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POLECAMY

fotoreportaż

Ważna informacja: Jeżeli spisałeś się już wcześniej, możesz nam to zgłosić 
w dowolnie wybranym dniu, ale tylko raz.

Sześć osób w danym dniu, które zarejestrują się jako pierwsze, w nagrodę 
otrzyma bony towarowe o wartości 200 zł każdy. Zgłoszenie i wypełnienie 
formularza konkursowego przez daną osobę może się odbyć tylko raz (ponow-
ne zgłoszenia będą automatycznie usuwane przez system weryfikacyjny). Każdy 
może wygrać wyłącznie raz. 

Konkurs rozpoczął się 7 września i potrwa do 2 października. O wygranej 
zwycięzcy zostaną poinformowani mailem (na wskazany przez nich adres poczty 
elektronicznej) lub SMS-em (na podany numer telefonu). Dostarczenie nagród 
nastąpi w ciągu 14 dni od każdego ogłoszenia wyników.

Czekamy na Państwa zgłoszenia! Liczymy, że nasi rolnicy „spiszą się” na medal! 

3 KROKI DO NAGRODY:
1. Wejdź na stronę: spisrolny.gov.pl i dokonaj samospisu.
2. Wypełnij formularz: http://rolnikuspiszsiesam.pl/.
3. Sprawdź w „Super Nowościach”, czy jesteś jednym z 6 zwycięzców.

roLNIKU, SpISZ SIĘ SaM!
Redakcja „Super Nowości” we współpracy z Urzędem Statystycznym 
w Rzeszowie przygotowała dla rolników wyjątkowy konkurs. Co zrobić, 
aby wziąć w nim udział? Należy spisać się w Powszechnym Spisie Rol-
nym na stronie: spisrolny.gov.pl, a następnie wejść na stronę: rolniku-
spiszsiesam.pl i wypełnić formularz konkursowy. Rejestracja zgłoszeń 
będzie możliwa od poniedziałku do piątku w godz. od 6.oo do 23.59.59.
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W tym trudnym czasie nauka odbywała się 
w trybie zdalnym. Uczniowie, pozostając 
w domach, mogli uczestniczyć w zajęciach 
szkolnych. Nauczyciele prowadzili naukę 
i mieli kontakt z uczniami przez Internet, wy-
korzystywane do tego były różne narzędzia 
i dostępne programy komputerowe. W tym 
czasie w sieci pojawiło się bardzo wiele cie-
kawie prowadzonych lekcji. Wielu uczniów 
i nauczycieli musiało również nauczyć się 
lepszej obsługi komputera i potrzebnych do 
nauki zdalnej programów. 

Na potrzeby nauki zdalnej uczniom prze-
kazanych zostało 27 komputerów pocho-
dzących z rządowego programu wsparcia 
dla uczniów. Łączna wartość przekazanych 
komputerów wyniosła 79  969,68 zł. Dzię-
ki pozyskiwanym systematycznie od dzie-
sięciu lat środkom finansowym w ramach 
programów unijnych na doposażanie szkół 
i placówek oświatowych, szkoły w naszej 
gminie zostały doskonale doposażone 
w niezbędny sprzęt komputerowy. W czasie 
pandemii okazał się on niezastąpiony, dzię-
ki niemu wielu nauczycieli mogło jeszcze 
lepiej prowadzić swoje zdalne zajęcia. 

Obecnie w szkołach na terenie gminy uczy 
się łącznie 1890 uczniów, w tym w samej 
szkole w Głogowie Młp. jest ich ponad 800. 
Naukę prowadzi 322 nauczycieli i 218 pra-
cowników obsługi. Wszyscy zgodnie starają 
się zapewnić jak najlepsze warunki do nauki 
i osiągania coraz to lepszych wyników. Wielu 
uczniów z terenu naszej gminy osiąga dosko-
nałe noty. W tym roku aż 173 uczniów otrzy-
mało stypendia burmistrza. Łącznie na ten cel przeznaczo-
ne zostało 50 050 zł. Uczniowie z naszej gminy dostają się 
na prestiżowe uczelnie w kraju i za granicą. W tym roku 
dwie uczennice z Głogowa Młp. podjęły naukę na najlep-
szych uniwersytetach świata: Cambridge i Oxford. Ciężka 
praca ucznia oraz dobra współpraca rodziców z nauczycie-
lami jest źródłem sukcesu. 

W czasie obecnie trwającej pandemii szkoły otrzymały 
środki dezynfekujące, a nauczycie i pracownicy wyposażeni 
zostali w niezbędny sprzęt ochrony osobistej. Środki prze-
kazane zostały przez rząd, a także firmy prywatne, które 
przeznaczyły na ten cel swoje prywatne fundusze. 

Z początkiem września, czyli początkiem nowego roku 
szkolnego, szkoły powróciły do tradycyjnej stacjonarnej 
nauki. Obowiązują w nich wytyczne sanitarne oraz zapisy 
dotyczące prewencji COVID-19 zapisane w regulaminach 

oD WrZeŚNIa roZpoCZĘŁa SIĘ  
NaUKa W SZKoŁaCH 

Od pierwszego września po długiej, kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa oraz 
wakacjami, do szkół wróciły dzieci i nauka rozpoczęła się w normalnym – stacjonarnym trybie. Wiosenna 
pandemia i konieczność pozostawania w domach wszystkim nam uświadomiły, jak ważne i potrzebne są 
relacje międzyludzkie i możliwość osobistego spotkania się w szkole. 

placówek. Cały czas wszyscy musimy dbać o bezpieczeń-
stwo i zachować społeczną odpowiedzialność. Niekiedy 
zdarzają się problemy, ponieważ niektórzy nie chcą stoso-
wać się do regulaminów czy mierzyć temperatury. Jeżeli nie 
chcą tego robić z powodu braku przepisu ustawy, to powin-
ni to robić w trosce o swoich kolegów i ich rodziny. 

W naszej gminie wszystkie placówki pracują w trybie sta-
cjonarnym. U żadnego ucznia ani nauczyciela nie stwier-
dzono zakażenia koronawirusem. W razie zagrożenia epi-
demicznego, szkoły na wniosek dyrektora, w porozumieniu 
z organami prowadzącymi i przy pozytywnej opinii inspek-
tora sanitarnego, mogą na czas określony przejść na system 
mieszany (łączący kształcenie stacjonarne oraz kształcenie 
na odległość) bądź całkowicie na nauczanie zdalne.

Paweł Baj
burmistrz Głogowa Małopolskiego
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REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Głogowie Małopolskim sp. z o. o., 
ul. Kościelna 8, 36-060 Głogów Małopolski

TBS w Głogowie Małopolskim sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie:
•	 budowania domów mieszkalnych i ich eksploatacji na zasadach najmu
•	 przeprowadzania remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na 

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

Podczas obrad poruszone zostały również inne ważne kwe-
stie, m.in.: w sprawie planowanej przez zakład Saria budo-
wy spalarni w Przewrotnem. Burmistrz poinformował, że 
otrzymał pierwszą z czterech opinii w sprawie planowanej 
inwestycji. Swoim Postanowieniem (OS-I.7220.9.2020.
MH) Marszałek Województwa Podkarpackiego negatyw-
nie zaopiniował warunki realizacji przedsięwzięcia – bu-
dowy spalarni w  Przewrotnem. Tym samym burmistrz 
poinformował o rozpoczęciu prac nad wydaniem decyzji 
odmawiającej uzgodnienia o  środowiskowych uwarun-
kowaniach dla budowy spalarni (bez pozytywnej decyzji 
środowiskowej inwestor – Saria nie wybuduje w Przewrot-
nem spalarni).

Burmistrz zapowiedział, że na wrześniowej sesji przed-
łoży radzie miejskiej projekty uchwał w sprawie przystą-
pienia do opracowania kilku Miejscowych Planów Zago-
spodarowania Przestrzennego dla różnych obszarów na 
terenie gminy Głogów Młp. Jednym z obszarów objętych 
opracowaniem będą tereny przyległe do zakładu Saria 
w Przewrotnem.

Burmistrz przypomniał, iż aktualnymi i  faktycznymi pro-
blemami związanymi z zakładem Saria (istniejącymi uciąż-
liwościami dla mieszkańców), związanymi z  prowadzoną 
produkcją, w  sposób skuteczny i  zgodny z  prawem mogą 
i powinny zająć się organy publiczne do tego zobowiązane, 
w tym: Starosta Rzeszowski – w zakresie sprawdzania po-
prawności wykonywania decyzji, na podstawie której działa 
zakład oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie – w zakresie kontroli przestrzegania przepisów 
związanych z ochroną środowiska.

Radni przyjęli stanowisko w tej sprawie. Ocenili, że obecne 
działania Starosty Rzeszowskiego i WIOS są niewystarcza-
jące (uciążliwości dla mieszkańców nadal występują) i we-
zwali oba podmioty do bardziej skutecznych i zdecydowa-
nych działań dla dobra ogółu mieszkańców.

Przewodniczący Rady Miasta pan Paweł Ślęzak zwołał na 
dzień 12 października br. Nadzwyczajną Sesję Rady Mia-
sta Głogowa Młp. w sprawie planowanych przez firmę Saria 
inwestycji (m.in. instalacji antyodorowej) oraz obecnie wy-
stępujących uciążliwości powodowanych przez zakład Sa-
ria. Zapowiedział, że na sesję zaproszone zostaną wszystkie 
strony postępowania oraz organy kontrolne.

BĘDZIe oDMoWNa DeCYZJa ŚroDoWISKoWa  
DLa pLaNoWaNeJ SpaLarNI W prZeWrotNeM 

W środę 26 sierpnia br. odbyła się XXVI Sesja Rady Miasta Głogowa Młp. W czasie obrad radni przyjęli 
sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Głogów Młp. za 2019 r., zapoznali się 
z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji rewizyjnej oraz informacją o stanie mienia komunal-
nego. Radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi Głogowa Małopolskiego Pawłowi Bajowi wotum zaufania 
i absolutorium za 2019 r.
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Był absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Gdy wybuchła I wojna światowa, zaciągnął się do Le-
gionów. Odniósł ranę w bitwie pod Rarańczą. W Legionach 
Głogowiecki dosłużył się stopnia podporucznika. Po uzyska-
niu przez Polskę niepodległości wstąpił do Wojska Polskiego 
i wkrótce awansował najpierw na porucznika, a następnie ka-
pitana. W sierpniu 1920 r. dowodził batalionem zapasowym 
6 Pułku Piechoty Legionów, który stacjonował w Płocku. Ran-
kiem 17 sierpnia wraz ze swoim batalionem udał się do wsi 
Trzepowo, która została zajęta przez Armię Czerwoną. Jego 
zadaniem było wyparcie Rosjan. Niestety bolszewicy posiadali 
ogromną przewagę liczebną, w wyniku walk zginęło wielu pol-
skich żołnierzy, śmiertelnie ranny został także ich dowódca kpt. 
Mieczysław Głogowiecki. Zmarł dzień później, 18 sierpnia. Sy-
tuacja została opanowana dopiero następnego dnia. Poległych 
przewieziono na cmentarz garnizonowy do Płocka. Tam Gło-
gowiecki został pochowany. Mieszkańcy Głogowa Małopol-
skiego uczcili go, nazywając jego imieniem jedną z głównych 
ulic miasta – obecną ulicę Rzeszowską. Nosiła ona imię boha-
tera spod Płocka do końca II wojny światowej, kiedy to nazwę 
zmieniono, a w 1990 r. przywrócono jej historyczną nazwę.

Dlatego 15 sierpnia 2020 r. – w stulecie Bitwy Warszawskiej 
– u wylotu ulicy Rzeszowskiej do Rynku odsłonięta została 
tablica przypominająca fakt, że w latach 1921-1945 patro-
nował jej kpt. Mieczysław Głogowiecki, który oddał swo-
je życie w obronie Polski. Odsłonięcia dokonał burmistrz 
Paweł Baj i historyk regionalista Robert Borkowski. Towa-
rzyszyli im: radny Tomasz Barczak, przewodniczący rady 
Osiedla Centrum Andrzej Drzał, przedstawicielka Zarządu 
GS „SCh” Eugenia Kotula oraz pan Jan Krawiec. Inicjatorzy 
wmurowania tablicy dziękują prezes GS „SCh” pani Bogu-
sławie Czachor za zgodę na jej instalację na ścianie budyn-
ku będącym własnością spółdzielni.

paMIĄtKoWa taBLICa  
W StULeCIe BItWY WarSZaWSKIeJ 

15 sierpnia 2020 r. obchodziliśmy rocznicę stulecia jednego z najbardziej przełomowych wydarzeń w dzie-
jach Polski – Bitwy Warszawskiej. To dzięki odniesionemu wówczas zwycięstwu udało się zatrzymać nawałę 
bolszewicką i zachować świeżo odzyskaną niepodległość. Było to związane z mobilizacją i wysiłkiem wielu 
Polaków. Nie zabrakło wśród nich głogowian. Jednym z nich był Mieczysław Głogowiecki, który urodził się 
w naszym mieście w 1889 r. 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Warta honorowa nad grobem M. Głogowieckiego

W akcji wzięło udział 39 osób, z czego po kwalifikacji lekar-
skiej krew oddały 33 osoby. Zebrano łącznie prawie 15  li-
trów krwi. Tradycyjnie krew pobierała ekipa wyjazdowa 
z RCKK w Rzeszowie.

Zbiórkę wsparli m.in. burmistrz Głogowa Małopolskiego 
Paweł Baj oraz motocykliści z grup: Ronin Riders, Knight 
Riders Rzeszów oraz Krokodyle znad Nilu Kolbuszowa. 

Miniona zbiórka była ostatnią spośród czterech, które za-
planowano na ten rok. Organizatorzy zapewniają, że planu-
ją kontynuować działalność również w przyszłym roku. Już 
teraz zachęcamy do wzięcia udziału!

JUBILeUSZoWa ZBIÓrKa KrWI 
W niedzielę 6 września przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucisku odbyła się kolejna – 30 już z kolei 
– zbiórka krwi w ramach akcji „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. Mimo niesprzyjającej aury i pandemii, 
chętnych, by oddać krew, nie zabrakło.
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Jak mówi sama nazwa biegu, uczestni-
cy mieli do pokonania dystans 10 km. 
Trasa różniła się od ubiegłorocznej, 
ponieważ ułożona została specjalnie 
z  okazji 450-lecia lokacji Głogowa 
Małopolskiego. Okrągłą rocznicę tak 
ważnego dla miasta wydarzenia uho-
norowano również poprzez umiesz-
czenie jej symboliki na medalach oraz 
pamiątkowych kubkach.

Zwycięzcy odebrali nagrody z  rąk 
burmistrza Głogowa Małopolskiego 
p. Pawła Baja, p. Anety Ginter – pre-
zes LKS Głogovia oraz p. Jacka Tar-
nowskiego z KS Biegunka Team.

Jak prezentują się wyniki? W katego-
rii Open najlepszy okazał się p.  Mi-
chał Kawa z  klubu #NoToSteryd, 
który dobiegł na metę z czasem 35:43 
min. Na drugiej pozycji uplasował się 
p. Piotr Kobylarz z  klubu Rzeszow-
skie Gazele i Gepardy, który ukończył 
bieg w  czasie 36:12 min. Jako trzeci 
linię mety przekroczył p. Przemysław 
Oleksy, również reprezentujący klub 
Rzeszowskie Gazele i Gepardy, które-
mu zajęło to 36:21 min.

W  kategorii wiekowej K16 wystar-
towała p. Monika Węgrzyn z  klubu 
BUFF TEAM POLAND, która oka-
zała się również najszybszą kobietą 
w  kategorii Open. Dobiegła ona na 
metę z czasem 40:50 min. W katego-
rii K20 zwyciężyła p. Łucja Wikto-
rowska z Krakowa, która ukończyła bieg z wynikiem 44:10 
min. Kategoria K30 należała do p. Kingi Walanii-Bron-
hard z  TKKF Sokół, której pokonanie trasy zajęło 42:59 
min. W kolejnej kategorii – K40 – zwyciężyła p. Iwona Kąś 
z klubu TIK TEAM, która osiągnęła czas 46:20 min. Wśród 
kobiet startujących w kategorii K50 najszybsza okazała się 
p.  Małgorzata Domaradzka z  klubu BT WAGABUNDA, 
która ukończyła bieg w czasie 47:27 min. W ostatniej ka-
tegorii wiekowej – K60 – wystartowała jedna zawodniczka: 
p. Renata Grabska, której udało się dobiec na metę w czasie 
54:14 min.

W kategorii wiekowej M16 najlepszy okazał się p. Kacper 
Serwiński z Rzeszowa, który ukończył bieg w czasie 42:33 
min. Pierwsze miejsce w M20 przypadło zwycięzcy grupy 
Open – p. Michałowi Kawie. Podobnie sytuacja wyglądała 
w  kategorii M30, w  której zwycięzcą został drugi na me-
cie biegu p. Piotr Kobylarz. Wśród mężczyzn startujących 
w kategorii M40 najszybszy okazał się p. Tomasz Łeptuch 
ze Stalowowolskiego Klubu Biegacza, któremu pokonanie 

VII DYCHa GŁoGoWSKa JUż Za NaMI 
Sobota 5 września minęła pod znakiem sportowych emocji. Tradycyjnie, już po raz siódmy odbył się bieg 
pod nazwą „Dycha Głogowska”. Od wczesnych godzin porannych, pod Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
w Głogowie Małopolskim, gromadzili się uczestnicy oraz organizatorzy biegu, a także ich rodziny i sympa-
tycy biegania, by wspólnie kibicować i wspierać startujących.

trasy zajęło 37:26 min. Kategoria M50 to triumf p. Bogdana 
Karkuta z klubu UKS Tiki Taka Kolbuszowa, który dobiegł 
na metę w czasie 38:15 min. W kategorii M60 pierwszy na 
metę dobiegł p. Marek Nowosielski z  Sanoka, który osią-
gnął czas 43:55 min.

Jak co roku wyróżnieni zostali najszybsza głogowianka oraz 
głogowianin. Pierwszy tytuł przypadł p. Kindze Walanii
-Bronhard, natomiast drugi p. Piotrowi Przywarze. Otrzy-
mali oni specjalne nagrody ufundowane przez sponsora.

Głównym sponsorem biegu była gmina Głogów Małopol-
ski. Organizatorem wydarzenia był Klub Sportowy Biegun-
ka Team z Głogowa Małopolskiego z p. Andrzejem Zwierz-
chowskim na czele.

W imieniu organizatorów dziękujemy sponsorom, wolon-
tariuszom oraz wszystkim, którzy włączyli się w organiza-
cję wydarzenia i  przyczynili się do jego sprawnego prze-
biegu. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w  jeszcze 
większym gronie.
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DYCHa GŁoGoWSKa W oBIeKtYWIe
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Kto może złożyć wniosek?

O pomoc może ubiegać się podmiot będący osobą fizyczną, jeżeli:
– jest obywatelem państwa członkowskiego UE, 
– jest pełnoletni,
– ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR (obszar objęty LSR obejmuje gminy: Głogów Młp., 

Sokołów Młp., Trzebownisko, Krasne, Kamień oraz Czarna) – w przypadku, gdy osoba fizyczna nie wy-
konuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 
przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646)

UWAGA: Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy:
– nie może podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie (wyjątek: 

podejmowanie działalności gospodarczej jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów 
– PKD dział 10 oraz 11);

– w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał dzia-
łalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018  r. – Prawo przed-
siębiorców (Dz. U. poz. 646), w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej.

Uwaga! Planowana jest zmiana rozporządzenia, według którego okres niewykonywania działalności go-
spodarczej zostanie skrócony z 2 lat do 3 miesięcy. Więcej informacji w siedzibie LGD EUROGALICJA.

– nie otrzymał dotychczas pomocy na operację w tym zakresie.

Pomoc jest przyznawana, jeśli spełnione są następujące warunki:
a) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;
b) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, realizacja całej operacji nastąpi w terminie do 

2 lat od zawarcia umowy (nie później niż do dnia 31.12.2022);
c) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim ob-

jętym LSR;
d) inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości 

będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot 
ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie po-
mocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia 
trwałości operacji;

e) operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;
f) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych; 
g) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

WAŻNE:
Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646), i jej wykonywanie do dnia, 
w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:
– zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, rentowe-

go i wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania 

tej działalności i podlegania tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty 
płatności końcowej, lub

– utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasad-
nione zakresem realizacji operacji (zatrudnienie – umowa o pracę), a także utrzymanie miejsca pracy 
przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Kwoty dofinansowania:
 – działalność usługowa – 70 tys. PLN
 – działalność produkcyjna – 80 tys. PLN

Wysokość dofinansowania w ramach podejmowania działalności gospodarczej ma formę premii – 
100% dofinansowania.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 616 513,90 zł

Numer Identyfikacyjny ARIMR dla Beneficjentów PROW 2014-2020

Przypominamy przyszłym beneficjentom, którzy będą zainteresowani składaniem wniosków o przyznanie 
pomocy w ramach działań PROW 2014-2020, iż pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został 
nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfi-
kacyjnym”. 

W przypadku braku numeru identyfikacyjnego wniosek o wpis do ewidencji producentów należy złożyć do 
kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwy ze względu 
na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy (powiat łańcucki: 37-100 Łańcut ul. Traugutta 20; po-
wiat rzeszowski: 35-233 Rzeszów ul. Lubelska 46). Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów:  
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/ewidencja-producentow.html

Treść ogłoszenia o naborze zostanie zamieszczona na stronie Stowarzyszenia LGD EUROGALICJA:  
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

rUSZa NaBÓr WNIoSKÓW Na operaCJe Z ZaKreSU „tWorZeNIa NoWYCH 
MIKroprZeDSIĘBIorStW Na oBSZarZe LSr Do 2023 r.”

Na przełomie września i października 2020 roku Stowarzyszenie LGD „EUROGALICJA” będzie przyjmować wnioski na podejmowanie 
działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące naboru.

Uroczystość prowadziła dy-
rektor ZS w Przewrotnem, 
p. Dorota Walczewska, która 
przywitała zebranych i pod-
kreśliła, jak ważne jest, by 
zachować pamięć o tych tra-
gicznych wydarzeniach. Po 
części oficjalnej, podczas 
której przypomniano historię 
pomnika i uczczono pamięć 
poległych ofiar, nastąpiło po-
święcenie pomnika, którego 
dokonał proboszcz miejsco-
wej parafii – ksiądz Wojciech 

Dragan. Nie zabrakło również oprawy artystycznej, o którą 
zadbali uczniowie tutejszej szkoły wraz z nauczycielami. 

Wśród gości znaleźli się m.in.: burmistrz Głogowa Małopol-
skiego Paweł Baj, dyrektor MGBP Robert Borkowski, Ko-
mendant Komisariatu Policji w Głogowie Młp. nadkomisarz 
Waldemar Jędrzejewski, kierownik Referatu Nieruchomo-
ści i Gospodarki Komunalnej Dorota Borkowska-Lehmann 
oraz sołtys wsi, a zarazem radny RM, Józef Zięba. Obecny 
był również świadek tamtych wydarzeń – p. Stefan Chuchro, 
który własnoręcznie wybudował pomnik w 1966 roku.

poMNIK W prZeWrotNeM poŚWIĘCoNY
W dniu 9 września odbyła się uroczystość poświęcenia Pomnika Ku Czci Pomordowanych przez Niemców 
mieszkańców Przewrotnego. „Pamięci 111 mieszkańców wsi Przewrotne, zamordowanych przez okupan-
ta niemieckiego w trzykrotnej pacyfikacji miejscowości w latach 1942-1943 oraz wywiezionych na roboty 
przymusowe do Rzeszy Niemieckiej. Pamięć o nich żyć będzie wiecznie” – brzmi napis wyryty na nowej 
tablicy inskrypcyjnej odrestaurowanego pomnika.



Ziemia GłoGowska 9/2020 9GOSPODARKA

Gmina Głogów Młp. co roku przekazuje środki na nowe 
drogi nie tylko z  budżetu, pozyskiwane są również do-
tacje z rządowych programów, a wszystko po to, by po-
prawić komfort jazdy, ale przede wszystkim bezpieczeń-
stwo użytkowników. Jak zaznacza burmistrz Paweł Baj: 
– Nowe drogi to bardzo ważna inwestycja dla mieszkań-
ców. Takich potrzeb jest oczywiście więcej, dlatego wraz 
z radnymi i sołtysami będziemy je sukcesywnie realizować 
– podkreśla burmistrz, który na przyszły rok już zapo-
wiada kolejne inwestycje drogowe.

NoWe NaKŁaDKI aSfaLtoWe W GMINIe 
Ponad 1,5 kilometra nowych odcinków dróg oddano do użytku w ostatnich miesiącach na terenie 
gminy Głogów Młp. Nawierzchnie bitumiczne wraz z wykonaniem profilowania i utwardzenia poboczy 
kruszywem sfinansowano z Gminnego Programu Asfaltowania Dróg. Nową drogą mogą już cieszyć się 
mieszkańcy sołectwa Wysoka Głogowska i Rudna Mała. Nowa nawierzchnia, o łącznej długości 435 
mb, powstała na ulicy Polnej i Słonecznej w Wysokiej Głogowskiej. Natomiast 230 mb nakładki udało się 
wykonać w Rudnej Małej. Wykonawcą generalnym inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe 
SA z Dębicy.

Zlecone zostało także opracowanie dokumentacji pro-
jektowej dla kolejnych odcinków oświetlenia drogowego, 
w tym: drogi Przewrotne – Młyn oraz dla ulicy Krokuso-
wej na osiedlu Zabajka. Koszt przygotowania projektów 
to 30 tys. zł. Wszystkie zadania realizowane są z budże-
tu gminy oraz w ramach funduszu sołeckiego i budżetu 
obywatelskiego.

KoLeJNe ULICe BĘDĄ oŚWIetLoNe 
Burmistrz podpisał umowy z wykonawcami na realizację kolejnych odcinków oświetlenia ulicznego na te-
renie gminy. Nowe lampy oświetleniowe staną przy następujących odcinkach dróg: Zabajka – Wola Cicha, 
na osiedlu Rogoźnica przy drodze na cmentarz oraz w Stykowie przy drodze tzw. Zapłocie. Łączny koszt 
inwestycji wyniesie 130 tys. zł.

Pierwszy projekt zakłada wykonanie chodnika o długości 280 
m na odcinku od ul. Krasickiego do ul. ks. Ujdy. Drugi, wzdłuż 
ul. Królowej Jadwigi, będzie łącznikiem ul. Piłsudskiego z ul. 
Krasickiego. Długość chodnika na tym odcinku to ok. 220 m. 
Wszystkie prace wykonuje firma EkoGłog Sp. z o.o.

– Budowa chodnika przy ul. Królowej Jadwigi była konieczna. 
Bardzo często zdarza się, że po drodze chodzą piesi z północ-

nej części osiedla w kierunku centrum. Zaparkowane na jezdni 
samochody dodatkowo utrudniają mijanie się pojazdów. Bar-
dzo często dochodziło do niebezpiecznych sytuacji z udziałem 
kierowców. To bardzo dobra inwestycja. Również w tegorocz-
nej edycji programu będę namawiał mieszkańców osiedla, aby 
głosowali za przeznaczeniem środków na poprawę bezpieczeń-
stwa – powiedział Andrzej Brągiel, radny z os. Niwa.

CHoDNIK Na oSIeDLU NIWa 
Gmina przystąpiła do budowy odcinka chodnika na osiedlu Niwa w Głogowie Młp. Inwestycja została zgło-
szona do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 2020. Mieszkańcy osiedla zagłosowali za realizacją 
tego zadania i przeznaczyli na ten cel całą przypadającą dla osiedle kwotę – 100 tys. zł.
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Podstawowe cele Powszech-
nego Spisu Rolnego: zapew-
nienie bazy informacyjnej 
o gospodarstwach rolnych 
i związanych z nimi gospo-
darstw domowych, koniecznej 
dla realizacji krajowej, regio-
nalnej i lokalnej polityki rolnej 
i społecznej na wsi; dostarcze-
nie informacji niezbędnych 
do planowania polityki żyw-
nościowej, trendów hodowli 
zwierząt gospodarskich, struk-
tury zasiewów upraw rolnych; 
analiza zmian, jakie zaszły 
w rolnictwie na przestrzeni 
ostatnich 10 lat; wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostar-
czenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych 
– EUROSTAT, FAO, OECD; aktualizacja statystycznego rejestru 
gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych 
badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.
Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu? W spisie rolnym 
będą zbierane dane dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodar-
stwem rolnym; położenia gospodarstwa na obszarach o ogranicze-
niach naturalnych; osobowości prawnej; typu własności użytków 
rolnych; produkcji ekologicznej; rodzaju użytkowanych gruntów; 
powierzchni zasiewów według upraw; powierzchni nawadnianej; 
zużycia nawozów mineralnych i organicznych; pogłowia zwie-
rząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych; rodzaju 
budynków gospodarskich; liczby maszyn i urządzeń w gospo-
darstwie rolnym; wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkow-
nika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników 
najemnych. Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 
dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. 
o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728).
Kto podlega spisowi rolnemu? Spis będzie prowadzony w go-
spodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych 
osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających oso-
bowości prawnej. W przypadku gospodarstw rolnych osób fi-
zycznych (gospodarstwa indywidualne) spisem rolnym zostaną 
objęte wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków 
rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 
1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rol-
nej lub produkcję rolną o następującej skali: 0,5 ha – dla planta-
cji drzew owocowych; 0,5 ha – dla krzewów owocowych; 0,5 ha 
– dla warzyw gruntowych; 0,5 ha – dla truskawek gruntowych; 
0,5 ha – dla chmielu; 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych; 0,3 ha – 
dla szkółek ozdobnych; 0,1 ha – dla tytoniu; 5 sztuk – dla bydła 
ogółem; 20 sztuk– dla świń ogółem; 5 sztuk – dla loch; 20 sztuk 
– dla owiec ogółem; 20 sztuk – dla kóz ogółem; 100 sztuk – dla 
drobiu ogółem; 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych 
w warunkach fermowych. Ogrody działkowe nie spełniają po-
wyższych kryteriów, więc nie będą objęte spisem rolnym.
W jakiej formie zostanie przeprowadzony spis rolny? Podsta-
wową metodą realizacji spisu powszechnego będzie samospis 
internetowy – każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu we wła-
snym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z In-

poWSZeCHNY SpIS roLNY 
1 września br. na terenie całego kraju rozpoczął się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Potrwa on do 30 listopada. 
Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Jest on jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego 
zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze 
spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

ternetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej 
na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Uzu-
pełniającą metodą udziału w spisie będzie wywiad telefoniczny 
(przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego) oraz wywiad 
bezpośredni (przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, 
który odwiedzi gospodarstwo rolne pod warunkiem, że pozwoli 
na to sytuacja epidemiologiczna w kraju). Rolnicy nieposiadający 
w domu dostępu do Internetu będą mieli zapewniony dostęp do 
pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem 
do Internetu w lokalu gminnego biura spisowego.
Bezpieczeństwo danych: Spisy, tak jak wszystkie prowadzone 
przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem 
wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowocze-
sne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury 
w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publicz-
ną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę 
gromadzonych informacji. Osoby wykonujące prace spisowe są 
obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed 
przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o isto-
cie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. 
Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają 
pisemne przyrzeczenie następującej treści: Przyrzekam, że będę 
wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rze-
telnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w cza-
sie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy 
wobec osób trzecich. Dane pozyskane podczas spisów mogą być 
wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz 
statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań staty-
stycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. 
Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spi-
sach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem 
odpowiedzialności karnej.
Organizacja prac spisowych w gminach: W gminie (mieście) 
pracami spisowymi kieruje wójt, burmistrz, prezydent miasta – 
jako gminny komisarz spisowy. Zastępcą gminnego komisarza 
spisowego jest osoba wyznaczona przez gminnego komisarza 
spisowego. Gmina (miasto) organizuje m.in. nabór kandydatów 
na rachmistrzów terenowych. 
Kontakt: Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na 
stronie internetowej: www.spisrolny.gov.pl. Prosimy wszystkich 
rolników o przekazywanie informacji o spisie rolnym.
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Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktyw-
na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego 
wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależ-
nione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. 
Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki 
i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych 
ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, ra-
cjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia 
gospodarstwa domowego. 

Rodzinę wspierającą ustanawia burmistrz właściwy ze względu na 
miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytyw-
nej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie 
przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowi-
skowego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podsta-
wie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów 
związanych z udzielaniem wsparcia. 

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą 
zgłaszać swoją kandydaturę do Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Głogowie Małopolskim, ul. Fabryczna 17,  
tel. 17 78 97 500, glogowmlp@ops.net.pl

Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ, gdy:

•	 istnieje problem alkoholowy,
•	 nie ma stałego źródła utrzymania,
•	 występują problemy wychowawcze w własnymi dziećmi,
•	 członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską,
•	 członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji,
•	 skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego,
•	 występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

roDZINY WSpIeraJĄCe
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Głogowie Małopolskim, w oparciu o art. 29 ust. 1, 2 i art. 30 
ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, zwraca się z prośbą o kontakt 
z tutejszym ośrodkiem wszystkie rodziny, które chcą wspie-
rać i pomagać tym rodzinom, które z różnych względów nie 
radzą sobie z obowiązkiem opieki i wychowania. Pomoc 
i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na 
siebie roli rodziny wspierającej.
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MGDK ma w swojej ofercie bardzo szeroką gamę różnego 
rodzaju zajęć rozwijających pasje z wielu dziedzin, takich jak 
muzyka, plastyka, taniec czy teatr. Wszystkie zajęcia prowa-
dzone są przez wykwalifikowany personel i są bezpłatne.

Fotografia. Swoją pasję rozwijać można wspólnie z „Gło-
gowską Gildią Łapaczy Chwil”, która prowadzi zajęcia na 
terenie Głogowa Młp. 

Muzyka. Na terenie naszej gminy działają: chór męski 
„Gloria” z Wysokiej Głogowskiej, Gminna Orkiestra Dęta 
z Głogowa Małopolskiego, Kapela „Przewrotniacy” z Prze-
wrotnego, Zespół muzyczny „Łubu-dubu”, Zespół „Ted 
Jazz Band” oraz odbywają się zajęcia wokalne i nauka gry 
na instrumentach. Zainteresowanych zasileniem szeregów 
zespołów i chętnych do wspólnego „muzykowania” zapra-
szamy do kontaktu poprzez sekretariat MGDK.

Plastyka. W gminie prężnie działa również Aktywna Gru-
pa Twórców z Głogowa Małopolskiego, która nie tylko zaj-
muje się malarstwem, lecz jest także inicjatorem organizacji 
różnego rodzaju wystaw w naszym mieście. Odbywają się 
również warsztaty rękodzieła oraz zajęcia plastyczne zarów-
no dla dzieci, jak i dorosłych, które prowadzone są w róż-
nych miejscowościach gminy. Wykonane podczas takich 

zajęć prace prezentowane są następnie w formie wystaw 
w MGDK i otwarte dla zwiedzających.

Taniec. Nie zapomniano również o miłośnikach tańca i wszel-
kiego rodzaju zajęć ruchowych. Wśród licznych zajęć, na które 
można uczęszczać, są: cheerleaderki, mażoretki „Altro”, „Fan-
tazja”, taniec nowoczesny, towarzyski dla dzieci i dorosłych, za-
jęcia baletowe, Zespół Tańca Nowoczesnego „Capriola”, Zespół 
Pieśni i Tańca „Chabry” z Huciska, Zespół Pieśni i Tańca „Han-
ka” z Głogowa Młp., Zespół Pieśni i Tańca „Lajkonik” z Bud 
Głog., Zespół Pieśni i Tańca „Mali Przewrotniacy” z Przewrot-
nego oraz Zespół Pieśni i Tańca „Przewrotniacy”. Wszystkie 
wspomniane grupy taneczne i mażoretkowe z powodzeniem 
startują w różnego rodzaju konkursach i przeglądach, zajmu-
jąc wysokie pozycje. Pamiętajmy też, że ruch to zdrowie.

Teatr. Znajdzie się także coś dla kochających sztukę aktor-
ską. Wszystkich chcących rozwijać swoje zdolności scenicz-
ne lub po prostu szukających dobrej zabawy zapraszamy do 
dołączenia do jednej z grup teatralnych działających na te-
renie gminy. W zależności od wieku, zapraszamy do zasile-
nia szeregów grup dziecięcych: „Ufo nas szopką” lub Dzie-
cięcego Teatru Muzycznego, grupy młodzieżowej „Hrabia 
von Trupki” lub grupy seniorów „Antynuda”.

Zachęcamy do korzystania z oferty Domu Kultury. Zapisów do-
konywać można za pośrednictwem strony www.strefazajec.pl 

Więcej szczegółów na www.mgdk.pl lub w sekretariacie 
MGDK. Tel: 177897400.

KULtUra BLIżeJ NaS
Jak co roku Miejsko Gminny Dom Kultury im. Franciszka Kotuli oraz burmistrz Głogowa Małopolskiego Pa-
weł Baj zapraszają wszystkich mieszkańców gminy do czynnego udziału w kulturalnym życiu naszej gminy. 
Jakie zajęcia na najbliższy sezon oferuje Dom Kultury? Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami. 
Z pewnością każdy – niezależnie od wieku – znajdzie coś dla siebie.
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Ludność wsi i małych miasteczek, będąc podporządkowana naturze, wykazywała 
się ogromną pobożnością ludową (często pomieszaną z zabiegami magicznymi). 
Wyrazem tego była praktyka pątnicza. Zanoszono prośby o zdrowie, ocalenie od 
nieszczęść czy po prostu o szczęście i dostatek w rodzinie. Nasi przodkowie szli 
przeważnie do Leżajska, do bazyliki Zwiastowania Pańskiego – tradycja ta jest 
żywa do dziś. Pielgrzymowano również do Chmielnika, Borku Starego, Dzikowa 
(dziś Tarnobrzeg) czy Czudca. Pamiątkami tych wydarzeń były przynoszone do 
domów oleodruki – święte obrazy – licznie zdobiące ściany; oprócz funkcji reli-
gijnej były również miejscem, gdzie trzymano palmy wielkanocne, ziele święcone 
15 sierpnia, a także pieniądze, dokumenty i kosztowności – wierzono, że złodziej 
nie podniesie ręki na poświęcony wizerunek i schowaną za nim zawartość. 
Oprócz dużych sanktuariów licznie odwiedzano odpusty w okolicznych para-
fiach – tak było choćby w Głogowie – F. Kotula w „Miasteczku” opisuje przy-
byszy – bywali to często ludzie z odległych wsi, położonych w sercu Puszczy 
Sandomierskiej – przybywali w sobotę wieczorem i odchodzili w poniedziałek. 
Miało to również związek z tym, że odpustowi towarzyszył jarmark. Dawało to 
doskonałą okazję do handlu oraz był to czas bardzo radosny i gwarny: – Z kra-
mów budowano drugie miasteczko. [...] W szynkach napitków, ile kto chciał. Jeśli 
w kościele było bardzo nabożnie, to na rynku bardzo wesoło.
Odpustom towarzyszyły charakterystyczne postacie dziadów, wędrownych po-
etów-śpiewaków, wykonujących, często przy akompaniamencie liry korbowej, 
pieśni o tematyce religijnej, obyczajowej lub opisujące aktualną sytuację w re-
gionie. Głogowska pieśń „Kto chce wiedzieć o obrazie”, wykonywana w odpust 
na Matki Boskiej Śnieżnej i w każdą środę, nosi znamiona pieśni dziadowskiej 
– świadczy o tym archaiczny, niepozbawiony błędów język oraz obecność nie-
ścisłości historycznych.
Jak widać, odpusty i związane z nimi pielgrzymki budowały życie religijne i kultural-
ne naszych przodków – oprócz budowania swojej wiary można było zasięgnąć in-
formacji ze świata, zabawić się i nawiązać nowe znajomości, być może na całe życie...

Wojciech Dulski
Literatura:
Kotula F. „Miasteczko” – Głogów Małopolski 2014, „U źródeł” – Rzeszów 1985
MKL w Kolbuszowej „Folklor Rzeszowiaków – Obraz przemian”, Kolbuszowa 2018

etNoKĄCIK 5/2020

Kto CHCe WIeDZIeć o oBraZIe...
Minął sierpień, w Polsce czas pielgrzymek. Wielu z nas zwykło przez 10 dni zanosić modlitewne intencje do Częstocho-
wy, a głogowianie już od wielu lat podążają na 15 sierpnia do Leżajska. Przyjrzyjmy się, jak ważną rolę w życiu ducho-
wym, ale i kulturalnym ludności sprzed dziesiątek lat pełniły sanktuaria oraz odpusty.

Wnętrze wiejskiej chałupy ozdobione oleodrukami.  
Park etnograficzny MKL w Kolbuszowej. Fot. autor

Już za kilka dni, 20 września, u naszych sąsiadów w Domu Opieki Medycznej 
i  Seniora Donum Corde odbędzie się jeden z  etapów XII Mistrzostw Polski 
w Kolarstwie Szosowym Osób Niepełnosprawnych 2020, które rozpoczynają 
się 18 września w Kielnarowej. Jest to ważne wydarzenie dla naszego środowiska, 
ponieważ jednym z zawodników oraz współorganizatorów wydarzenia jest Rafał 
Wilk – były żużlowiec pochodzący z Łańcuta, który po wypadku na torze i utra-
cie władzy w nogach nie zaprzestał kariery sportowej i obecnie jest czołowym 
światowym zawodnikiem dyscypliny handbike – jest to rower napędzany siłą 
rąk. Pan Rafał pokazuje, jak osoba z niepełnosprawnością może pokonywać swo-
je słabości, być samodzielna oraz w pełni realizować swoje pasje. Pan Rafał kilku-
krotnie gościł w naszym Ośrodku podczas spotkań z osobami niepełnosprawny-
mi i młodzieżą. Start tego etapu – indywidualnej jazdy na czas biegu rozpocznie 
się o godzinie 12.15 z Donum Corde w Budach Głogowskich; długość trasy wy-
nosi 11,1 km, jest to pętla, która zawraca przy skręcie na stadninę w Głogowie. 
Zapraszamy serdecznie do śledzenia tego wydarzenia, impreza o takiej randze, 
w  tej dyscyplinie, w naszej gminie ma miejsce pierwszy raz, a dla środowiska 
osób z niepełnosprawnością jest to świetny przykład życia w aktywności pomi-
mo niepełnosprawności. Nasz parking będzie dla widzów, gości udostępniony. 
A  u  nas w  „Centrum Natura” zakończyły się wakacje, uczniowie wrócili do 
szkół, jednak sezon powoli ponownie się rozkręca. W ostatnim miesiącu go-
ściliśmy kilka grup, w tym osoby z niepełnosprawnością z Myślenic wraz z wo-
lontariuszami oraz nowych pierwszoklasistów z Liceum Sióstr Pijarek. Odbyły 
się również „zaległe” Pierwsze Komunie Święte, które w maju zostały odwołane 
z powodu pandemii. Wzrastająca w Polsce liczba zachorowań na Covid spowo-
dowała odwołanie pobytu przez naszych gości z zagranicy w ramach programu 
ERASMUS+ m.in. z Litwy, gdzie wprowadzona została kwarantanna dla osób 
powracających z Polski, jednak staramy się nadrabiać te straty innymi działa-

niami i  imprezami okolicznościowymi oraz aktywnymi weekendami. Dzieje 
się więc sporo, a my serdecznie zapraszamy w imieniu Donum Corde na Mi-
strzostwa Polski, zachęcamy do kibicowania, do zwrócenia uwagi, jak aktyw-
nie rozwija się nasza gmina w zakresie aktywizacji i promocji aktywności osób 
z niepełnosprawnością oraz jak wspólne działania przynoszą zdwojone sukcesy! 
ZAPRASZAMY. 

Daniel Jakubowski

KoNIeC WaKaCJI I MIStrZoStWa poLSKI  
W KoLarStWIe SZoSoWYM oSÓB NIepeŁNoSpraWNYCH
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Motyl i skrzypce, Kristy Cambron
Dramatyczna historia o sile kobiet 
i miłości. Adele von Bron, utalentowana 
skrzypaczka, poświęciła wszystko, żeby 
ratować ostatnich wiedeńskich Żydów. 
Kiedy na polecenie własnego ojca, wy-
sokiego rangą generała Trzeciej Rzeszy, 
trafiła do obozu w Auschwitz, jej piękny 
świat legł w gruzach. Przerażającą co-
dziennością stały się głód, strach i cier-

pienie. Kilkadziesiąt lat późnej Sera James, właścicielka galerii 
sztuki na Manhattanie, angażuje się w poszukiwania portretu 
młodej skrzypaczki, który pierwszy raz ujrzała, będąc jeszcze 
dzieckiem. Podczas próby odnalezienia zaginionego arcydzieła 
los stawia na jej drodze Williama Hanovera, którego dziadek 
może być kluczem do rozwiązania zagadki dziewczyny z obra-
zu. To poruszająca opowieść o odkrywaniu piękna w najstrasz-
niejszych miejscach: mrocznych zakątkach Auschwitz i zaka-
markach poranionych serc. To również historia o tym, jak nie 
stracić wiary w Boga nawet w samym środku piekła.

Inni mają lepiej, Krystyna Mirek
Życie nie zawsze układa się tak, jak 
byśmy chcieli. Bywa skomplikowane, 
zwłaszcza gdy wyobraźnia zaczyna 
pracować na naszą niekorzyść. Histo-
ria Zuzy, Natalii i Jagody to opowieść 
o tym, jak bardzo możemy się mylić 
w ocenie życia innych ludzi i swoich 
problemów. A także o miłości, ukrytych 
pragnieniach, drugich szansach i kobie-

cej przyjaźni, która daje siłę, by uwierzyć, że szczęście może być 
wyborem, nie przypadkiem. Inni mają lepiej to idealna lektu-
ra dla tych, którym wydaje się, że życie sąsiadów, znajomych, 
wszystkich bliskich i dalekich „innych” jest bardziej kolorowe, 
i dla tych, którzy potrzebują zachęty, by ruszyć z miejsca. Warto 
przyjrzeć się historiom bohaterek, by na co dzień nie ulegać ilu-
zjom, a walczyć o to, co jest dla nas naprawdę ważne. 

Puk puk! Zastałem króla?, Marcin 
Przewoźniak
Rodzina Bielskich mieszka w stuletniej 
kamienicy. Pewnego dnia w futrynę 
prowadzącą do spiżarni wstawiają za-
bytkowe drzwi kupione na targu sta-
roci. Jak się okazuje, drzwi te działają 
jak wehikuł czasu i od tego momentu 
zaczynają się dziać niestworzone rze-
czy! Puk, puk! „Przepraszam, zasta-

łem króla?” – słyszy główny bohater, kiedy drzwi do spiżarni 
uchylają się i wchodzi przez nie królewski błazenek. Dwu-
nastoletni Stanisław Bielski jest zarówno zafascynowany, 
jak i przestraszony tym, co się zaczyna dziać w ich domu. 
W końcu goszczenie zabłąkanego krzyżackiego rycerza, 
królewskiego błazna, Winstona Churchilla, Henryka Sien-
kiewicza, Mikołaja Kopernika, nadwornej praczki Jana III 
Sobieskiego czy wreszcie średniowiecznego bakałarza, który 
usiłuje spuścić lanie swemu uczniowi to nie lada wyzwanie 
dla współczesnej rodziny.

MGBP w Głogowie Młp.

BIBLIoteKa poLeCa

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna, zaproszona oficjal-
nym listem prezydenta RP Andrzeja Dudy, zgłosiła udział 
w akcji Narodowego Czytania „Balladyny”. Odbywa się ono 
w wyjątkowym czasie trwania pandemii, w związku z czym 
niemożliwe jest jego zorganizowanie w sposób tradycyj-
ny, a więc publicznie. Prezydent RP w swoim liście napisał: 
Bardzo zależy mi na tym, aby tegoroczne Narodowe Czytanie 
było realizowane w jak najbezpieczniejszej formie i z zacho-
waniem wszelkich środków ostrożności. Zachęcam Państwa do 
zorganizowania lektury „Balladyny” według Państwa własnej 
inwencji i pomysłowości, również z wykorzystaniem tradycyj-
nych, a zwłaszcza nowoczesnych narzędzi komunikacji.

Dbając zatem o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Gło-
gów Małopolski, MGBP zdecydowała się nakręcić film z Na-
rodowego Czytania „Balladyny”. Oczywiście, ze względu na 
długość poematu, trudno byłoby zrobić pełną filmową wersję 
jego czytania „od deski do deski”, dlatego został on skrócony 
i zaadaptowany na potrzeby filmu, jednak skrót ten oddaje 
w pełni główny sens treści – pięcie się w górę głównej boha-
terki w wyniku dokonywania kolejnych zbrodni. „Balladyna” 
Juliusza Słowackiego to dramat napisany w czasach roman-
tyzmu, inspirowany ludowymi podaniami. Trafił do kanonu 
lektur szkolnych, zatem zapraszam szczególnie uczniów i na-
uczycieli do obejrzenia filmu. Występują w nim mieszkańcy 
naszej gminy, którzy czytając, wcielają się również w swoje 
role. Film dostępny jest od dnia 5 września 2020 r. na stronie 
internetowej biblioteki: www.mgbp.com.pl Zapraszamy!

Robert Borkowski, dyrektor MGBP w Głogowie Młp.
PS. W bibliotece chętni czytelnicy mogą ostemplować swój 
egzemplarz „Balladyny” pamiątkową pieczęcią z kancelarii 
prezydenta RP.

NaroDoWe CZYtaNIe 
W GŁoGoWIe MŁp.

We wrześniu 2020 roku odbywa się dziewiąta już 
edycja Narodowego Czytania. Tym razem lekturą 
jest „Balladyna” Juliusza Słowackiego.
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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-mailowy 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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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

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

BIURO RACHUNKOWE  
I NIERUCHOMOŚCI

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

Biuro rachunkowe
Pełny zakres usług księgowych.

Nieruchomości
Wycena nieruchomości,

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

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

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

Biegły rewident Aleksandra Mrozowska  
– 604 537 685.

Rzeczoznawca majątkowy Eugeniusz 
Mrozowski – 605 046 936.
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W tym roku w naszej gminie rok szkolny rozpoczęło 1890 
uczniów, z czego 505 to pierwszoklasiści. Zgodnie z wytycz-
nymi Ministerstwa Edukacji Narodowej uczniowie nie są 
zobowiązani do noszenia maseczek. Jednak dyrektorzy za-
lecają, aby wyposażyć dzieci w przyłbice czy maseczki, które 
będą zakładać we wspólnych przestrzeniach.

Do najważniejszych zasad, do których przestrzegania 
zobligowani są uczniowie, ich rodzice oraz pracownicy 
szkoły, należy m.in. bezwzględny zakaz uczęszczania do 
szkoły uczniów z objawami chorobowymi, sugerującymi 
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy prze-
bywają na kwarantannie lub w izolacji. Istnieje również 
obowiązek dezynfekcji rąk płynem, który znajdować 
się będzie przy drzwiach każdej z  gminnych placówek 
oświatowych.

Kontakt rodziców uczniów z nauczycielami i  innymi pra-
cownikami szkoły powinien odbywać się z wykorzystaniem 
technik komunikacji, tj. dziennika elektronicznego, zeszytu 
korespondencji, telefonicznie lub e-mailowo. W przypadku 
klas od 1 do 3, czyli nauczania początkowego, nauczyciel 
będzie miał możliwość indywidualnej organizacji przerwy 
od zajęć dla swoich uczniów.

Uczniowie muszą dysponować własnymi materiałami 
edukacyjnymi oraz przyborami szkolnymi – nie powinno 

dojść do wymiany tych przedmiotów między nimi. Rodzice 
powinni pouczyć dzieci, by nie zabierały ze sobą do szkół 
przedmiotów niepotrzebnych. Ponadto wszyscy przeby-
wający na terenie szkoły zobowiązani są do przestrzegania 
podstawowych zasad higieny takich jak częste mycie rąk, 
ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 
oczu, nosa i ust.

W przypadku zauważenia niepokojących objawów u jed-
nego z uczniów uruchomiona zostanie procedura mająca 
na celu odizolowanie go od reszty uczniów i natychmia-
stowe powiadomienie rodziców o konieczności odebrania 
dziecka z placówki.

NoWY roK SZKoLNY W CZaSIe paNDeMII 
Jak co roku 1 września uczniowie wrócili do szkół, by po wakacyjnym odpoczynku kontynuować naukę. 
Tegoroczna przerwa od uczęszczania do szkoły trwała jednak o wiele dłużej niż tradycyjne dwa miesią-
ce, ponieważ uczniowie wrócili do szkół po półrocznej przerwie. Jak będzie wyglądała nauka w szkołach 
w czasach pandemii oraz jakie zasady wprowadziły szkoły na terenie naszej gminy?
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W tym roku mija 30 lat, od kiedy katecheza wróciła do szkoły. 
Trzeba tutaj użyć słowa „wróciła”, ponieważ nawet w czasie za-
borów religia miała już swoje miejsce w systemie oświaty. Po 
wojnie także była częścią polskiej szkoły, jednak stopniowo usu-
wano katechezę, by w roku 1961 całkowicie przenieść ją do salek 
parafialnych. Taki sposób nauczania religii trwał aż do 1990 r., 
kiedy to ówczesny minister edukacji wydał instrukcję przywra-
cającą religię do szkół. Dotyczyła ona także lekcji religii wyznań 
innych niż rzymskokatolickie. 
Starsi pamiętają lekcje religii w salkach przy kościele. Jednak sta-
tystyka Kościoła odnotowała, że wówczas w tych spotkaniach, 
organizowanych często po szkolnych lekcjach, uczestniczyło ok. 
25 % uczniów wszystkich typów szkół. Powrót katechezy do szko-
ły sprawił, że rodzice otrzymali wsparcie dla swej misji pierwszych 
katechetów i nauczycieli wiary i otrzymują je aż po dzień dzisiej-
szy. Aktualnie według danych statystycznych w katechezie szkolnej 
systematycznie uczestniczy ok. 90% uczniów. Lekcje religii służą 
zatem zdobywaniu wiedzy religijnej, pogłębiają wiarę, wspomagają 
kształtowanie moralnie właściwych postaw, rozbudzają ducha pa-
triotycznego oraz przygotowują do sakramentów świętych. 
Prawo do decydowania o sposobie wychowania i wartościach prze-
kazywanych swoim dzieciom mają wyłącznie rodzice. Stąd też, je-
żeli chrześcijańscy rodzice na chrzcie świętym zobowiązują się do 
religijnego wychowania swojego potomstwa, to trzeba przywołać 
tutaj słowa adhortacji „Christifideles Laici” Jana Pawła II, w której 
papież przypomina rodzicom, że są pierwszymi i niezastąpionymi 
katechetami swoich dzieci. To już jest konkretne zobowiązanie. 

Współpraca pomiędzy rodzicami a katechetami rozpoczyna się tylko 
i wyłącznie na prośbę rodziców, po wyrażeniu zgody na udział dziec-
ka w lekcjach religii. Zatem rodzice muszą mieć tego świadomość, 
że katecheza wspomaga, a nie jak wielu często przyjmuje – zastępuje 
rodziców w wypełnianiu ich naturalnego i podstawowego obowiąz-
ku wychowania swoich dzieci w wierze. To na rodzicach spoczywa 
obowiązek troski o wprowadzenie dzieci w świat wiary, dopilnowa-
nie nauki modlitw oraz przygotowania do sakramentów świętych. 
Stojąc na progu nowego roku szkolnego i katechetycznego, wszyscy 
dołóżmy starań, aby jak najlepiej, gorliwie i z pełną odpowiedzial-
nością wypełnić swoje obowiązki rodzicielskie, nauczycielskie i ka-
techetyczne wobec powierzonego naszej trosce młodego pokolenia. 

Ks. Michał Polański 

roZpoCZYNaMY NoWY roK SZKoLNY I KateCHetYCZNY
1 września rozległ się w naszych szkołach pierwszy dzwonek, oznajmiający, że skończyły się wakacje, a roz-
począł się czas nauki, zdobywania wiedzy oraz kształtowania swojej osobowości. 

Powrót dzieci do szkoły po wakacjach może być trudny, zwłaszcza 
że przez kilka miesięcy przed wakacjami obowiązywało naucza-
nie zdalne. Na nowo musimy pomóc dzieciom włączyć się w co-
dzienne czynności – wczesne wstawanie, uczęszczanie do szkoły, 
systematyczne uczestniczenie w zajęciach szkolnych, odrabianie 
zadań domowych. Dodatkowo obowiązują zasady wprowadzone 
przez MEN i MZ dotyczące zasad bezpiecznego uczęszczania do 
szkół w związku z pandemią koronawirusa. Jak w związku z tym 
możemy pomóc naszym dzieciom dostosować się do obecnej sy-
tuacji? Przede wszystkim musimy pomóc uregulować ich rytm 
snu. Na wakacjach pozwalamy na późniejsze wstawanie i  póź-
niejsze kładzenie się spać, co skutkuje tym, że ściągnięcie nasze-
go dziecka po rozpoczęciu roku szkolnego z łóżka wcześnie rano 
może być dość trudne. W takiej sytuacji pomocne jest ustalenie 
godziny, o  której dziecko powinno już spać, aby bez problemu 
wstać i  zdążyć do szkoły na pierwszą lekcję. Zazwyczaj jest to 
około dziewięciu godzin przed porannymi zajęciami. 
W celu efektywnego odrabiania lekcji i nauki, dziecko powinno 
mieć swoje miejsce w domu – pokój, w którym będzie się uczyć, 
jednocześnie nie wykonując tam żadnych innych prac. Pomaga 
to w  koncentracji i  efektywnej pracy. Pokój, w  którym dziecko 
będzie się uczyć, powinien być czysty oraz nie może zawierać roz-
praszaczy takich jak np. komputer czy telewizor. Warto zadbać 
o jego właściwy wystrój, tak aby dziecko czuło się w nim dobrze.
Ważną rzeczą jest ustalenie z dzieckiem harmonogramu dnia, 
w taki sposób, aby miało czas na naukę i odpoczynek. W tym 
celu można wykorzystać na przykład tablicę korkową i na kolo-

rowych karteczkach rozpisać porę wykonywania danej czynno-
ści, mając na uwadze to, że najbardziej efektywnie jest odrabiać 
pracę domową pomiędzy 16-18, zaczynając odrabianie zadań 
od przedmiotów najtrudniejszych, stopniowo przechodząc do 
materiału łatwiejszego. W późniejszych godzinach dziecko jest 
zmęczone, rozproszone i rozwiązywanie zadań wymagających 
skupienia sprawia mu znaczną trudność. Zaoszczędzi to stresu 
dzieciom i rodzicom oraz zapobiegnie zostawaniu do późnych 
godzin nad jeszcze nieodrobionymi zadaniami. 
Powrót dzieci do szkoły po wakacjach to czas stresujący. Nie 
można go potęgować nerwową i napiętą atmosferą w domu. Ro-
dzice powinni pomóc zrozumieć dzieciom, że przejście z okresu 
wakacyjnego w okres szkolny to rzecz naturalna, która nie po-
winna powodować lęku. Przy odpowiednim wspieraniu dzieci 
przez rodziców powrócą one do systematyczności i właściwych 
nawyków szkolnych, co wpłynie pozytywnie na ich naukę. 

JaK WSpIerać DZIeCI W poWroCIe Do SZKoŁY?
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Zdjęcie wykonano w sobotę 24 czerwca 1905 r. – 115 lat 
temu. Był to niezwykle uroczysty dzień dla głogowian: 
w mieście oczekiwano na przybycie biskupa sufragana 
przemyskiego ks. Karola Józefa Fischera, który miał poja-
wić się z wizytą kanoniczną. Zdjęcie zrobiono przed połu-
dniem, zanim jeszcze biskup zdążył przyjechać z sąsiedniej 
parafii w Mrowli. Dlatego nie widać na nim jeszcze tych tłu-
mów, które go witały, ale o których znalazła się wzmianka 
w „Kronice Diecezji Przemyskiej”. Wśród nich przebywał 
Adam Jędrzejowicz ze swoją małżonką Gabrielą, właściciele 
miejscowego dóbr ziemskich, ich syn Jan, służący wówczas 
w wojsku austriackim w randze porucznika, ówczesny bur-
mistrz Stanisław Kościuszko, głogowski proboszcz ks. Jan 
Klimek, kierownik szkoły Mieczysław Misiewicz, przed-
stawiciele głogowskiego „Sokoła” z druhem-prezesem Ru-
dolfem Menerką, towarzystwo muzyczne im. św. Cecylii, 
urzędnicy sądowi i oficerowie austriackiego garnizonu oraz 
oczywiście tłum mieszczan i mieszkańców okolicznych wsi.

Biskup Fischer przybył do Głogowa Małopolskiego po połu-
dniu. Po przywitaniu przy bramie triumfalnej udał się pro-
sto do kościoła i wstąpiwszy na ambonę, wyjaśnił wiernym, 
że jutro dokona konsekracji kościoła. Świątynię wzniesio-
no w latach 1879-1881 na miejscu dawnego drewnianego 
kościoła, jeszcze z końca XVI wieku, pamiętającego czasy 
założyciela Głowowa Krzysztofa Głowy. Budowany był siła-
mi mieszczan – miejscowych murarzy. Jak widać, potrzeba 
było jeszcze prawie ćwierć wieku, aby mogła odbyć się jego 
konsekracja. Nic dziwnego więc, że mieszkańcy tak niecier-
pliwie wyczekiwali na ten dzień.

Po przywitaniu ksiądz biskup wraz z towarzyszącymi mu 
duchownymi przeniósł się na plebanię, którą na czas wizyty 
arcypasterskiej odstąpił mu ks. Klimek. Tam wizytę złożyli 
mu Adam Jędrzejowicz z rodziną i przedstawiciele magi-
stratu z burmistrzem. Przed wieczorem czekał biskupa jesz-
cze jeden obowiązek – udzielenie bierzmowania młodzieży 
parafialnej, w sumie aż 985 osobom. Gdy zaczęły zapadać 
ciemności, biskup, przy dźwiękach orkiestry św. Cecylii, 
ruszył na przechadzkę głównymi ulicami miasta. Wszyst-
kie okna jaśniały od iluminacji, ościeże drzwi były przy-
ozdobione jedliną, a elewacje świeżo wybielone. Iluminacje 
i ozdoby znalazły się także przy domach zamieszkiwanych 
przez Żydów. Parafianie wychodzili przed budynki, a space-
rujący biskup błogosławił ich.

Następnego dnia, w niedzielę, bp Fischer dokonał uro-
czystej konsekracji kościoła. Zachęcił także wiernych do 
jego upiększenia. Później, w czasie mszy, kazanie wygło-
sił towarzyszący biskupowi ks. prałat Jan Mazanek. Był to 
duchowny, który wywodził się z Głogowa Małopolskiego, 
a pracował jako wykładowca seminarium duchownego 
w Przemyślu. Cieszył się wielkim poważaniem i szacun-
kiem. Podczas kazania podkreślił, że zaszczytem dla miasta 
jest to, iż wielu głogowian wstępuje do stanu duchownego.

Po mszy na plebanię do wypoczywającego biskupa przybyła 
delegacja głogowskich Żydów. Prosili o wybaczenie, że po-

przedniego dnia nie pojawili się na przywitaniu pod bramą 
triumfalną. Tłumaczyli się tym, że wczoraj była sobota i oni 
świętowali szabas. Chcąc nadrobić tę zaległość, tym bar-
dziej teraz uroczyście witali biskupa w imieniu całej ludno-
ści żydowskiej Głogowa Małopolskiego. Biskup dobrotliwie 
odniósł się do tego powitania.

Na poniedziałek zaplanowano katechizację dzieci i mło-
dzieży szkolnej. Uczniowie tłumnie wraz z nauczycielami 
przybyli do kościoła. Po mszy i naukach katechizacyjnych 
biskup, na zaproszenie kierownika, odwiedził samą szkołę, 
która wówczas mieściła się na piętrze rausza. Na pamiątkę 
wpisał się do szkolnej księgi wizytacyjnej. W czasie wizytacji 
parafii zwiedziłem szkołę w Głogowie, błogosławię gronu na-
uczycielskiemu i dziatwie – głosi wpis dokonany ręką arcy-
pasterza. Ksiądz biskup odprawił jeszcze sumę, tym razem 
osobiście wygłaszając kazanie. Zgodnie z zapisem w „Kro-
nice” mieszczanie słuchali go z prawdziwą chciwością. Po 
sumie biskup odwiedził burmistrza Kościuszkę i zjadł z nim 
obiad. Zachęcony opowieściami o znajdujących się pod 
miastem ruinach dawnego kościoła św. Wincentego à Paulo 
z XVIII wieku, postanowił go zwiedzić. Kronikarz potrafił 
szczegółowo określić czas powstania kościoła oraz podać 
nazwisko fundatorki – Urszuli z Branickich Lubomirskiej. 
Za to wprowadzony w błąd przez miejscowe legendy błęd-
nie podał przeznaczenie ruin dawnego domu misyjnego, 
określając go klasztorem. Oglądając ruiny, biskup stwier-
dził, że nie są one pokryte sklepieniami, ale na ścianach ko-
ścioła zauważył ślady dawnych malowideł.

Zwiedzanie ruin kościoła było ostatnim punktem wizy-
ty bpa Karola Józefa Fischera w Głogowie Małopolskim 
w czerwcu 1905 r. Odprowadzany przez konną banderię 
składającą się z żołnierzy i oficerów miejscowego garnizo-
nu, biskup udał się do Przewrotnego. Po drodze zatrzymał 
się jeszcze przy kaplicy mszalnej w Stykowie, która należała 
do parafii głogowskiej.

Oprócz zapisów kronikarskich pamiątką po wizycie biskupa 
Fischera jest prezentowane zdjęcie. Takie pamiątki są unikalne, 
zatrzymują chwilę i mimo upływu 115 lat ciągle można przy-
patrywać się oczekującym na swojego biskupa głogowianom.

Robert Borkowski

HIStorIa peWNeGo ZDJĘCIa
Spójrzmy na zdjęcie. Głogowski rynek. Po lewej stronie ratusz, jakże inaczej wyglądający niż obecnie. Po 
prawej narożnik rynku z wieżami kościoła. W centrum stojący na rynku ludzie przy zbudowanej okoliczno-
ściowej bramie triumfalnej. Co to za zdjęcie?

Głogowianie czekający na przybycie biskupa
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Jak wiadomo, jeszcze w 1935 r. powstało w Rzeszowie 
społeczne muzeum Towarzystwa Regionalnego Ziemi 
Rzeszowskiej, w którym Franciszek Kotula został kusto-
szem. W czasie II wojny światowej Niemcy przekształcili 
je w Stadmuseum, czyli muzeum miejskie. Taki sam status 
muzeum utrzymało w pierwszych latach powojennych, 
a Kotula zaczął pełnić w nim funkcję kierownika. Jego sie-
dzibą, wyznaczoną jeszcze przez niemieckie władze oku-
pacyjne, była jedna z kamienic przy rzeszowskim rynku. 
Obecnie mieści się w niej Muzeum Etnograficzne im. F. Ko-
tuli, oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

W 1946 r. Franciszek Kotula za swój wkład w ocalenie zbio-
rów muzealnych w czasie wojny otrzymał Złoty Krzyż Za-
sługi. Od 1950 r. muzeum w Rzeszowie przeniesione zostało 
do resortu Ministerstwa Kultury i Sztuki i zarazem pozyska-
ło nową siedzibę w dawnym klasztorze pijarów przy ulicy 
3 Maja. Był to ogromny skok rozwojowy, dzięki temu Kotula 
stawał się kierownikiem całkiem sporej placówki muzealnej.

I wówczas zaczął się spór. Do marca 1951 r. Kotula otrzy-
mywał dodatek do pensji za pełnienie funkcji kierowniczej. 
Jednak w Centralnym Zarządzie Muzeów uznano, że jest to 
dodatek naukowy, a Kotula nie spełnia kryteriów pozwala-
jących zaliczyć go do grona naukowców, w związku z czym 
odebrano mu go. Decyzję tę uważam dla siebie za krzyw-
dzącą – odwoływał się Kotula – bowiem pełniąc funkcję kie-
rownika Muzeum Okręgowego […], daję ze siebie specjalny 
wysiłek. Jeżeli kierownicy muzeów regionalnych pobierają 
dodatek za kierownictwo, uważam że kierownik Muzeum 
Okręgowego ma również prawo do podobnego dodatku. Na 
swą skargę Kotula otrzymał odpowiedź odmowną, dlatego 
skierował kolejne pismo, tym razem bezpośrednio do Mi-
nistra Kultury i Sztuki Włodzimierza Sokorskiego. Również 
i to pismo nie odniosło zamierzonego skutku. Przepychanki 
z komunistyczną biurokracją okazały się znacznie trudniej-
sze niż gra prowadzona z Niemcami w czasie wojny.

Doprowadzony do ostateczności Kotula postanowił w lutym 
1954 r. napisać do Rady Państwa, a więc de facto do samego 
Bieruta. Do pisma dołączył listę książek, które wydał oraz po-
wołał się na opinię takich naukowców jak Stanisław Lorenz czy 
Aleksander Gieysztor. W końcu znaleziono kompromis, za-
proponowano Kotuli, aby zwrócił się do ministerstwa o uzna-
niowe przyznanie mu stopnia naukowego. Jak stwierdziłem 
w ankiecie – wyłuszczał Kotula we wniosku – nie posiadając 
wyższych studiów, nie mam żadnego tytułu naukowego. Ukoń-
czyłem tylko seminarium nauczycielskie (w r. 1920) i wyższy 
kurs nauczycielski (w r. 1929 w Toruniu) – jako pracownik na-
ukowy jestem więc wyłącznie samoukiem. Następnie wymie-
niał swoje zasługi związane z badaniami nad kulturą ludową, 
a wiejski lud wszakże powinien być bliski tej władzy. W odpo-
wiedzi na to pismo, dyrektor Centralnego Zarządu Muzeów 
wystąpił o nadanie Franciszkowi Kotuli stopnia docenta.

Franciszek Kotula pozostawał przez następnych kilka lat na sta-
nowisku dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, póź-
niej, wobec dalszego rozwoju placówki, zajął się tylko kierowa-

niem Działem Etnograficznym. W latach 60. zorganizował 20 
obozów naukowo-badawczych dla młodzieży. Razem z młody-
mi ludźmi ruszał, jak to sam określał, „w teren”. Wspólnie cho-
dzili po wsiach, spotykali się z miejscowymi, najlepiej takimi, 
którzy lubili dużo opowiadać i spisywali każde zasłyszane sło-
wo. W ten sposób powstał materiał, który miał służyć dalszemu 
opracowywaniu narracyjnemu i ukazać się w postaci książek.

Dorobek Franciszka Kotuli został w pełni doceniony w 1976 r., 
gdy miesięcznik „Barwy” przyznał mu medal im. Oskara Kol-
berga. Kotula miał już wówczas 76 lat, od 6 lat znajdował się 
na emeryturze. Problemy zdrowotne nie pozwoliły mu poje-
chać do Płocka, gdzie w Muzeum Mazowieckim miało odbyć 
się wręczenie medali wszystkim laureatom. Przepraszając za 
nieobecność, Kotula prosił jednocześnie o przekazanie swo-
ich słów pozostałym nagrodzonym: Przykro mi bardzo, ale nie 
z mojej winy, nie mogłem dziś znaleźć się w Waszym gronie. 
Przesyłam Wam wszystkim pozdrowienia i składam hołd na-
leżny kapłanom wyznania, które zowie się Polską Kulturą Lu-
dową. Jest to zarazem wspaniała świątynia, w której chociaż 
różnymi językami-wyrazami, to jednak wszyscy czcimy to samo 
bóstwo – powtórzę się – Polską Kulturę Ludową.

W okresie pobytu na emeryturze, gdy Kotula dysponował już 
większą ilością czasu, napisał wiele ważnych książek. Między 
innymi wówczas powstało „Miasteczko”, czyli wspomnienia 
o dawnym Głogowie Małopolskim, czy „Tamten Rzeszów”. 
24 kwietnia 1980 r., w swoje osiemdziesiąte urodziny, Kotula 
napisał kilka stron „Wynurzeń”. Zadał w nich sobie pytanie, 
kim właściwie jest. Nie jestem w stanie dać sam sobie konkret-
nej odpowiedzi – oznajmił. – I oto w powyższe pytanie wtrą-
ca się inne, może istotniejsze: kim nie byłem? Nie byłem tedy 
naukowcem w ścisłym tego słowa znaczeniu, pisarzem w sen-
sie literackim też nie. Więc? Filozofem? Historykiem kultury, 
względnie psychosocjologiem? NIE WIEM!

Każdy zatem, oceniając dorobek Kotuli, samodzielnie musi od-
powiedzieć, co on dla niego znaczy. Ja uważam, że Kotula, umie-
rając, 22 kwietnia 1983 r. przyniósł regionowi wielką stratę.

Robert Borkowski

fraNCISZeK KotULa – MUZeaLNIK
GŁoGoWSKIe BIoGrafIe

Czas na przedstawienie Franciszka Kotuli jako muzealnika. Pod tym kątem jest on dla Rzeszowszczyzny 
osobą niezwykle zasłużoną.

Franciszek Kotula w swoim mieszkaniu przy ulicy Puławskiego w Rzeszowie, 
w którym na emeryturze gościł wiele młodych osób
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Czym zajmuje się Pani na co dzień?

Na co dzień jestem mamą trzech synów. Prowadzę dom, 
a od jakiegoś czasu trenuję bieganie długodystansowe.

Kiedy odkryła Pani w sobie pasję do sportu?

Już jako dziecko uwielbiałam ruch. Najczęściej można mnie 
było spotkać na drzewie, trzepaku albo placu zabaw. Dużo 
jeździłam na rowerze, sama nauczyłam się pływać, a biega-
nia nie lubiłam. 

Jak wyglądały początki w bieganiu? 

Moje bieganie zaczęło się, gdy byłam w trzeciej ciąży, czy-
li 12 lat temu. Wcześniej przybierałam na wadze ponad 20 
kg. Pamiętam, że bardzo nie chciałam przytyć i kupiłam 
sobie bieżnię elektryczną. Maszerowałam co drugi dzień 
przez jedną godzinę, zwiększając nachylenie. Tym sposo-
bem moja waga zwiększyła się tylko o 9 kg i bardzo szybko 
wróciłam do formy! Zaledwie dwa miesiące po porodzie za-
częłam biegać – najpierw na bieżni, a później na zewnątrz. 
Po jakimś czasie odważyłam się biegać w lesie i od tego mo-
mentu tak naprawdę pokochałam bieganie. Poczułam wol-
ność, niezależność, w lesie odpoczywam, ładuję baterie na 
cały dzień.

Skąd czerpie Pani motywację do codziennego ruchu?

Kiedy zostałam mamą, moją motywacją do aktywności 
był syn, który urodził się z niepełnosprawnością rucho-
wą. Ta sytuacja wymagała ode mnie i od męża dużej siły 
psychicznej i fizycznej. Natomiast bieganie sprawiło, że 
zmienił się diametralnie nasz styl życia. Czerpiemy wielką 
radość z biegania, startujemy w zawodach biegowych oraz 
angażujemy w tę aktywność również syna. Zaczęliśmy my-
śleć o zdrowiu i o tym, w jaki sposób chcemy się zestarzeć. 
Ja na pewno chcę biegać i być aktywna do końca życia! To 
jest moja motywacja.

W jakich imprezach wystartowała Pani w ostatnim czasie 
oraz które z nich zalicza do najważniejszych? 

Mój debiut w biegach długodystansowych miał miejsce 
w ubiegłym roku na Ultramaratonie Podkarpackim w biegu 
na dystansie 52 km. W tym roku na koncie mam 8 biegów 
górskich: 4 zimowe i 4 letnie, wszystkie długodystansowe. 
Najtrudniejszy to Rzeźnik SKY 52 km w Bieszczadach, 
a najdłuższy Ultramaraton Magurski – 68 km. Aktualnie 
przygotowuję się do biegu na 100 km. Dlaczego wybra-
łam biegi ultra? Ponieważ kocham góry, kontakt z naturą. 
Nie lubię rywalizacji, chcę cieszyć się każdym kilometrem, 
przełamywać własne bariery, poznawać pozytywnych ludzi. 
To wszystko daje mi ultra.

Czy ma Pani jakieś rady dla osób, które dopiero zaczynają 
lub planują zacząć swoją przygodę ze sportem?

Na pewno w każdym wieku można rozpocząć aktywność fi-
zyczną. Im szybciej, tym lepiej! W ostatnim czasie wiele osób 
zgłasza się do mnie z problemem nadmiernej wagi, chęci 

zmiany trybu życia. I tu trzeba pamiętać, że osoby, które nie 
uprawiają żadnego sportu, nie mogą tak po prostu zacząć 
biegać, ponieważ zawsze dochodzi do przeciążeń w obrębie 
stawów i zwiększonej akcji serca. Trzeba stopniowo przy-
gotować serce do wysiłku. Najczęstszym błędem, który od 
razu zniechęca do biegania, jest po prostu założenie butów 
i bieganie bez żadnego przygotowania. Takim osobom dora-
dzam najpierw zmianę nawyków żywieniowych, nordic wal-
king i ćwiczenia siłowe, aby wzmocnić mięśnie. Obserwacja 
biegających osób skłoniła mnie do stworzenia projektu „Bie-
gaj Zdrowo z Kitą”. Ma on za zadanie edukację w temacie 
biegania, zdrowego stylu życia, motywację do aktywności 
oraz zadbania o swoje zdrowie i spokój psychiczny!

Co daje Pani bieganie? Jest sposobem na życie? 

Tak, zdecydowanie bieganie jest sposobem na życie. Daje 
szczęście oraz satysfakcję, ponieważ przez aktywność po-
konujemy własne słabości, rośniemy w siłę, stajemy się 
odporni na stres. Bieganie może być sposobem na życie 
pod warunkiem, że jest zdrowe, nie prowadzi do kontu-
zji, biegamy w zgodzie ze swoim ciałem, a najlepiej pod 
okiem specjalisty.

Czym dla Pani jest zdrowy styl życia? 

Dla mnie zdrowy styl życia jest sposobem na spowolnienie 
procesu starzenia się organizmu oraz sprawność fizyczną 
do później starości. A tego wszyscy byśmy sobie życzyli.

CHCĘ CIeSZYć SIĘ KażDYM KILoMetreM  
I prZeŁaMYWać WŁaSNe BarIerY

O pasji, motywacji, zdrowym stylu życia i pokonywaniu własnych słabości, czyli rozmowa z p. Anną Kitowską. 

P. Anna Kitowska z synem Aleksandrem
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Zapraszamy dzieci oraz młodzież na zajęcia doskonalenia 
technik pływackich. Treningi odbywają się na pływalni 
krytej „Wodnik” w Głogowie Młp., przy ulicy Parkowej 7. 

Dodatkowe informacje można uzyskać u trenerów:
Rafał Kopel: 511-710-756, 
Magdalena Brągiel: 94-794-957,
Dawid Bańkowski: 793-919-876.

Trwa także nabór do sekcji tenisa ziemnego. Przy sprzyjają-
cych warunkach atmosferycznych, zajęcia odbywają się na 
korcie tenisowym przy OSiR, natomiast zimą i wiosną na 
hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Głogowie Młp. 

Szczegółowe informacje na plakatach.

KoNIeC WaKaCJI. IKar roZpoCZYNa ZaJĘCIa
Informujemy, że UKS „IKAR” prowadzi zapisy na zajęcia sportowe. W roku szkolnym 2020/2021 chętne osoby 
mogą zapisać się na sekcję pływacką oraz sekcję tenisa ziemnego.

Prowadzi Pani pewien rodzaj 
działalności charytatywnej. Skąd 
taka inicjatywa? 

Jako mama niepełnosprawnego 
dziecka mam otwarte serce na 
pomoc potrzebującym, dlatego 
postanowiłam razem z synem 
Aleksandrem włączyć się w akcję 
charytatywną dla małego Filipa, 
który uległ wypadkowi. Szczegó-
ły akcji można znaleźć na stronie 
Anna Kitowska – Biegaj Zdrowo 
z Kitą. Serdecznie zapraszamy do 
wsparcia!

Czy ma Pani swoje ulubione miej-
sca do biegania w naszej okolicy? 

Uwielbiam las, dlatego najczęściej 
odwiedzam Bór oraz Budy Gło-
gowskie. To wspaniałe miejsca do 
aktywności, wyciszenia, pozbiera-
nia myśli.

Jakie plany dotyczące startów 
w zawodach ma Pani na najbliż-
sze miesiące oraz przyszły rok? 

Moim najambitniejszym planem 
jest przebiegnięcie dystansu 100 
km podczas Biegu 7 Dolin w Kry-
nicy, ewentualnie 90 km podczas 
Ultramaratonu Bieszczadzkiego. 
Sytuacja epidemiologiczna poka-
że wkrótce, które zawody się od-
będą. Natomiast najbliższy start 
to Półmaraton Rzeszowski 21 km, 
w którym biorę udział z synem 
Aleksandrem. Będzie to pierwszy 
tak poważny wspólny bieg. Olek będzie jedyną osobą nie-
pełnosprawną. Poprzez ten start chcemy zainspirować oso-
by poruszające się na wózkach i ich rodziców do wspólnej 
aktywności. Do zawalczenia o siebie i swoje marzenia!

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Monika Wasiluszko
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Treningi w terenie są doskonałym urozmaiceniem codzien-
nych aktywności oraz świetnym sposobem na odreagowa-
nie stresu i poprawę samopoczucia. Spędzanie czasu w lesie 
pozwala naładować się pozytywną energią, a co dopiero 
wykonany tam trening. Sekret tkwi w czystym powietrzu 
i dotlenieniu organizmu.

Cross Trening to zróżnicowany zestaw intensywnych ćwi-
czeń wzmacniających połączony z bieganiem, kończący się 
godzinnym aktywnym marszem z kijkami trekkingowymi. 
Ta forma treningowa jest świetnym uzupełnieniem innych 
dyscyplin sportowych (między innymi cieszy się dużym za-
interesowaniem wśród biegaczy), poprawia sprawność fi-
zyczną i skutecznie redukuje tkankę tłuszczową. Wszystko 
to w pięknych okolicznościach przyrody.

Pasja do sportu i wieloletnie doświadczenie zawodnicze 
w sportach walki zrodziły we mnie pomysł do założenia sto-
warzyszenia kultury fizycznej „Klub Sportowy PRESTIGE”.  
Zamiłowanie do górskich wędrówek skłoniło mnie do bie-
gania po górach. Jako czynny instruktor fitness uważam, że 
każda forma ruchu jest niezbędna dla zdrowia i dobrego 
samopoczucia człowieka. Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom ludzi oraz wiedząc, jak duży wpływ ma kontakt z na-
turą, od kilku lat organizuję treningi w głogowskim Borze. 
Zajęcia odbywają się cyklicznie i skierowane są do wszyst-
kich bez względu na wiek, płeć i poziom zaawansowania.

Agnieszka Zawadzka
Trener personalny, instruktor fitness w Fitness Club & Gym 

„Areyouready” w Głogowie Małopolskim

Warto ćWICZYć W LeSIe!
Rezerwat Przyrody „Bór” w Głogowie Małopolskim to wyjątkowe miejsce nie tylko z powodu walorów przy-
rodniczych. Odbywają się tam Cross Treningi, czyli połączenie aktywności fizycznej z radością przebywania 
na świeżym powietrzu.
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Jak relacjonuje założyciel oraz trener Akademii p. Janusz 
Łodej, trasa była trudna i wymagająca. Rywalizację do-
datkowo utrudniał panujący upał – temperatura sięgała 
36 stopni Celsjusza. 

Reprezentant Akademii walczył o brąz do ostatnich chwil, 
o czym świadczy minimalna przewaga nad zawodnikiem zaj-
mującym czwarte miejsce, która wyniosła zaledwie 3 sekundy. 

W kategorii Młodzik inny reprezentant Akademii – Leon 
Łodej – zajął 43. pozycję. W gronie pierwszoroczniaków zo-
stał zaklasyfikowany na 11. pozycji. W kategorii Masters 2, 
na 14. pozycji uplasował się trener i jednocześnie zawodnik 
– p. Janusz Łodej. 

To pierwszy tak poważny sukces Akademii Kolarskiej Gło-
gów Małopolski. Warto zaznaczyć, że działa ona dopiero 
dwa lata, a na swoim koncie ma już liczne sukcesy w róż-
nych zawodach oraz kategoriach. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

poDIUM Na MIStrZoStWaCH poLSKI.  
SUKCeS WYCHoWaNKa aKaDeMII KoLarSKIeJ

Niewątpliwym sukcesem pochwalić się mogą zawodnicy Akademii Kolarskiej Głogów Małopolski. W dniach 
14-16 sierpnia odbyły się Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim, które rozgrywane były na Górze Czterech 
Wiatrów w Mrągowie. Występujący w kategorii Żak członek Akademii – Krzysztof Gdula zakończył wyścig 
na 3 miejscu, zdobywając tym samym miejsce na podium. 

W niedzielnym Finale Małej Rundy zwyciężył p. Marek Wa-
cławik na koniu Emirates z Largo Sp. z o.o. Warszawa, a w Fi-
nale Średniej Rundy najlepsza okazała się p. Konstancja Von 
Mauberg na klaczy Gaphira z Polskiego Polo Klubu Brochów. 

Do konkursu Grand Prix zapisało się 26 par, a do rozgrywki 
zakwalifikowało się 7 z nich. Najszybsza okazała się p. Mag-
dalena Kamińska na koniu Brandy ze Stowarzyszenia Klub 
Jeździecki Preria Wilkowice. Drugi czas, po bezbłędnym 
przejeździe w rozgrywce, uzyskał p. Mateusz Tyszko na 
Colinero z Tuszyńskiego Klubu Jeździeckiego Garbówek, 
a trzecie miejsce zajęła koleżanka klubowa p. Mateusza – 
p. Pola Wawrzyniak na ogierze Dimple.

Już dzisiaj zapraszamy na Mistrzostwa Okręgu Podkar-
packiego w Skokach przez Przeszkody, które odbędą się 
w ostatni weekend września. Do zobaczenia!

WEEKEND W SIODLE
Za nami kolejne Ogólnopolskie Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody, które odbyły się na hi-
podromie Stadniny Koni „Leśna Wola” w Głogowie Małopolskim w ostatni weekend sierpnia.
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Badanie USG (ultrasonograficzne) bioderek to rutynowe 
badanie wykonywane u niemowląt po raz pierwszy mię-
dzy 6 a 12 tygodniem życia. Badanie ma na celu wykry-
cie wrodzonej dysplazji stawów biodrowych u dziecka 
już w pierwszych tygodniach życia. Wykonanie badania 
według zaleceń lekarza zapewnia wczesne wykrycie wady 
i szybkie rozpoczęcie leczenia, co w rezultacie daje per-
spektywę nawet na 100% wyleczenie. Zbyt późna reakcja 
lub zaniechanie badań preluksacyjnych mogą zakończyć 
się nie tylko problemami z nauką chodzenia, ale nawet 
trwałym kalectwem dziecka. By diagnoza była pełna, ko-
nieczne jest trzykrotne przeprowadzenie badań – w pierw-
szym, trzecim i szóstym miesiącu życia dziecka (lekarz 
może zalecić mniejszą ilość). 

Najczęstszą wadą stawu biodrowego u dzieci jest dys-
plazja. W przypadku stawu biodrowego niedorozwój 
dotyczy przede wszystkim panewki. Rozwija się ona nie-
prawidłowo, staje się płytsza, bardziej „stroma”, powsta-
ją wtedy warunki do stopniowego wysuwania się głowy 
kości udowej z panewki. Jeżeli głowa kości udowej zu-
pełnie straci kontakt z panewką, to powstaje zwichnięcie, 
które jest najcięższą postacią dysplazji. W Polsce dyspla-
zja dotyka około 5% dzieci, czyli co 20 dziecko rodzi się 
z tą wadą. Według statystyk 5-krotnie częściej chorują 
dziewczynki. Wada może występować jednostronnie, jak 
i obustronnie. 

Warto wiedzieć: Każde dziecko powinno być zbada-
ne w poradni preluksacyjnej w pierwszych 6 tygodniach 
życia. Im wcześniej rozpocznie się leczenie dysplazji, 
tym szybciej zostanie ona wyleczona, np. leczenie dziec-
ka 4-tygodniowego trwa zwykle 4-6 tygodni, a dziecka 
6-miesięcznego już 6-8 miesięcy. Nierozpoznana lub nie-
doleczona dysplazja jest przyczyną szybkiego „zużycia 
się stawu biodrowego”, które objawia się dolegliwościami 

bólowymi i postępującym sztywnieniem stawu już nawet 
u nastolatków. Niewyleczone zwichnięcie biodra powodu-
je bardzo ciężkie kalectwo.

Lek. med. Grzegorz Inglot – Specjalista ortopeda-traumatolog

W poradni preluksacyjnej ZOZ nr 2 w Rzeszowie badania 
wykonywane są bezpłatnie (w ramach NFZ). Badanie nie 
wymaga wcześniejszego przygotowania. Wymagane jest 
posiadanie skierowania (na pierwszą wizytę). 

Zapraszamy do rejestracji pod numerem telefonu:  
17 85 21 808, 17 86 13 630

mgr Barbara Furman

preLUKSaCJa – DIaGNoStYKa oBraZoWa 
StaWÓW BIoDroWYCH U DZIeCI

Jest to świetne rozwiązanie dla rodziców, którzy w natło-
ku obowiązków i pracy nie mają czasu, by zatroszczyć się 
o własne potrzeby. Podczas gdy pociecha będzie odbywała 
swój trening, rodzic będzie mógł skorzystać z siłowni, base-
nu, usług medycznych, lokali gastronomicznych czy też od-
wiedzić fryzjera bądź kosmetyczkę. Wszystko oczywiście ze 
specjalnym rabatem.

Jak podaje na swoim fanpage’u APG, szczegóły poznamy 
wkrótce, jednak już teraz zachęcamy do śledzenia strony 
Akademii. Głównym partnerem akcji jest Areyouready Fit-
nessclub & Gym.

Zapraszamy do korzystania z akcji!

roDZINa GŁoGoVII
Czyli nowy program Akademii Piłkarskiej Głogovii. Na czym polega? Każdy rodzic dziecka, które uczęsz-
cza na zajęcia APG, otrzyma rabat na usługi oferowane przez partnerów klubu. Dbając o dobrą formę 
dziecka, można równocześnie zadbać o własną kondycję czy po prostu zrelaksować się w salonie kosme-
tycznym. Akcja rusza niebawem.
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Chociaż wiele z nich możemy znaleźć na sklepowych pół-
kach przez cały rok, to niektóre z nich właśnie teraz mają 
najwięcej wartości odżywczych oraz kusza niższą ceną. Co 
warto jeść we wrześniu? 

Oznaką nadchodzącej jesieni są wszechobecne warzywa 
z rodziny dyniowatych. Chodzi oczywiście o cukinie oraz 
dynie. W sklepach pojawiają się orzechy włoskie oraz lasko-
we. Jeśli pogoda sprzyja, korzystać możemy również z da-
rów lasu, czyli grzybów. Pojawiają się borowiki, podgrzybki 
oraz kurki. Jeżeli chodzi natomiast o warzywa to rozpoczy-
nają się zbiory kalafiorów, późnych odmian kapusty, sałaty, 
kalarepy, rzodkiewki oraz warzyw korzeniowych takich jak 
marchew czy buraki ćwikłowe. Wśród owoców prym wiodą 
śliwki, jabłka oraz gruszki. We wrześniu pojawiają się także 
owoce pigwowca, potocznie zwane pigwą. Przyjrzyjmy się 
ich wartościom odżywczym.

Orzechy włoskie. Chociaż dostępne są przez cały rok, to 
świeże zbiera się we wrześniu i październiku. Jadane na 
surowo stanowią smaczną, zdrową przekąskę. Orzechy są 
także doskonałym dodatkiem do wielu ciast, deserów oraz 
pieczywa. Są źródłem znacznych ilości witamin: E, witamin 
z grupy B oraz soli mineralnych: magnezu, potasu, żelaza 
oraz fosforu, który wspomaga pracę mózgu. A to jeszcze 
nie koniec ich zalet, posiadają także przeciwutleniacze oraz 
błonnik wspomagający prawidłowe trawienie.

Orzechy laskowe. Je także zbieramy we wrześniu. Najczę-
ściej spożywane na surowo, ale także jako dodatek do ciast, 
deserów, wyrobów czekoladowych i pieczywa. Orzechy la-
skowe obfitują w witaminy: C, B1, B2, PP oraz E. Zawierają 
także sporo błonnika i kwasu foliowego.

Borowiki, nazywane również potocznie prawdziwkami, są 
jednymi z najbardziej cenionych grzybów. Zawdzięczają to 
swoim walorom smakowym. Sprawdzą się do suszenia oraz 
marynowania.

Podgrzybki natomiast idealnie nadają się do suszenia. Bar-
dzo często marynuje się je w zalewie octowej, a świeże grzy-
by dodaje do sosów, zup i wielu innych potraw.

Kurki są bardzo popularnymi i cenionymi w kuchni grzy-
bami. Nie nadają się do suszenia, ale za to bardzo często 
wykorzystywane są do marynowania w  zalewie octowej. 
Przygotowuje się z nich sosy i zupy. Świetnie smakują rów-
nież po prostu smażone na maśle.

Śliwki występują w wielu odmianach, a najpopularniejsze 
to: węgierka zwykła, węgierka dąbrowicka, renkloda, mi-
rabelka oraz opal. Najczęściej jada się je na surowo. Ideal-
nie sprawdzą się na przetwory: konfitury, dżemy, powidła, 
kompoty i soki. Są częstym dodatkiem do ciast i deserów. 
Owoce te można również suszyć i marynować, a nawet wę-
dzić. Często przygotowuje się z nich nalewki oraz mocniej-
sze alkohole, np. wódkę śliwowicę oraz wino.

Gruszki. Ich gatunków jest bardzo wiele. Według szacun-
ków, może to być nawet kilka tysięcy odmian. Najpopular-
niejsze to: Klapsa (Faworytka), Lukasówka, Konferencja, 
Komisówka, Paryżanka czy Bonkreta Williamsa. Najczę-
ściej jadane na surowo, ale świetnie smakują także pie-
czone, suszone i gotowane. Są doskonałym dodatkiem do 
ciast, deserów, kompotów czy sałatek. Można z nich przy-
gotować wiele przetworów takich jak dżemy, konfitury, 
powidła czy soki.

Jabłka – odmian jabłek również jest naprawdę sporo. Do 
najpopularniejszych należą: Ligol, Delikates, Lobo, Cort-
land, Reneta, Papierówka, Antonówka, Szampion, Jonatan. 
Wykorzystuje się je najczęściej do ciast, tart, sałatek, suró-
wek i jako dodatek do dań mięsnych. Bardzo popularne są 
racuchy z dodatkiem jabłek. Bardzo dobrze komponują się 
z zapiekanym ryżem i w cieście francuskim.

Pigwa. Jej owoce zbierane są we wrześniu i w październiku. 
W  przeciwieństwie do swoich sezonowych poprzedników 
raczej nie jada się jej na surowo – jest twarda, cierpka i kwa-
śna. Najczęściej owoce te wykorzystuje się do przygotowa-
nia nalewek, win oraz konfitur.

WrZeSIeŃ Na taLerZU
Wielkimi krokami zbliża się jesień. Dzieci wróciły do szkoły, a pogoda za oknem przypomina o nadchodzą-
cych zmianach. Jednak wrzesień nie oznacza nastania końca sezonu na owoce i warzywa. Wręcz przeciw-
nie – koniec lata sprzyja urozmaicaniu diety. To właśnie teraz nastaje prawdziwy wysyp produktów, które są 
prawdziwymi bombami witaminowymi. O czym mowa?
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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
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Tu można kupić 
„Ziemię Głogowską”

Kalendarium

21 września
Międzynarodowy Dzień Pokoju. Święto obchodzone co-
rocznie, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 
7 września 2001 roku.

23 września

Międzynarodowy Dzień Języka Migowego. Święto obcho-
dzone od 1958 roku w ostatnią niedzielę września. Celem 
obchodów jest zwrócenie uwagi polityków, władz i społe-
czeństwa na osiągnięcia osób głuchych oraz na problemy, 
z jakimi na co dzień się spotykają.

28 września Międzynarodowy Dzień Powszechnego Dostępu do Informacji.

30 września

Dzień chłopaka, święto obchodzone przez nastolatków w Pol-
sce. Daty obchodów Dnia Chłopaka w innych krajach: 7 lute-
go – Malta; 5 kwietnia – Wielka Brytania, Irlandia; 15 lipca 
– Brazylia; 7 października – Norwegia; 25 listopada – Kanada.

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

1.08.2020 r. – Naruszenie czynności narządów ciała mieszkańca gminy Głogów Młp.

7.08.2020 r. – Ujawnienie korekty stanu drogomierza w samochodzie osobowym 
należącym do osoby prywatnej w miejscowości Głogów Młp. 

12.08.2020 r. – Kradzież motocykla typu skuter o wartości 3 tysięcy złotych na 
szkodę osoby prywatnej w miejscowości Głogów Młp. 

18.08.2020 r. – Kierowanie pojazdem osobowym w stanie nietrzeźwości w miej-
scowości Przewrotne.

19.08.2020 r. – Uszkodzenie pojazdu osobowego o wartości ok. 600 zł na szkodę 
osoby prywatnej w miejscowości Głogów Młp. 

20.08.2020 r. – Naruszenie czynności narządów ciała mieszkańca gminy Głogów Młp.

22.08.2020 r. – Usunięcie słupka rozgraniczającego działki na terenie gminy Gło-
gów Młp. na szkodę osoby prywatnej. 
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