoszenie kwalifikacji przez 
kadrę jest dla pracodawcy dużym odciążeniem budżetu – szczególnie 
w  tak trudnym okresie. Czerwiec w  „Centrum Natura” był powro-
tem do dawnej rzeczywistości. Do pracy powrócili wszyscy niepeł-
nosprawni pracownicy, wdrożony został transport służbowym autem 
i pojawili się komercyjni goście. Odbyły się 2 uroczystości komunijne 
przełożone z maja, kilka dni zajęły wcześniej wymienione szkolenia, 
a w ostatni weekend czerwca w „Centrum Natura” gościliśmy grupę 
tancerzy z Mielca oraz harcerzy z całego województwa podkarpackie-
go. Zakończyła się również rekrutacja kolejnych pracowników i  od 

pierwszego lipca nasz Zakład powiększy się do 35 niepełnosprawnych 
pracowników i  11 osób kadry obsługowej. Planowane jest również 
wykonanie w lipcu placu zabaw – miejsc rekreacji dla najmłodszych 
oraz dokończenie ogrodzenia – dla zwiększenia bezpieczeństwa gości 
hotelowych. W  trakcie przygotowania jest również folder informa-
cyjny podkarpackich zakładów aktywności zawodowej – co będzie 
reklamą nie tylko dla naszego ZAZ, ale też i całej gminy. A już nie-
bawem ruszą ostatnie przygotowania do kolejnej edycji Pikniku Ro-
dzinnego i Półmaratonu „Biegam i Wspieram”. Planowany termin tej 
dużej cyklicznej sportowej imprezy to 13 września – zapisy trwają 
na Timekeeper.pl. Szykujcie formę, a więcej informacji już wkrótce. 

Daniel Jakubowski

poWoLNY poWrÓt Do „NorMaLNoŚCI”
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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

Konkurs ma na celu ukazanie wartości terenu pogranicza na 
wielu płaszczyznach. Zgłaszane prace powinny nawiązywać 
do dorobku dziedzictwa historycznego, lokalnego folkloru 
oraz elementów przyrodniczych i specyfiki pogranicza.
Do konkursu zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy powiatu 
rzeszowskiego lub miasta Svidnik. Każdy uczestnik może przed-
stawić nie więcej niż 3 prace w każdej z czterech kategorii kon-
kursowych. Są nimi historia, wydarzenie, przyroda oraz portret.
Przewidziano cztery równorzędne nagrody główne – po jed-
nej dla każdej z kategorii. Nagrodami dla zdobywców pierw-
szego miejsca będą m.in. profesjonalne kamerki sportowe. 
Zwycięskie zdjęcia zostaną wykorzystane również do pro-
jektów promocyjnych koszulek. Prace, które zajmą pierwsze 
trzy miejsca w każdej kategorii, zostaną także wydane w for-
mie kalendarza. Nagrodzone zostaną również wszystkie pra-
ce wyróżnione. Zarówno prace, które znajdą się na podium, 
jak i wyróżnione, pojawią się na podsumowującym projekt 
wernisażu oraz zostaną wydane w formie publikacji papiero-
wej i opatrzone odpowiednim komentarzem w obu językach: 
polskim i słowackim.

Prace należy nadsyłać do końca września bieżącego roku na 
adres: konkurs@powiat.rzeszow.pl.

poGraNICZe W oBIeKtYWIe
W ramach programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 powiat rzeszowski organizuje konkurs foto-
graficzny pt. „Pogranicze w obiektywie”. Partnerem projektu jest miasto Svidnik.

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



13Ziemia GłoGowska 7/2020 kULTURa

Ocalić życie, Zofia Ossowska
Piękna powieść o odwadze i wielkiej mi-
łości, która pozwala przetrwać w  trud-
nych czasach. Rok 1942. Do drzwi domu 
Rzewnickich puka uciekająca przed 
Niemcami rodzina polskiego pułkowni-
ka, która ukrywała okolicznych Żydów. 
Przerażeni ludzie błagają o  schronienie, 
jednak pomaganie im byłoby dla mał-
żeństwa zbyt niebezpieczne. Decydują 

się więc na ocalenie dwójki najmłodszych dzieci, pozostali muszą 
uciekać. Po jakimś czasie do domu przyjeżdżają Niemcy i zabie-
rają Antoniego Rzewnickiego. Mężczyzna wraca na drugi dzień, 
ale nie jest już sobą. Rok 1989. Maria Wysocka mieszka wraz 
z mężem i córką w Nieckowie pod Tarnowem. Tu się wychowa-
ła, tu jest jej miejsce. Pewnego dnia otrzymuje jednak list, który 
wszystko zmienia… Czy kobiecie uda się zwyciężyć z demonami 
przeszłości? Czy prawda wyzwala, czy niszczy?

Piękna miłość, Wioletta Sawicka
Pełna emocji historia wielkiej miłości 
i  dramatycznych prób radzenia sobie 
z  utratą ukochanej osoby. Baśka i  Mi-
chał pasują do siebie jak dwie połówki 
jabłka, rozumieją się bez słów. Kochają 
się, wspierają i planują dzieci, ale dopiero 
kiedyś tam, w przyszłości. Na razie żyją 
pełnią życia, mają krąg sprawdzonych 
przyjaciół i  pracę, która sprawia im sa-
tysfakcję. Basia skończyła architekturę 

i wraz z koleżanką prowadzi dobrze prosperujące biuro nieru-
chomości. Michał, informatyk po Wojskowej Akademii Tech-
nicznej, jest zawodowym żołnierzem. Baśka, szalona i  sponta-
niczna, może niezbyt piękna, ma w sobie to wszystko, co uwielbia 
jej mąż: pogodę ducha, radość życia i optymizm. Wiecznie się 
odchudza, ale jak tu schudnąć, skoro jej ukochany lubi i potra-
fi dobrze gotować. Michał marzy, że kiedyś razem poprowadzą 
restaurację, lecz na razie ćwiczy swój talent na żonie i przyjacio-
łach. Pewnego dnia Michał oznajmia, że wyjeżdża na półroczną 
misję wojskową do Afganistanu. Basia czuje dziwny lęk, jednak 
nie może zatrzymać męża. „Obiecaj mi, że wrócisz”, prosi, a Mi-
chał jej to przyrzeka. Miesiąc po rozpoczęciu przez niego służby 
na misji przychodzi wiadomość z dowództwa…

Kalinka na fali, Kalina Jakubczak
„Przepraszam za spóźnienie, ale zła-
pał mnie sztorm!”. Czy mieszkając na 
morzu, też trzeba wstawać na ósmą do 
szkoły i  odrabiać lekcje? Nazywam się 
Kalinka i od kilku lat żegluję z rodzicami 
po wielkich wodach, odkrywając nowe 
zakątki świata. Moim domem jest jacht, 
pokojem kajuta, a szkołą komputer. Ta-
kie życie wymaga wielu poświęceń, ale 
podróże dają mi mnóstwo radości! Na-

wiązuję wspaniałe przyjaźnie i każdego dnia poznaję dużo cie-
kawostek o  morskich zwierzętach i  wodnym świecie. Zamiast 
pamiątek zbieram wspomnienia oraz zdjęcia. Tak powstała moja 
pierwsza książka! Dowiedz się, jak wygląda pełne przygód życie 
małej podróżniczki. Zapraszam na pokład!

MGBP w Głogowie Młp.

BIBLIOTEKA POLECA

Leopold Tyrmand urodził się w 1920 roku w Warszawie. 
Chociaż Tyrmand był pochodzenia żydowskiego, nigdy 
się do tego nie przyznawał. W jednym ze swoich dzieł dy-
wagował nad możliwym skandynawskim pochodzeniem 
swojego nazwiska. Po ukończeniu gimnazjum wyjechał 
do Paryża, gdzie zapoznał się z nową, zachodnioeuropej-
ska kulturą, która go w pełni zafascynowała. Szczególnie 
na jego twórczości odbiła się miłość do muzyki jazzowej. 
Podczas wojny Tyrmand mieszkał w Wilnie i pisał felie-
tony propagandowe dla tamtejszego dziennika „Prawda 
Komsomolska”, uważając, że chociaż tak może kontakto-
wać się z  polskimi mieszkańcami miasta. Wielokrotnie 
był za to krytykowany, ponieważ sugerowana mu była 
współpraca z  komunistami. Po powrocie do Polski pu-
blikował coraz więcej recenzji teatralnych i sportowych. 
Pracował w  znanych redakcjach ogólnopolskich pism. 
Gdy w  jednym z  artykułów zamieszczonym w  „Prze-
kroju” wyraził się niepochlebnie na temat radzieckich 
sędziów, został wyrzucony z redakcji, a  także objęto go 
trzyletnim zakazem publikowania.

Rok po ustaniu zakazu ukazał się jego  „Dziennik 1954”, 
w  którym autor zademonstrował swój sprzeciw wobec 
ustroju komunistycznego. Najbardziej znaną książkę opu-
blikował na zlecenie wydawnictwa Czytelnik pod tytułem 
„Zły”. Jest to powieść kryminalna, której akcja toczy się 
w Warszawie w latach 50. XX wieku. Okazała się bestsel-
lerem niemal od początku. Kolejne książki Leopolda Tyr-
manda sprawiły, że stał się on popularnym pisarzem.

Tyrmand zmarł w 1985 r. w Stanach Zjednoczonych.

Powieść „Zły” dostępna jest w naszej Wypożyczalni dla Do-
rosłych oraz filiach w Budach Głogowskich, w Rogoźnicy, 
w Rudnej Małej i w Wysokiej Głogowskiej.

Justyna Gugała
Starszy bibliotekarz w MGBP w Głogowie Młp.

2020 ROKIEm  
LeopoLDa tYrMaNDa

W 2020 roku przypada 100. rocznica urodzin 
i 35. rocznica śmierci wybitnego pisarza, dziennika-
rza i publicysty Leopolda Tyrmanda. Sejm w uznaniu 
wielkich zasług postanowił oddać mu hołd i ustano-
wił rok 2020 Rokiem Leopolda Tyrmanda.

Leopold Tyrmand na ulicach Warszawy
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„CHroń żYCIe I ZDroWIe SWoJe I DrUGIeGo CZŁoWIeKa”  
o V prZYKaZaNIU BożYM Na WaKaCJaCH

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przestrzega, aby w związ-
ku z pandemią koronawirusa:
•	 zachowywać	 odstęp	 co	 najmniej	 1,5	metra	 od	 innych	 osób,	

a na wszelki wypadek zawsze mieć maseczki dla siebie i dzieci 
(na lotniskach, na terenie terminali, w samolotach i pociągach 
noszenie maseczek jest obowiązkowe);

•	 unikać	kontaktu	z	osobami,	które	kaszlą	albo	mają	gorączkę;
•	 często	myć	ręce	wodą	z	mydłem	albo	przemywać	płynem	de-

zynfekującym;
•	 nie	dotykać	oczu,	ust	ani	nosa;
•	 uczulać	 dziecko,	 by	 nie	 dotykało	maseczki	 ochronnej,	 a	 po	

jej zdjęciu umyło ręce (maseczkę jednorazową trzeba od razu 
wyrzucić);

•	 unikać	płacenia	gotówką,	używać	karty,	kupować	bilety	online.

Ważne jest zachowywanie zdrowego rozsądku i pamiętanie o za-
sadach bezpieczeństwa. Planując wyjazd, należy śledzić obecną 
sytuację epidemiczną w naszym kraju, stosować się do wytycz-
nych głównego inspektoratu sanitarnego (https://gis.gov.pl/).  
MEN umieściło poradnik dla rodziców i opiekunów na stronie 
(https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynekpo-
radnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow-2 ).

Rodzice powinni wyposażyć swoje dzieci w wiedzę dotyczącą 
unikania zagrożeń, przypominać im o zasadach bezpiecznego 
wypoczynku, wysyłać dzieci na zorganizowane formy wypo-
czynku, upewnić się, czy będą miały właściwą opiekę, przypo-
mnieć dzieciom numery telefonów alarmowych: 997 – policja, 

998 – straż pożarna, 999 – pogotowie ratunkowe, 112 – służby 
ratownicze, 601100100 –  WOPR, 601100300 – TOPR i GOPR.

Dzieci i młodzież powinni informować rodziców o tym, gdzie 
i z kim przebywają, na zabawy wybierać bezpieczne miejsca z dala 
od jezdni, torów kolejowych, jeżdżąc na rowerze, rolkach, hulaj-
nodze czy desce pamiętać o kasku i ochraniaczach, kąpać się tylko 
w miejscach do tego wyznaczonych pod opieką ratowników lub 
osób dorosłych, być ostrożnym wobec obcych zwierząt, uważać 
na nieznajomych – nie zgadzać się na propozycje przejażdżki lub 
spaceru, a podczas korzystania z Internetu nie podawać swojego 
nazwiska i adresu zamieszkania, nie ujawniać zwyczajów swojej 
rodziny: kiedy i gdzie rodzice chodzą do pracy, ile zarabiają. Prze-
strzeganie tych zasad pozwoli naszym dzieciom być bezpiecznym.

Tomasz Wiśniewski

BeZpIeCZeńStWo DZIeCI poDCZaS WaKaCJI  
I W CZaSIe paNDeMII KoroNaWIrUSa

Zakończył się rok szkolny, rozpoczęły się wakacje.  Będą one jednak inne niż dotychczas, bo musimy nauczyć się 
przestrzegać nowych zasad bezpieczeństwa, które pomogą nam chronić się przed koronawirusem. Młodzi ludzie spo-
tykają się z rówieśnikami, wyjeżdżają z rodziną lub na zorganizowane obozy czy kolonie. Dużo osób spędza czas poza 
domem. Wychodzimy i gromadzimy się w miejscach przeznaczonych na wypoczynek. Jednak musimy pamiętać, że 
dobra zabawa nie zwalnia nas z obowiązku dbania o swoje bezpieczeństwo. 

W ostatnim czasie sporo mówi się o kwestiach bezpie-
czeństwa. Epidemia koronawirusa bardziej niż kiedykol-
wiek zwróciła naszą uwagę na to, co związane jest z wy-
maganiami sanitarnymi czy szeroko rozumianą higieną. 
Stosując się do wszelkiego rodzaju zaleceń, odkrywamy, 
że czynimy to w trosce o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. 

Jednak w czasie trwających wakacji i urlopów oraz w kontekście troski 
o bezpieczeństwo chcemy rozważyć znaczenie V przykazania Bożego. 

Znamy dobrze V przykazanie Boże, które brzmi: „Nie zabijaj”. Jest 
to jasne stwierdzenie, równoznaczne z  nakazem. Przedstawione 
jest od strony negatywnej z użyciem prefiksu negacji „NIE”. Czyli 
najprościej mówiąc, Bóg zabijaniu mówi stanowcze: NIE! To jest 
zrozumiałe, bo w naturę człowieka, której twórcą jest Bóg, została 
wpisana skłonność do zachowywania życia, nazywana instynktem 
samozachowawczym. Człowiek w naturalny sposób dąży do pod-
trzymania życia, a nie do jego unicestwiania. 

Trzeba zatem spojrzeć na V przykazanie Boże od drugiej strony – 
od strony pozytywnej. Skoro Bóg mówi: „Nie zabijaj”, to znaczy, 
że każdemu człowiekowi wyznacza zadanie – chroń zdrowie i ży-
cie. Nie należy odnosić tego nakazu tylko i wyłącznie do siebie, 
ale należy go rozszerzyć także na innych ludzi, troszcząc się o ich 
zdrowie oraz życie. 

Ktoś może powiedzieć, że przestrzega V przyka-
zania, bo nikogo przecież nie zabił. Ale czy 
tylko o takie przestrzeganie tego przykazania 
chodzi? Oczywiście, że nie. To zdecydowanie 
za mało. Już sam brak szacunku dla swojego 
zdrowia, choćby przez korzystanie z  różnego 
rodzaju używek czy brak troski o  zdrowie i  życie innych ludzi 
poprzez narażanie ich na niebezpieczeństwo, jest wykroczeniem 
przeciwko temu przykazaniu. 

Świadome stwarzanie okazji niebezpiecznych, czy to w pracy, czy 
podróżując samochodem, czy rowerem, ryzykowne zachowania 
w czasie wypoczynku, np. skakanie do wody w miejscu niedozwolo-
nym, już jest poważnym wykroczeniem przeciwko V przykazaniu. 

Wiemy, jak wiele ludzkich tragedii dzieje się każdego roku pod-
czas wakacji, dlatego tym bardziej bądźmy czujni, a V przykaza-
nie Boże niech będzie dla każdego z nas drogowskazem. 

Drodzy czytelnicy! Życząc sobie nawzajem udanych wakacji 
i urlopów oraz zrealizowania wakacyjnych planów, pamiętajmy, 
że naszym zadaniem jest codzienna troska o zdrowie i życie swo-
je oraz innych.

Ks. Michał Polański 
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Wychodząc naprzeciw dzieciom i  ich potrzebom, Publiczne 
Przedszkole w  Głogowie Młp. postanowiło rozwijać ich zami-
łowanie do czytania książek, przystępując do ogólnopolskiego 
projektu edukacyjnego: „Mały miś w świecie wielkiej literatury”. 
Realizacja owego projektu posłużyła nie tylko rozwojowi czytel-
nictwa, ale także rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci, któ-
re stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych 
za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, ak-
tywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia.

W roku szkolnym 2019/2020 w ramach programu zostały zrealizowane nastę-
pujące moduły: Czytające przedszkolaki, Misiowy wolontariat, Play with Little 
Teddy Bear, Dzień Pluszowego Misia, Bezpieczni z Małym Misiem, Zmisio-
wany Dzień Matematyki, Mały miś i prawa dziecka, Mali przedsiębiorcy.

Udział w projekcie przyczynił się do uatrakcyjnienia form reali-
zacji zadań przedszkola opisanych w podstawie programowej, 
a osiągnięte efekty posłużyły podniesieniu jakości pracy przed-
szkola. Praca z modułami Małego Misia pozwoliła również na 
realizację wszystkich kierunków polityki oświatowej państwa 
na rok szkolny 2019/2020 dotyczących przedszkoli.

Zabawy z  Małym Misiem kształtowały pozytywne postawy 
i  bezpieczne zachowania. Dostarczały dzieciom podstawowe 
wiadomości dotyczące dbałości o własne zdrowie i bezpieczeń-
stwo, umiejętności właściwego zachowania w sytuacjach zagro-
żenia życia lub zdrowia. Mały Miś promował zdrowy styl życia 
oraz zapobiegał powstawaniu niepożądanych zachowań poprzez 
wspólne czytanie utworów dla dzieci i  zabawy na temat bez-
pieczeństwa inspirowane literaturą. Przedszkole zaprosiło do 
współpracy instytucje i osoby działające na rzecz bezpieczeństwa 
i zdrowia: ośrodki zdrowia, pielęgniarki, policję, straż pożarną, 
ratownictwo medyczne. W celu utrwalenia zdobytych wiadomo-
ści dzieci wykonały misiowy plakat na temat bezpieczeństwa.

Mały Miś zachęcał do Misiowego wolontariatu, uczył dzieci 
wrażliwości społecznej oraz pomagania innym i odpowiedzial-
ności za otaczający świat. Cały rok szkolny prowadzone były 
różnorodne aktywne działania na rzecz osób potrzebujących 
i  środowiska. Mały Miś poprzez bajki i  wierszyki pokazywał, 
że satysfakcja z ofiarowania komuś uśmiechu jest największym 
podziękowaniem i nagrodą za wykonaną pracę. W ramach na-
szych działań charytatywnych uczestniczyliśmy w „Mikołajko-
wym Koncercie Charytatywnym”, odwiedziliśmy podopiecz-
nych Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego, troszczyliśmy się 
o zwierzęta w schronisku, zbierając karmę i przydatne akcesoria, 
zbieraliśmy nakrętki plastikowe dla chorej dziewczynki. Uczest-
niczyliśmy także w akcji Sprzątanie Świata.

Mały Miś rozwijał umiejętność porozumiewania się w języku 
angielskim. Dzieci wspólnie z nauczycielem przygotowały „Mi-
siowy słownik obrazkowy” zawierający ilustrację haseł związa-
nych z bajkami i baśniami lubianymi przez dzieci.

W 30. rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Naro-
dów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka, Mały Miś 
przypominał podstawowe prawa najmłodszych. 

Rozwijaniu kompetencji matematycznych dzieci posłużył 
moduł „Zmisiowany Dzień Matematyki”. W przedszkolu od-
było się wielkie święto matematyki, podczas którego nauczy-

 „MaŁY MIŚ W ŚWIeCIe WIeLKIeJ LIteratUrY” 
Wszyscy wiemy, jak ważne jest zachęcanie dzieci do czytania, poznawania i śledzenia losów bohaterów 
literackich oraz wprowadzanie naszych najmłodszych pociech w świat fantazji, literatury, pozytywnych 
emocji płynących z książek. 

ciele wspólnie z  dziećmi układali opowieści matematyczne, 
tworzyli pomoce, liczmany i bawili się w liczenie.

Razem z Małym Misiem realizowaliśmy również moduł „Mali 
przedsiębiorcy”. Przedsiębiorczość? Ależ oczywiście! Przedsię-
biorczy przedszkolak to dziecko samodzielne w każdej dziedzi-
nie, umiejące podejmować decyzje, kreatywne i  zdobywające 
wiedzę na temat racjonalnego gospodarowania pieniędzmi. 
Mały Miś pomógł dzieciom zdobyć właśnie te umiejętności.

Przez cały czas realizacji programu dzieciom towarzyszył miś 
maskotka. Misiowi zostało nadane imię, a zapraszani do przed-
szkola goście (rodzice, dziadkowie, przedstawiciele różnych 
zawodów i instytucji) czytali misiowi i dzieciom wiersze, bajki 
i opowiadania polskich autorów. Miś odbył również czytelni-
czą podróż po domach przedszkolaków. Został wyposażony 
w dzienniczek, w którym rodzice wpisywali tytuł przeczytane-
go w domu utworu, a dzieci wykonywały pamiątkowy rysunek 
lub odrysowywały swoją rączkę.

Tegoroczny Dzień Pluszowego Misia obchodzony był również 
w  duchu rozwijania czytelnictwa i  współpracy między przed-
szkolami. Odbyły się zabawy czytelnicze z misiami oraz spotkanie 
on-line z Misiową Mamą i Misiowym Wujkiem. Dzieci wspólnie 
z nauczycielkami stworzyły „Misiowy regulamin małego czytel-
nika” oraz „Kodeks dobrych praktyk czytelniczych”. Przedszko-
laki wraz z misiami odwiedziły Miejsko Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną w Głogowie Małopolskim. Tam czekały na nich wierszyki 
i bajeczki o misiach, a także misiowe zabawy przy muzyce.

W ramach realizacji projektu w przedszkolu odbył się gminny 
konkurs recytatorski „ Dzieci lubią misie – misie lubią dzieci!” 
oraz konkurs plastyczny „Jak dbam o zdrowie i higienę”.

Udział w projekcie sprzyjał kształtowaniu kreatywności dzie-
ci i rozszerzał zakres stosowanych metod pracy z dzieckiem. 
Czytelnicze spotkania stały się rytuałem w  każdej grupie, 
wprowadzały do omawiania wielu ważnych tematów w twór-
czy, niekonwencjonalny sposób. Misiowe zadania stwarzały 
sytuacje do twórczych zabaw – plastycznych, ruchowych, mu-
zycznych, które rozwijają twórcze postawy.

Zwieńczeniem projektu było przyznanie certyfikatu Wzor-
cowej Placówki Małego Misia w Świecie Wielkiej Literatury, 
z którego jesteśmy naprawdę dumni.

Małgorzata Węglowska, Agnieszka Wojton,  
Kinga Walania-Bronhard, Anna Ginalska
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Podczas zdalnych lekcji zainspirowali nauczycieli i  tak powstał 
konkurs „Kreatywne zmagania z  koronawirusem”. Uczniowie 
przez cały marzec, kwiecień i maj wysyłali zdjęcia, pisali wiersze 
oraz nagrywali filmiki, pokazując, że zjawisko nudy w czasie pan-
demii jest im obce. Tak powstała niezwykle ciekawa biblioteczka 
pomysłów – twórczych, zabawnych i niezwykle ciekawych. 

Przejście na zdalny tryb nauczania było ogromnym wyzwa-
niem dla wszystkich uczestników życia szkolnego, tym bardziej 
cieszyły prace uczniów najmłodszych. Gratulujemy rodzicom 
cudownych pociech i dziękujemy za wsparcie, jakim obdarzali 
swoje dzieci przez ostatnie miesiące.

Pośród nadesłanych prac wyłoniono te najlepsze. Wyniki 
przedstawiają się następująco:

I miejsce – Weronika Kolbus, kl. Ia
II miejsce – Filip Kościelny, kl. Va

III miejsce – Patryk Pilipczuk, kl. IV

Wyróżnienia: 
Łukasz Szarejko
Julia Węglowska 

Maksymilian Micał
Karol Skroban

Mariola Marut

ZDaLNIe I tWÓrCZo, 
CZYLI KWaraNtaNNa  

Na WeSoŁo
Jak urozmaicić sobie czas spędzany w domu pod-
czas kwarantanny? Odpowiedzi na to pytanie do-
starczają uczniowie Zespołu Szkół w Wysokiej Gło-
gowskiej. Udowodnili oni, że nauka jest dla nich 
ważna, a czas, który zostaje, można w kreatywny 
sposób wykorzystać. 

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 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.

„EUROGALICJA” planuje nabory wniosków  
w drugiej połowie 2020 roku

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” 
planuje ogłosić nabory wniosków o dofinansowanie w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strate-
gii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
1) Zakładanie działalności gospodarczej 
Forma wsparcia: premia w wysokości określonej w LSR.
70 000,00 zł – działalność usługowa.
80 000,00 zł – działalność produkcyjna.
Intensywność wsparcia – 100%.
2) Zabytkowe obiekty małej architektury poddane pracom konser-
watorskim lub restauratorskim (projekt grantowy)
Forma wsparcia: pomoc na operację jest przyznawana w formie re-
fundacji kosztów kwalifikowalnych (zaliczka – 80%, pozostałe 20% 
po realizacji grantu).
Intensywność wsparcia:
– jednostki sektora finansów publicznych – do 63,63% (limit przypa-
dający na wszystkie projekty złożone przez Grantobiorców będących 
jednostkami sektora finansów publicznych może wynosić łącznie 
maksymalnie 20% wartości projektu grantowego)
– pozostałe podmioty – do 100%
Limit środków na nabór: 114 000,00 zł (minimalnie 6 zabytków).
Minimalna wartość grantu: 5 tys. zł.
3) Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury kulturalno
-społecznej
Forma wsparcia: pomoc na operację jest przyznawana w  formie 
refundacji kosztów kwalifikowalnych.
Wartość przyznanej pomocy (dofinansowania) do 300 000,00 zł.
Intensywność wsparcia:
– jednostki sektora finansów publicznych – do 63,63% kosztów 
kwalifikowalnych
– podmioty wykonujące działalność gospodarczą – do 70,00% 
kosztów kwalifikowalnych
– pozostałe podmioty – do 100% kosztów kwalifikowalnych
Szczegółowe warunki ubiegania się o  wsparcie, w  tym określenie 
beneficjentów, zawarte są w  Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach pod-
działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 
poz. 2023).
Nabory zostaną ogłoszone w drugiej połowie 2020 roku poprzez 
stronę internetową Stowarzyszenia: www.eurogalicja.org. 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”
ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.
tel. (017) 771-00-05, tel. kom. 535 579 744
e-mail: biuro@eurogalicja.org
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Krzysztof Głowa, zakładając Głowów, zdecydował, że bę-
dzie on miał bardzo rozległy rynek. W  jakim celu? Otóż 
zgodnie z  jego zamysłami miasto miało przyciągać wielu 
kupców, być centrum obrotu towarowego. To jeden z czyn-
ników miastotwórczych oraz element rozwoju gospodar-
czego, dzięki któremu struga pieniędzy miała również 
wpływać do sakiewki Krzysztofa Głowy i  jego następców. 
Właśnie na rynku odbywał się cały handel, tutaj rozkładano 
kramy i stragany, tutaj zajeżdżały wozy z towarami, a miej-
scowi rzemieślnicy wystawiali na sprzedaż własne wyroby.

Założyciel Głowowa wyznaczył dzień targowy na wtorek. 
Targi odbywały się raz w  tygodniu i  przyciągały głównie 
mieszkańców okolicznych wsi. Sprzedawali oni na ryn-
ku nadwyżki produkowanych przez siebie artykułów spo-
żywczych takich jak zboża, warzywa, owoce, bydło i trzodę 
chlewną, drób i siano. W zamian kupowali rzeczy oferowa-
ne przez rzemieślników, co miało wpływ na bogacenie się 
mieszczan. Król Stefan Batory w przywileju zatwierdzającym 
lokację z 31 maja 1578 r. zmienił dzień targowy na sobotę. 
Zmiana wynikała z możliwego konfliktu interesów z termi-
nami targów w  sąsiednich miejscowościach posiadających 
również uprawnienia do ich organizowania. Twórca Głowo-
wa zaznaczył, aby z targów tych korzystali wszyscy jego pod-
dani i zakazał im jeżdżenia na targi do pobliskiego Rzeszowa.

W przywileju lokacyjnym Krzysztof Głowa wyznaczył rów-
nież dwa dni jarmarczne, dzień świętego Jana (24 czerwca) 
i świętej Agnieszki (21 stycznia). Jarmarki odbywały się raz 
w  roku, sama nazwa wywodzi się od niemieckiego okre-
ślenia Jahr Markt, czyli roczny targ. Jarmarki były świętem 
handlowym i najczęściej gromadziły ogromne rzesze sprze-
dających i  kupujących. Potrafiły przyciągnąć ludzi nawet 
z odległych okolic. To wówczas można było nabyć gustowne 
stroje, drogie kosztowności, wykwintne ozdoby, zamorskie 
przyprawy, doskonałe zagraniczne wina, najlepszą broń, 
niezbędne narzędzia, elementy wyposażenia domów czy 
zwierzęta gospodarcze. Rynek, wypełniony kramami i stra-
ganami, był wtedy niezwykle gwarny, nie przypominał tego 
znanego nam z dnia dzisiejszego, z zielenią i  ławkami. Na 
piaszczystej ziemi rozkładali się straganiarze i kramarki, to-
war sprzedawano z prowizorycznych lad albo bezpośrednio 
z płachty płótna rozścielonego na ziemi czy prosto z wozu. 
Wokół przewijali się ludzie, zarówno mieszczanie odziani 
w kontusze i delie lub zwykłe proste kubraki, jak i miesz-
kańcy wsi ubrani w płócienne koszule i sukmany, a kobiety 
w kolorowe suknie i barwne chusty na głowach.

Król Stefan Batory zatwierdził również oba jarmarki, zmie-
niając tylko jarmark zimowy na jesienny, który odbywał się 
w dniu świętej Jadwigi (15 października). Kolejni właściciele 
Głowowa doskonale zdawali sobie sprawę, jak ważne są jar-
marki w rozwoju gospodarczym miasta i związanych z tym 
wzrostów ich zysków. Hieronim Augustyn Lubomirski zaczął 
zabiegać u  króla Jana III Sobieskiego o  zwiększenie liczby 
głowowskich jarmarków o kolejne cztery. Król 14 września 
1694 r. wystawił przywilej, wyznaczając dodatkowe dni jar-
marczne: na świętego Stanisława (8 maja), na świętej Mar-

ty (29 lipca), na dzień Przemienienia Pańskiego (6 sierpnia) 
i  na dzień świętego Mikołaja (6 grudnia). Odtąd Głowów 
posiadał już sześć dorocznych jarmarków. Konsekwencją 
tego wzrostu był rozwój rzemiosła w mieście. W tym samym 
roku, w którym Sobieski wystawił dla miasta przywilej, został 
utworzony w Głowowie cech rzemiosł różnych, który zrze-
szał wielu rzemieślników, Lubomirski przyczynił się też do 
powstania cechu krawieckiego i rzeźniczego oraz zwiększył 
liczbę działających warsztatów szewskich z 16 do 24. Oprócz 
tego w mieście prężnie działał cech tkacki. Bogacący się na 
jarmarkach rzemieślnicy nie tylko poprawiali status swoje-
go życia, ale stać ich było na fundacje religijne. Na przykład 
w 1695 r. krawiec Tomasz Abramowicz ufundował legację na 
prebendę dla księdza, który sprawował kult religijny przed 
ołtarzem cechu krawieckiego.

Niestety, na początku XVIII w. mieszkańców Głowowa do-
sięgła głęboka pauperyzacja. Był to skutek III wojny pół-
nocnej, dodatkowo w  1709 r. wielki pożar strawił część 
miasta. By przywrócić mu dawne bogactwo, syn Hieronima 
Augustyna, Jan Kazimierz Lubomirski, wystarał się u kró-
la Augusta II o  kolejny przywilej na jarmarki dla Głowo-
wa. Dokument został wystawiony 26 czerwca 1724 r. Do 
starych sześciu doszło pięć nowych jarmarków: w  dzień 
Obrzezania Pańskiego (1 stycznia), w  dzień świętej Marii 
Magdaleny (22 lipca), w dzień świętego Grzegorza (3 wrze-
śnia), w dzień narodzin Matki Bożej (8 września) i w dzień 
świętego (ówcześnie błogosławionego) Stanisława Kostki 
(18 września). Co ciekawe, w dokumencie tym pojawia się 
nowa nazwa miasta – Głogów.

Kolejne rozszerzenie praw organizowania jarmarków zostało 
nadane miastu w 1842 r. przez cesarza austriackiego Ferdy-
nanda. Było to po okresie kolejnego upadku gospodarczego 
i pożaru miasta w 1835 r. Do istniejących cesarz dodał jesz-
cze dwa dni: 24 lutego i 12 marca. Miało to ożywić kulejący 
handel i rzemiosło. Niestety, głogowskie jarmarki podupadły 
i nie wróciły do dawnego znaczenia. Nastała galicyjska bieda.

Robert Borkowski

GŁoGoWSKIe JarMarKI
Już w przywileju lokacyjnym Głowowa/Głogowa Małopolskiego z 1570 r. miasto otrzymało zezwolenie na 
organizowanie cotygodniowych targów i dorocznych jarmarków. Jak one wyglądały?

Przywilej Augusta II zwiększający ilość jarmarków w Głogowie z 26 czerwca 1724 r. 
(zbiory Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie)
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Był najstarszym synem głogowskiego cieśli Walentego Kotuli 
i jego żony Julii z Liszczów. Przyszedł na świat 26 marca 1900 r. 
w Głogowie Małopolskim. Rodzina mieszkała w domu poło-
żonym na niedużym przysiółku miasta Piaski. Ta lokalizacja 
była istotna z punktu widzenia rozbudzania ciekawości o daw-
nych dziejach u młodego Franka. W latach jego dzieciństwa 
w pobliżu Piasków znajdował się mieszczący dawniej wojsko-
we koszary, a później opuszczony stary pałac książąt Lubomir-
skich oraz ruiny XVIII-wiecznego kościoła wraz z domem mi-
syjnym. Franek bawił się często w ich okolicach, a wyobraźnię 
sycił opowieściami dorosłych o  historii tych budowli. Lubił 
słuchać opowiadań o przeszłości zarówno od swojego ojca, jak 
i dziadka od strony matki, Stanisława Liszcza, którego często 
odwiedzał na Wygodzie, innym przysiółku Głogowa.

O tych inspiracjach Franciszek Kotula pisał już pod koniec 
swojego życia, ale zdradził w ten sposób, jak rozbudziła się 
jego wyobraźnia. Wyobraźnia to jest słowo kluczowe, które 
charakteryzuje Kotulę jako badacza i  pisarza. Wyobraźnia 
przeplatana z  intuicją, chociaż nie zawsze trafną, niemniej 
jednak często naprowadzającą na właściwą drogę. Jego ojciec 
musiał dostrzec niezwykły charakter swojego syna, jako jedy-
nemu z licznego rodzeństwa pozwolił kształcić się po ukoń-
czeniu szkoły powszechnej. Otóż Franciszek Kotula roz-
począł naukę w  seminarium nauczycielskim w  Rzeszowie. 
W trakcie nauki, w 1919 r., miał krótki epizod wojenny. Wraz 
z całym rocznikiem wstąpił do Polskiej Organizacji Wojsko-
wej, lecz na front nie trafił, zaraził się czerwonką. Ostatecznie 
wojna go ominęła, ale i on zbytnio się na nią nie pchał, nie 
miał charakteru wojaka. Został więc nauczycielem.

Swoją karierę zawodową rozpoczął 1 września 1920 r. w szkole 
we wsi Straszydle. Miał uprawnienia młodszego nauczyciela do 
nauczania przedmiotów humanistycznych: języka polskiego 
i historii. Po roku udało mu się uzyskać w Radzie Szkół Powia-
towych przeniesienie do rodzinnego Głogowa. Charakterysty-
ka pracy nauczyciela z dziećmi wiejskimi i tymi wywodzącymi 
się z miast i miasteczek była zupełnie inna. W tamtych czasach 
to głównie z  miast wywodziła się inteligencja, zatem praca 
w szkole w mieście była ambitniejsza. Dlatego gdy we wrze-
śniu 1924 r. Franciszek Kotula został przeniesiony do szkoły 
w Budach Głogowskich odczuł to jako degradację. I tu okazał 
twardość charakteru, 11 marca 1925 r. zdał w Rzeszowie egza-
min kwalifikacyjny, uzyskując status starszego nauczyciela. Od 
września mógł więc wrócić do pracy w Głogowie.

Szkoła mieściła się w  zrujnowanym już budynku ratusza. 
Ale trwała w tym samym czasie budowa nowego gmachu dla 
szkoły, tak więc po trzech latach Kotula wraz z pozostałymi 
nauczycielami i uczniami miał już znacznie lepsze warunki 
do pracy. Młody nauczyciel chciał dalej się rozwijać, zdał 
egzamin w kuratorium oświaty i od września 1928 r. został 
skierowany do Torunia na Wyższy Kurs Nauczycielski, któ-
ry ukończył w czerwcu następnego roku. Wakacje spędził 
jeszcze w rodzinnym mieście, ale od września 1929 r. prze-

niósł się do Tyczyna, gdzie podjął pracę w tamtejszej szko-
le. Plotka mówi, że powodem opuszczenia Głogowa była 
odmowa rodziców pewnej dziewczyny, o której rękę starał 
się Kotula. Podobno wywodzili się ze starego głogowskiego 
rodu i uważali rodzinę cieśli z Piasków za gorszych od sie-
bie, mimo że młodzieniec został już inteligentem.

Spotkałem się z opinią, że jakoby młody Franciszek Kotula 
dopiero w Tyczynie zapoznał się ze społeczeństwem żydow-
skim. To nie może być prawda, w Głogowie było mnóstwo 
Żydów, Kotula uczył żydowskie dzieci i miał kontakty z ich 
rodzicami. Po prostu dopiero w Tyczynie zaczął prowadzić 
szersze zapiski kronikarskie, które zawierały m.in. obser-
wacje związane z życiem tyczyńskiej diaspory. Był obcym 
w środowisku mieszkańców Tyczyna, nic dziwnego więc, że 
chciał poznać jego tajemnice, część tamtejszych Żydów żyła 
w większej otwartości i chętnie gościła nowego nauczyciela. 
Pragnąc głębiej poznać ich kulturę, Kotula zaczął się nawet 
uczyć podstaw hebrajskiego. W  zapiskach otwarcie przy-
znaje się, że podobały mu się żydowskie dziewczęta.

W  swej pracy pedagogicznej Franciszek Kotula stosował 
nowatorskie metody dydaktyczne. Zwrócił tym uwagę ku-
ratora, który w 1932 r. przeniósł go do Rzeszowa, do szkoły 
im. Mickiewicza. Był to swoisty awans. W nowej szkole po-
znał Michalinę Kozównę. Rok później wzięli ślub. W 1934 r. 
urodził się ich pierwszy syn Sławomir, a  drugi Bogusław 
przyszedł na świat w 1938 r.

Franciszek Kotula od młodości charakteryzował się żyłką kolek-
cjonerską. Gdy przybył do Rzeszowa, miał już ze sobą całkiem 
niezłe zbiory różnych zabytkowych przedmiotów. Dodatkowo 
interesował się kulturą ludową. To spowodowało, że znalazł się 
wśród założycieli Towarzystwa Regionalnego Ziemi Rzeszow-
skiej, które w 1935 r. powierzyło mu społeczne stanowisko ku-
stosza w projektowanym Muzeum Ziemi Rzeszowskiej.

Robert Borkowski
PS. W następnym numerze dalsza część biografii Franciszka Kotuli.

fraNCISZeK KotULa – NaUCZYCIeL
GŁoGoWSKIe BIoGrafIe

Któż z mieszkańców Głogowa Małopolskiego nie słyszał o Franciszku Kotuli? Był człowiekiem wielowymia-
rowym, o wielu zainteresowaniach i talentach. W 2020 r. mija równo 120 lat od jego narodzin. Czas zatem, 
by przypomnieć jego sylwetkę.

Franciszek Kotula ze swoją żoną Michaliną, zdjęcie z drugiej połowy lat 30. XX w.
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Zakończenie wojny 1939-1945 nie wniosło istotnych zmian 
w życiu gospodarczym i społecznym mieszkańców Wygo-
dy. Wejście wojsk Armii Czerwonej do Głogowa 3 sierpnia 
1944 roku podzieliło okres wojenny na „za Niemca” i „jak 
przyszły Ruskie”. Tworzyło się nowe państwo, oparte na za-
łożeniach PPR (Polskiej Partii Robotniczej) i PKWN (Pol-
skiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego).

Sytuacja społeczno-polityczna była bardzo skomplikowana. 
Trwała silna ofensywa polityczna nowej ludowej władzy. By 
uwiarygodnić swój program, 30 czerwca 1946 roku zorgani-
zowano referendum „3 RAZY TAK”. Dla społeczeństwa nie 
miało to najmniejszego znaczenia. Brakowało wszystkiego, 
a  w  szczególności żywności, odzieży, materiałów budowla-
nych. W 1950 r., z dnia na dzień, w niedzielę 30 paździer-
nika ogłoszono obowiązkową wymianę pieniędzy, miało to 
ograniczyć pokątny handel. Równocześnie wprowadzono 
obowiązkowe dostawy zboża, a  rok później rozszerzono je 
na dostawy mięsa, mleka i ziemniaków. We wrześniu 1945 
roku został zamordowany i porzucony w lesie w Borze dzia-
łacz ruchu ludowego Władysław Koder. 15 grudnia 1947 
roku w przydrożnym rowie, na tzw. „Kamieńcu”, znaleziono 
ciało 33-letniego Jana Pokrywki. Cały czas trwały zastra-
szenia i rabunki. Szczególnym postrachem było UB (Urząd 
Bezpieczeństwa). Wszelka działalność polityczna, za wyjąt-
kiem PPR oraz PSL, była surowo karana. Za taką przynależ-
ność został wywieziony na Syberię mieszkaniec Wygody, Jan 
Ziemianin. Powrócił po latach jako schorowany człowiek. 
Zmarł w 1963 roku w wieku 66 lat. Mimo tego powstawały 
organizacje i grupy, które sprzeciwiały się powstającej ludo-
wej władzy. W dniu 15 kwietnia 1946 roku dokonano w lesie 
na Wygodzie zasadzki na powracającego z pracy w Urzędzie 
Bezpieczeństwa Publicznego dwudziestoletniego mieszkań-
ca Stykowa, Stanisława Woźniaka. Po ucieczce z  lasu został 
zabity obok rodzinnego domu. Wyjątkowy przebieg mia-
ło święto 1 Maja w  lewicującym Stykowie. Kilku chłopów, 
którzy byli członkami bądź sympatykami PPR, ustawiono 
w rzędzie i kazano krzyczeć: „Niech żyje PPR”, a nad ich gło-
wami strzelano. W dokumentach UB znalazły się nazwiska 
poszkodowanych w tej akcji członków PPR; byli to: Stanisław 
Drąg, Józef Pastuła, Marcin Rumak, Emilia Ryczek oraz Jan, 
Franciszek i Kazimierz Zając. Cytaty z publikacji „Dla Polski 
z  tradycji niepodległościowych Głogowa i  okolic”. 1 lutego 
1945 roku Konferencja Jałtańska ustaliła podział Europy na 
strefy okupacyjne. W wyniku tego porozumienia Polska, za 
utracone na rzecz ZSRR wschodnie tereny, otrzymała do-
tychczasowe ziemie niemieckie Pomorza Zachodniego, Prus 
Wschodnich i Śląska, powstały tzw. Ziemie Odzyskane. Oso-
by poszkodowane działaniami wojennymi wyjeżdżały na te 
tereny, gdzie można było zasiedlić całe opuszczone gospo-
darstwa, często z  pozostawionymi maszynami. Obraz taki 
żartobliwie pokazano w filmie „Sami swoi”. Niektóre z tych 
rodzin po latach powróciły na Wygodę. Mieszkańcy Wygody 
stanowili mieszankę kilku kultur i grup etnograficznych. Na 
początku XX wieku, w latach 30., po parcelacji żydowskich 
majątków osiedliło się kilka rodzin pochodzących z  okolic 
Mszany Dolnej, Kasiny Wielkiej, Maniowych i okolic Żywca, 
Ciśca, Węgierskiej Górki i  innych. Mimo takiej różnorod-
ności pochodzenia, nie było typowych kłótni na wsiach np. 

o miedzę czy szkody spowodowane przez zwierzęta domowe. 
Przykładem dobrych stosunków może być fakt, że dziewczę-
ta „górali” wychodziły za miejscowych chłopaków, ale bywa-
ło też odwrotnie. Sporadycznie wynikłe sprzeczki kończyły 
się po pewnym czasie, jedynie w kilku przypadkach trwały 
dłużej i kończyły się przy ubawie świadków pokazywaniem 
sobie nieopalonych części ciał. Po prawie 6-letniej okupa-
cji odradzało się życie towarzyskie i  rodzinne. Wieczorami 
młodzież spotykała się na spacerach, rozmowach lub żartach. 
Nie było elektryczności, więc nuda doskwierała, zdarzało się 
w czyimś domu zorganizować potańcówkę, oczywiście przy 
lampie naftowej. Obrzędy weselne związane z  zawarciem 
małżeństwa były typowe dla tego regionu. Po Mszy w koście-
le parafialnym przyjęcie weselne odbywało się w domu pan-
ny młodej. Tańczono na podwórzu, na podłodze ze zbitych 
desek. Przejazd do kościoła i z powrotem odbywał się na fur-
mankach konnych, które były jedynym środkiem transportu, 
również przy innych, nie mniej ważnych potrzebach. 

We wspominanym dziesięcioleciu, pomimo wszystkich ogra-
niczeń i zakazów, nowa władza tworzyła łatwiejszy dostęp do 
szkół zawodowych czy techników. Wzrosło czytelnictwo ga-
zet i książek. Przeprowadzono radiofonizację domów za po-
mocą tzw. kołchożników. Dawało to namiastkę kultury, ale 
służyło także ideologizacji społeczeństwa. Następowała po-
prawa opieki zdrowotnej. Wprowadzono powszechne szcze-
pienia dzieci i młodzieży na groźne w tym okresie choroby, 
jak gruźlica i  choroba Heinego-Medina. Ogólnie ten okres 
powojennego dziesięciolecia, oprócz trudów, wyrzeczeń 
i osobistych tragedii, był oczekiwaniem na lepszą przyszłość. 

Stanisław Granat 2020

WYGoDa. WSpoMNIeNIa Z Lat 1945-1955
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(…) Młodzież głogowska nie chcąc bezczynnie marnować 
czasu – jak mówią nam relikty przeszłości – chętnie orga-
nizowała się, by wspólnie spędzać wolny czas. Na terenie 
Głogowa w 1903 roku zostało zorganizowane przez tutej-
szego notariusza Pileckiego – „Towarzystwo Gimnastyczne 
Sokół” 1). Sokół zrzeszał sporo miejscowej inteligencji. Na 
wzór tej organizacji – i nie tylko, zapaleni zwolennicy fut-
bolu postanowili zorganizować „regularny” klub sportowy. 
Dziś trudno powiedzieć, czy założyciele klubu należeli też 
do „Sokoła”, ale można przypuszczać – że tak. 

Nim jednak szerzej zaczniemy omawiać historie klubu, 
należy wspomnieć, że młodzież głogowska organizowała 
samorzutnie drużyny piłkarskie, które rozgrywały między 
sobą mecze. Drużyny takie istniały w  ulicach Głogowa, 
a piłką była tzw. „szmacianka”. Taką piłkę robiono ze ścin-
ków szmat wypychając nimi worek uszyty na kształt kuli. 
Brano też szczeć krowią i zbijano ją w kulę, oszywano szma-
tą. Piłki takie były ciężkie i nawet nie przypominały piłki ze 
skóry. Takimi piłkami grano w Głogowie. 2)

Na bazie takich jak dziś by nazwano – „dzikich drużyn” – 
które miały wcale ładne nazwy – np. „Huragan”, „Burza”, 
„Głogovia I”, Głogovia II”, itp. – w roku 1925 staraniem kil-
ku zwolenników sportu powołano klub piłkarski i nazwano 
„GŁOGOVIA”. Pierwszymi założycielami klubu byli bracia 
– Wisz Jan i Władysław przy współudziale Padowicza Jana 
i Lasocińskiego Henryka (…). 

Ciekawie opowiadają o  tym wydarzeniu współzałożyciele 
klubu Lasociński Henryk i Mieczysław Łabudzki: „zorgani-
zowaliśmy” skórę u  tatusiów, którzy byli szewcami, a  potem 
wysłaliśmy jednego kolegę do Rzeszowa, by przywiózł wzór na 
„języczki”, z  których miała składać się piłka. Po rozkrojeniu 
skóry piłkę uszył jeden z braci Wiszów. Był problem z dętką. 
Na początku to używano nawet pęcherza. O te wśród głogow-
skich masarzy nie było trudno, ale i za nie trzeba było płacić. 
Zrobiliśmy więc składkę, a stałym dostawcą pęcherzy był An-
toni Lubowicz, który był też pierwszym zawodnikiem. Chcąc 
jednak, jak przystało na dobrą drużynę mieć prawdziwą piłkę 
– wysłaliśmy do Rzeszowa jednego z kolegów po dętkę”. 

Zakupili ją a następnie zaczęli organizować ochotników do 
klubu. Nie czekali długo – cała bowiem drużyna „Huraga-
na” i  inni koledzy przystąpili ochoczo do nowego klubu. 
Na pierwszym zebraniu nadano klubowi nazwę „Głogovia”, 
wybrano zarząd – zalążek organizacji. 

Pierwszym prezesem i zarazem kapitanem drużyny obrano 
powszechnie lubianego dobrego zawodnika Adama Hlinia-
ka – przez wszystkich nazywanego krótko „Andziek”. Lista 
pierwszych zawodników przedstawiała się następująco: 
Hliniak Adam, Zając Jan Kanty (Kantek) – bramkarz, Wisz 

Eugeniusz, Wisz Władysław, Wisz Jan, Pikor Michał, Pado-
wicz Jan, Kałkowski Karol, Kałkowski Jan, Nitka Kazimierz 
(późniejszy profesor gimnazjalny), Lasociński Henryk, Ry-
maszewski Karol, a nieco później doszli następni zawodnicy 
jak: Pikor Edmund, Lasociński Kazimierz, Kałkowski Kazi-
mierz, Lasociński Karol. W  następnej kolejności przybyli 
do klubu: Związkiewicz Henryk, Grodecki Paweł, Osiniak 
Karol, Pustelniak Jan, Kłeczek Kazimierz, Zająć Andrzej, 
Pikor Józef, Domański Ludwik, Magiełda Kazimierz, Świe-
tlik Bronisław, Hersz Winkelman i  Thaler Roman (bram-
karz) – obaj pochodzenia żydowskiego. 

Boisko, na którym rozgrywano w Głogowie mecze znajdo-
wało się na „Piasku”, tj. na błoniu za cmentarzem. 3) Przy 
tym boisku nie było szatni. Zawodnicy przebierali się w bu-
dynku „Sokoła” w rynku, skąd ubrani „na sportowo” szli pa-
radnie dwójkami ulicą Zabajską na błonie, gdzie oczekiwali 
na nich przeciwnicy. Po meczu wracali tą samą drogą do 
budynku „Sokoła”, chociaż zmęczeni, ale zawsze rozśpiewa-
ni. Z treści piosenki śpiewanej przez zawodników i kibiców 
wynikało, że przeciwnik z nimi wygra, jak się nauczy grać, 
albo znowu kiedy po przegranej wracali jak zwykle dwój-
kami do „Sokoła” śpiewali, że jeszcze będzie taki czas, gdy 
będą wygrywać. 4)

Wracając jednak do boiska i  sposobu jego przygotowania 
do zawodów, to należy powiedzieć, że boisko to było na 
naturalnej murawie pastwiska. Wyznaczanie linii boiska 
odbywało się przez wysypywanie ich do sznurka – suchym 
piaskiem przynoszonym przez zawodników w  rękach. 
Bramki były wykonane z żerdzi sosnowych nieco ostruga-
nych w  kanty. Elementy tej bramki po meczu rozbierano 
i zachowywano do następnego spotkania. 5) Drużyna tamtej 
„Głogovii” rozgrywała mecze towarzyskie, a przeciwnikami 
jej były drużyny z Sokołowa, Raniżowa, Kolbuszowej, Ty-
czyna i innych. 

W tYM roKU GŁoGoVIa oBCHoDZI JUBILeUSZ 95-LeCIa. KrÓtKa HIStorIa 
KLUBU, KtÓrY oD Lat DoStarCZa MIeSZKańCoM pIŁKarSKICH eMoCJI

(źródło: Kronika LKS „Głogovia”)

„Napisać monografię lub jej namiastkę, kiedy brak jest dowodów rzeczowych jest bardzo trudno. Tym trud-
niej spisuje się wspomnienia o tych ludziach i działaczach, których już nie ma wśród żywych. Pragnieniem 
naszym jest, aby ten rys historyczny był w miarę zbliżony do prawdy – kiedy to w Głogowie powstawał klub 
piłkarski” – czytamy w pierwszych wersach tekstu napisanego przez Mieczysława Ciska, który jako pierwszy 
zaczął uzupełniać kronikę Głogovii w 1985 roku. 

Awans do ligi okręgowej w 1997 roku
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Pan Lasociński Henryk wspomina, że najgroźniejszym 
klubem piłkarskim dla „Głogovii” bł żydowski klub 
z  Rzeszowa o  nazwie „Bar Kochbia” (podano fonetycz-
nie) oraz drugi, z  którym wygrywano częściej (też ży-
dowski) o  nazwie „Makabi” (fonetycznie). Poza wspo-
mnianymi meczami towarzyskimi rozgrywano też mecze 
o mistrzostwo klasy „B” i „A”, ale reprezentanci nie pa-
miętają bliżej tego okresu. 

Barwami klubowymi były kolory czerwony i  niebieski. 
Zawodnicy nosili bowiem spodenki czerwone, a  koszulki 
jasno niebieskie z  kołnierzykami czerwonymi. Czerwone 
były też mankiety u koszul oraz oszywki dekoltu z czerwo-
ną sznurówką. Każdy sportowiec miał na koszulce na lewej 
piersi przyszyty herb Głogowa. 6)

Okres międzywojenny nie był sprzyjającym dla rozwoju 
sportu w takich miasteczkach jak Głogów czy Sokołów, to 
też ze zmiennym szczęściem toczyły się losy tych klubów. 
Kluby takie za zwyczaj nie posiadały swych mecenasów 
w  zakładach pracy czy instytucjach, to też ich żywot był 
bardzo ubogi, a niekiedy kluby takie „zamierały”.

Klub głogowski, dzięki działającym w nim obrotnym lu-
dziom – utrzymywał się z drobnych datków kibiców, lub 
ze środków pieniężnych wypracowanych z  organizowa-
nych zabaw. To też sportowcy nie wyglądali zbyt okaza-
le. Grali boso, albo we własnych butach „kamiśniokach”. 
Za skarpety wkładali gazety, albo inny papier, który słu-
żył jako nagolenniki. Przywiązywali to wszystko sznur-
kami i grali. Na mecz w Rzeszowie czy Sokołowie jechali 
dwukonną furmanką. Był to wóz drabiniasty. Po meczu 
pili zawodnicy wodę ze studni, którą przynoszono w wia-
derku wprost na plac gry. Celowo nazwałem miejsce gry 
– placem. Tym placem bowiem w dzień powszedni było 
pastwisko, zamieniane w niedzielę na „stadion”, na którym 
przynoszono i zestawiano elementy bramek oraz wysypy-
wano linie boiska suchym piaskiem.

W Głogowie poza działającą czytelnią i „Sokołem”, cza-
sem i  straż ogniowa organizowała jakieś imprezy, ale 
wszystko to było mało dla mieszkańców miasteczka. Kie-
dy przyszła niedziela i wyznaczano mecz – znaczna część 
obywateli Głogowa ruszała na błonia za cmentarz, by 
kibicować swoim chłopcom. Na mecz szły całe rodziny. 
Szli starsi, młodsi i dzieci. Szły mamy i panienki – sło-
wem całe miasteczko. 

Czas zaciera nawet pamięć, usuwa lub przemieszcza ludzi, 
to też nie dziwmy się reprezentantom, że coś tam przeina-
czyli, czegoś nie dopowiedzieli, lub coś wreszcie zapomnie-
li – taka jest kolej rzeczy. Proszę im tego nie mieć za złe. 
Historię tą będziemy nadal dopisywać, by nie przepadła 
w mrokach zapomnienia. Zasłużeni ludzie, niech znajdą tu 
godne im miejsce, niech czyny nie przemijają, niech trwają 
dla dobra następców. 

Anna Morawiec

1) F. Kotula „Miasteczko” , str. 107, 108
2) z relacji sportowca, p. Łabudzkiego Mieczysława
3) z relacji H. Lasocińskiego
4) z relacji Józefa Pikora
5) relacja Mieczysława Łabudzkiego
6) relacja Mariana Stopy

Andrzej Matejski Józef Kamler

Karol Kamler

 Obecna prezes klubu, Aneta Ginter

Roman Ziemianin

PREZESI LKS „GŁOGOVIA”
Adam Hliniak – 1925 

Michał Zając, Michał Bąk, Stanisław Bosek  
 – lata powojenne

Andrzej Matejski – 1973 

Henryk Wondałkowski – 1984

Józef Kamler – 1985-1997

Karol Kamler – 1998-2008

Roman Ziemianin – 2008-2014

Aneta Ginter – 2015 – nadal
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Na jakie atrakcje mogą liczyć goście odwiedzający Flywall? 

Flywall to obiekt rekreacyjno-sportowy. Możemy go po-
dzielić na 4 główne sekcje: ścianę do wspinania z liną o wy-
sokości 11,5 m,  tzw. boulderownie, gdzie asekurację sta-
nowi materac, „fun climb” – czyli ściankę dla dzieci oraz 
najnowszą atrakcję, jaką jest park linowy. 

Co wyróżnia Państwa obiekt na tle podobnych, znajdują-
cych się  w regionie?

Mimo tego, że w ostatnim czasie wspinanie staje się coraz 
popularniejsze, to w naszym regionie wciąż brakuje dużych, 
profesjonalnych obiektów. Flywall jest jedynym, które speł-
nia oba te kryteria. Co nas wyróżnia? Jesteśmy jedynym 
obiektem w tej części kraju, który ma tak wysoka ścianę 
z liną. 11,5 metra  to bardzo dobry wynik nie tylko w ska-
li regionu, ale nawet całego kraju. Chodzi także o wielkość 
ściany. W tym momencie mamy ponad 1000 m2 powierzch-
ni ścian wspinaczkowych i nie powiedzieliśmy jeszcze ostat-
niego słowa. Nasza hala to aż 1400 m2, więc pokusiłbym się 
o stwierdzenie, że jest to jeden z zaledwie kilkunastu tak du-
żych obiektów w kraju. Duża przestrzeń to nasza największa 
zaleta. Z perspektywy wspinacza to bardzo istotne. Często 
na mniejszych obiektach tworzą się kolejki. U nas, jak do-
tąd, ten problem nie występuje. Kolejnym elementem jest 
nasza nowa atrakcja, jaką jest całoroczny park linowy. Mogę 
się mylić, ale wydaje mi się, że na całym Podkarpaciu nie 
znajdziemy innego parku linowego znajdującego się w cało-
ści pod zadaszeniem. U nas się zmieścił. Ma dwa piętra, 9 m 
wysokości i aż 18 przeszkód do pokonania. 

Czy we Flywall istnieje możliwość zorganizowania even-
tów, takich jak np. imprezy firmowe czy urodziny? 

Tak, jak najbardziej. Organizujemy nie tylko urodziny czy im-
prezy firmowe, lecz także wieczory kawalerskie czy panieńskie. 
W ofercie mamy też pakiet szkoleń związanych ze wspinaniem. 

Klienci chętnie korzystają z tej opcji? 

Tak, szczególną popularnością cieszą się imprezy urodzino-
we dla dzieci. 

Prowadzą Państwo zajęcia grupowe? 

Oprócz tego, że jesteśmy obiektem komercyjnym, mocno 
stawiamy na rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych o sporto-
wym zacięciu. Prowadzimy zajęcia w każdej grupie wiekowej, 
począwszy już od 6 roku życia. Grupy dzielimy według wie-
ku oraz poziomu umiejętności. Zajęcia prowadzą instruk-
torzy, którzy są bardzo dobrymi wspinaczami sportowymi. 
Przekazujemy tę wiedzę oraz uczymy wspinania od podstaw. 
W późniejszym etapie przeradza się to w trening sportowy. 

Dlaczego klienci powinni wybrać akurat Flywall? 

Flywall to miejsce, gdzie można spędzić aktywnie czas z ro-
dziną. To miejsce, w którym nie ma miejsca na nudę. Naszych 
klientów można zasadniczo podzielić na dwie grupy: tych, 
którzy już się wspinają oraz tych, którzy nigdy wcześniej tego 
nie robili. Dla osób kwalifikujących się do pierwszej z tych 
grup, Flywall to miejsce wymarzone. Nasz obiekt spełnia 
wszelkie najwyższe kryteria i daje możliwość regularnych tre-
ningów. Natomiast osoby, które przyjdą do nas po raz pierw-
szy, mają możliwość skorzystania z pomocy naszych instruk-
torów. Mogą u nas rozpocząć swoją przygodę ze wspinaniem. 
Później pozostaje już tylko poznawanie nowych przyjaciół. 

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała Monika Wasiluszko

1400 MetrÓW KWaDratoWYCH  
DLa MIŁoŚNIKÓW WSpINaCZKI

Rozmowa z managerem Centrum Wspinaczkowego Flywall w Rzeszowie, p. Szczepanem Podolcem. 
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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
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Korekta językowa: Redakcja 
Nakład: 850 egz. 
Skład i druk: BONUS LIBER Sp. z o.o.,  
35-020 Rzeszów, ul. 17 Pułku Piechoty 7
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lekcji otrzymanych materiałów, dokonywania 
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Tu można kupić 
„Ziemię Głogowską”

Kalendarium

29 lipca Mecz Głogovia Głogów Młp. – Polonia Przemyśl. Godzina 
18:00, stadion Głogovii przy ul. Fabrycznej 10 w Głogowie Młp.

30 lipca

Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Święto ustanowione 
w  2011 roku rezolucją A/RES/65/275 z  27 kwietnia 2011 
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jego ideą jest przyjaźń 
między narodami, krajami, kulturami i osobami fizycznymi, 
która może zainspirować wysiłki na rzecz pokoju i budować 
mosty między społecznościami.

31 lipca
Upłynięcie terminu składania wniosków na wsparcie fi-
nansowe wymiany źródeł ciepła w programie Rzeszowskie-
go Obszaru Funkcjonalnego. 

8 sierpnia
Mecz Głogovia Głogów Młp. – Stal II Stalowa Wola P.S.A. 
Godzina 11:00, stadion Głogovii przy ul. Fabrycznej 10 
w Głogowie Młp.

15 sierpnia Mecz Głogovia Głogów Młp. – Izolator Boguchwała. Godzina 
17:00, stadion Głogovii przy ul. Fabrycznej 10 w Głogowie Młp.

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!

Komisariat Policji w Głogowie Małopolskim
pracuje całodobowo przez siedem dni w tygodniu

telefon kontaktowy: 17 85 83 374 
lub alarmowy: 997, 112

Kronika Policyjna

07.06.br. – Ujawnienie korekty drogomierza w samochodzie osobowym w Gło-
gowie Małopolskim przez policjantów z KP Głogów Małopolski.

18.06.br. – Ujawnienie korekty drogomierza w samochodzie osobowym w Gło-
gowie Małopolskim przez policjantów z WRD KMP Rzeszów. 

18.06.br. – Naruszenie czynności narządów ciała mieszkańca Głogowa Mało-
polskiego.

19.06.br. – Uszkodzenie mienia w postaci wyposażenia elementów budynku 
mieszkalnego w Głogowie Małopolskim.

19-26.06.br. – Groźby karalne wypowiadane w kierunku mieszkańca Pogwizdo-
wa Nowego.



ul. Rudolfa Menerki 13B
36-060 Głogów Małopolski

tel. +48 17 854 70 17
www.walmar.rzeszow.pl

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO
elektronarzędzia | szalunki | rusztowania 

ul. Rudolfa Menerki 13B
36-060 Głogów Małopolski

tel. +48 17 779 64 07
www.jamko.eu

szybkie dostawy | możliwość montażu


