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Informujemy, iż na terenie gminy Głogów Małopolski są dwie placówki, które 
realizują szczepienia przeciwko COVID-19:
Przychodnia Rejonowa w  Głogowie Małopolskim przy ul. Fabrycznej 17,  
36-060 Głogów Małopolski, tel.: 17 85 17 323; 17 85 16 010. Przychodnia czynna 
jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00.
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Caritas przy ul. Bolesława Prusa 29,  
36-060 Głogów Małopolski, tel: 17 789 163 765. Punkt szczepień w ZPO czynny 
jest w następujących godzinach: poniedziałki i czwartki od 14:00 do 20:00, wtorki, 
środy, piątki i soboty od 7:00 do 20:00.
Ważne informacje. Do punktu szczepień należy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz 
opcjonalnie wypełniony kwestionariusz – jest on dostępny również na miejscu.
Dlaczego warto się zaszczepić? Pokonanie koronawirusa jest możliwe tylko po-
przez przerwanie jego transmisji z człowieka na człowieka. Szczepionka daje nam 
taką możliwość. Aby efekty były jak najlepsze i jak najszybsze, musimy być od-
powiedzialni i  solidarni. Każda osoba, która się zaszczepi, ma szansę przerwać 
łańcuch zakażeń. Nasze zaszczepienie się to nie tylko ochrona dla nas. To także 
ochrona naszych rodziców, dziadków, dzieci i przyjaciół.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji szczepień w  ramach Narodowego 
Programu Szczepień przeciw COVID-19 znajdują się pod adresem https://www.
gov.pl/web/szczepimysie.

#SZCZepIMY SIĘ 
Jak się zarejestrować na szczepienie? Istnieją cztery możliwości zapisu: 
telefoniczna, poprzez całodobową i bezpłatną infolinię – 989; elektro-
niczna – e-Rejestracja przez stronę www.pacjent.gov.pl; bezpośredni 
kontakt z wybranym punktem szczepień oraz SMS-owa – wysłanie wia-
domości tekstowej o treści „SzczepimySie” pod jeden z podanych nu-
merów telefonu: 664 908 556 lub 880 333 333.

WYDARZENIA
Wybrano nowy Zarząd Oddziału 
Miejsko-Gminnego ZOSP RP
Podczas zjazdu uroczyście uhonorowano 
medalem Krzysztofa Głowy komendanta 
Miejsko-Gminnego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej w Głogowie Małopolskim Ma-
riana Bąka, który przeszedł na emeryturę. 
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HISTORIA
Ród i rodzina Franciszka Kotuli
Czyli druga część fragmentu wspomnień 
F. Kotuli, w których autor tym razem opi-
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Październik smakuje dynią
Wartości odżywczych oraz jej właści-
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Wśród 7 wniosków poddanych pod głosowanie na osiedlu 
Centrum najwięcej głosów, bo aż 547 (w tym 6 nieważ-
nych), otrzymał zwycięski projekt pn. „Wykonanie nakładki 
bitumicznej wraz z  regulacją poboczy, na istniejącej dro-
dze gminnej usytuowanej na ul. Zbożowej”. Drugi projekt 
na tym osiedlu, który mieszkańcy wskazali do realizacji, 
to „Wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej drodze 
gminnej usytuowanej na ul. Kościelnej”. Na to zadanie głos 
oddało 309 osób (w tym 6 to głosy nieważne). Trzeci pro-
jekt, który zrealizuje gmina w przyszłym roku, uzyskał 177 
głosów (w tym 6 to głosy nieważne) i jest nim zadanie pn. 
„Modernizacja placu zabaw oraz terenu rekreacyjno-spor-
towego na os. Słonecznym”.

Lista projektów przekazanych do realizacji na pozostałych 
osiedlach wygląda następująco:

OSIEDLE NIWA: Wykonanie chodnika w ciągu ulicy Piłsud-
skiego na osiedlu Niwa; Budowa parkingu przy placu zabaw 
na ul. Menerki na os. Niwa w Głogowie Małopolskim.

OSIEDLE ZABAJKA: Kontynuacja budowy oświetlenia 
ulicznego na os. Zabajka; Poprawa bezpieczeństwa miesz-
kańców polegająca na wykonaniu dokumentacji technicz-
nej oraz budowie progów zwalniających i chodnika na ul. 
Bursztynowej.

OSIEDLE WOLA CICHA: Przygotowanie terenu pod bo-
isko sportowe „ORLIK” na osiedlu Wola Cicha; Zakup 
i montaż kontenera szatniowego.

OSIEDLE ROGOŹNICA: Budowa oświetlenia ulicznego 
wzdłuż drogi dojazdowej i wzdłuż cmentarza parafialnego 
na osiedlu Rogoźnica w Głogowie Małopolskim; Wzmoc-
nienie podbudowy oraz ułożenie dywanika asfaltowego na 
drodze i  części parkingu przy cmentarzu parafialnym na 
osiedlu Rogoźnica.

OSIEDLE STYKÓW: Budowa oświetlenia ulicznego w cią-
gu ul. Spacerowej na os. Styków w Głogowie Młp.; Wykona-
nie nakładki bitumicznej wraz z regulacją poboczy na ist-
niejącej drodze gminnej usytuowanej na ul. Zagajnikowej 
w Głogowie Młp.

Dziękujemy mieszkańcom za udział w głosowaniu. Szcze-
góły na platformie: Głogowski Budżet Obywatelski.

WYNIKI GŁoSoWaNIa W BUDżeCIe oBYWateLSKIM 
NA 2022 ROK 

W poniedziałek 27 września br. zakończyło się głosowanie w sprawie wyboru projektów do realizacji w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego 2022 w Głogowie Młp. Na wybrane projekty mieszkańcy mogli zagłosować 
za pomocą formularza internetowego lub w stacjonarnym punkcie zlokalizowanym w Urzędzie Miejskim. 
W głosowaniu wzięło udział 1638 mieszkańców miasta, którzy oddali 1617 głosów ważnych i 21 nieważnych.

Komisja stypendialna w  składzie: Paweł Ślęzak – prze-
wodniczący Rady Miejskiej, Aleksander Jurek – Prze-
wodniczący Komisji Oświaty i  Spraw Społecznych Rady 
Miejskiej w Głogowie Małopolskim oraz Katarzyna Wajda 
– Dyrektor SCEA w Głogowie Młp., przeanalizowała zło-
żone przez szkoły wnioski i stwierdziła, że wszystkie speł-
niają wymogi formalne.

Stypendia otrzyma 83 uczniów Szkoły Podstawowej 
w Głogowie Małopolskim, 23 uczniów Szkoły Podstawo-
wej w  Budach Głogowskich, 11 uczniów Szkoły Podsta-
wowej w  Wysokiej Głogowskiej, 6 uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Rudnej Małej, 7 uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 2 w  Głogowie Małopolskim oraz 11 uczniów Szkoły 
Podstawowej w Przewrotnem. Łączna kwota, jaka trafi do 
uczniów szkół podstawowych, to 34 200 zł. Składają się 
na nią stypendia w wysokości 200 lub 300 zł. Natomiast 
43 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogo-

wie Małopolskim otrzyma stypendia w wysokości 400 zł, 
co daje łączną kwotę 17 200 zł.

Wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów w nauce.

prZYZNaNo StYpeNDIa BUrMIStrZa  
DLa NaJZDoLNIeJSZYCH UCZNIÓW 

Przyznano stypendia burmistrza Głogowa Małopolskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych 
oraz ponadpodstawowych z terenu gminy Głogów Małopolski za okres drugiego semestru roku szkolnego 
2020/2021. Stypendia, których łączna kwota wynosi 51 400 zł, otrzymało aż 184 uczniów.
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W zebraniu wzięły udział delegacje gminnych jednostek 
OSP, zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Gło-
gowie Małopolskim, przedstawiciele władz samorządowych 
w  osobach: burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj, 
zastępca burmistrza Piotr Niedziela, sekretarz gminy Re-
migiusz Wzorek, a także zaproszeni goście: poseł na Sejm 
RP Zbigniew Chmielowiec, komendant komisariatu Policji 
w Głogowie Młp. nadkomisarz Waldemar Jędrzejewski oraz 
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w  Rze-
szowie Jan Kucaj.

Podczas zjazdu uroczyście uhonorowano medalem Krzysztofa 
Głowy komendanta Miejsko-Gminnego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Głogowie 
Małopolskim – Mariana Bąka, który przeszedł na emeryturę. 
Poseł na Sejm Zbigniew Chmielowiec oraz burmistrz Głogo-
wa Małopolskiego Paweł Baj podziękowali dowódcy za 10 lat 
służby i zaangażowania w sprawy mieszkańców.

– W związku z zakończeniem służby na stanowisku Komen-
danta Miejsko-Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych na 
terenie gminy Głogów Małopolski składamy wyrazy wdzięcz-
ności i uznania za długoletnią służbę i pracę na rzecz miesz-
kańców. Pana profesjonalne działania, na przestrzeni lat, przy-
czyniły się do znaczącej poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 
oraz warunków pracy strażaków. To dzięki Pana zaangażowa-
niu Druhny i Druhowie mogą dzisiaj służyć w wyremontowa-
nych remizach, korzystać z nowoczesnego sprzętu strażackiego 
i nowych wozów ratowniczo-gaśniczych. Zapamiętane zostaną 
Pana działania na rzecz mieszkańców podczas powodzi, grado- 
bicia i  innych klęsk żywiołowych. Dziękujemy za pozyskanie 
dla naszych jednostek OSP sprzętu strażackiego ze Szwajca-
rii i  innych krajów europejskich. Dziękujemy za wspieranie 
jednostek pożarniczych na Ukrainie, a  także za współpracę 
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głogo-
wie Małopolskim oraz gminnymi placówkami oświatowymi. 
Za Pana zaangażowanie i bardzo dobrą współpracę z samo-
rządem lokalnym składamy wyrazy uznania i  wdzięczności 
oraz życzymy wszelkiej pomyślności, sił i sukcesów w kolejnych 
przedsięwzięciach, które będzie Pan podejmował.

Nowym Komendantem Miejsko-Gminnym Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
w Głogowie Małopolskim został Adam Ozimek.

Podczas zjazdu Komisja Rewizyjna udzieliła dotychczasowe-
mu zarządowi absolutorium za miniony okres sprawozdaw-
czy. Wybrano również zarząd na kolejną kadencję. Prezen-
tuje się on następująco: prezes – Stanisław Zięba, wiceprezes 
– Paweł Baj, wiceprezes – Andrzej Bazan, komendant gmin-
ny – Adam Ozimek, sekretarz – Piotr Dykiel, skarbnik – Ka-
zimierz Grzywacz, członek prezydium – Grzegorz Grzywacz, 
członkowie zarządu – Piotr Bazan, Małgorzata Winiarska
-Kubas, Bogusław Janczewski, Józef Pomykała, Zbigniew 
Wiewiura, Jacek Sułuja, Kazimierz Rokita oraz Adam Rusin. 
W skład komisji rewizyjnej weszli: Grzegorz Bąk – przewod-

niczący, Adam Organiściak – wiceprzewodniczący oraz Da-
riusz Mazur – sekretarz. Natomiast ustępującego komendan-
ta Mariana Bąka powołano na Członka Honorowego.

– Na dzień dzisiejszy w naszej gminie mamy do dyspozycji 294 
strażaków gotowych do działań ratowniczo-gaśniczych sku-
pionych w 13 jednostkach, w tym 5 w KSRG, dysponujących: 
1  samochodem ciężkim; 12 średnimi, 7 lekkimi, 1 podnośni-
kiem hydraulicznym. Wszystkie jednostki OSP posiadają urzą-
dzenia selektywnego alarmowania. W ostatnich 5 latach udało 
się wyszkolić: 10 naczelników, 36 dowódców, 16 kierowców 
konserwatorów, 34 – współdziałanie z  LPR, 26 – Ratownic-
twa Technicznego, 91 strażaków ukończyło kurs podstawowy, 
68 strażaków ukończyło lub recertyfikowało kurs KPP – poin-
formował prezes Stanisław Zięba.

WYBraNo NoWY ZarZĄD  
oDDZIaŁU MIeJSKo-GMINNeGo ZoSp rp 

9 października br. odbył się Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Głogowie Małopolskim, podczas którego podsumowano pięć lat statutowej 
działalności Ochotniczych Straży Pożarnych działających w naszej gminie.
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Otwarcie nowej auli uświetniły występy uczniów i  przy-
jaciół szkoły, którzy wykonali utwory i aranżacje znanych 
utworów muzyki klasycznej. Ze swoim repertuarem zapre-
zentował się również zespół wokalny na czele z dyrygentem 
Jakubem Piętą, który wykonał utwór kompozytora Boba 
Chilcotta „Nidaros Jazz Mass”.

Był czas i  na podziękowania, i  na wysłuchanie muzycz-
nych występów, ale przede wszystkim na zobaczenie tego 
zakątka – dumy szkoły. Sala koncertowa z doskonałą aku-
styką pomieści łącznie ok. 80 widzów i ma służyć przede 
wszystkim uczniom. Dzięki niej mogą już od początku 
muzycznej edukacji przyzwyczajać się do grania na dużej 
scenie. Ponadto dzieci mają zapewnione bardzo dobre wa-
runki do nauki. Rozbudowa szkoły muzycznej kosztowa-
ła 2,4 mln zł, z czego około 860 tysięcy złotych pochodzi 
z dotacji od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Pozostała kwota to wkład własny z budżetu gminy 
Głogów Małopolski.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Głogowie Małopolskim działa 
od września 2005 roku, a od 2011 roku jest szkołą państwo-
wą. Organem prowadzącym szkołę niepubliczną działającą 
w  latach 2005-2011 było Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 
Głogów Małopolski. Od września 2011 roku organem prowa-
dzącym jest gmina Głogów Małopolski, a nadzór pedagogicz-
ny sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej przy Minister-
stwie Kultury.

Przy szkole działa chór, a uczniowie mają do wyboru 11 in-
strumentów tj. fortepian, skrzypce, altówkę, wiolonczelę, 
gitarę, akordeon, flet poprzeczny, klarnet, saksofon, trąbkę 
i perkusję. Placówka cyklicznie organizuje konkursy, podczas 
których młodzież może zaprezentować swoje umiejętności 
szerszej publiczności, tj.: „Podkarpacki Dzień Perkusji”, „We-
sołe Smyczki” czy konkurs „Piosenki Patriotycznej”. W szkole 
praktyki i teorii muzyki uczy 24 nauczycieli. 

UroCZYSte otWarCIe NoWeJ SaLI KoNCertoWeJ 
SZKoŁY MUZYCZNeJ I StopNIa 

14 października 2021 roku uroczyście otwarto salę koncertową przy Szkole Muzycznej I stopnia w Głogo-
wie Małopolskim. Przecięcia wstęgi dokonali: burmistrz Paweł Baj, przewodniczący Rady Miejskiej Paweł 
Ślęzak, dyrektor szkoły Agnieszka Grzesik, ks. Adam Samel, ks. Stanisław Kamiński, wizytatorzy Krzysztof 
Szczepaniak i Zenobiusz Kajda, przedstawiciel Rady Rodziców Marzena Tasior-Grodecka oraz uczennica 
Aleksandra Bujak. Na ręce dyrektor list gratulacyjny od posła Zbigniewa Chmielowca złożył jego asystent 
społeczny Jacek Olszowy.
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W tym sezonie odwiedziliśmy wiele miejsc, m.in. byliśmy 
w Ogrodzieńcu, mieście partnerskim, gdzie zwiedzaliśmy Za-
mek Ogrodzieniec, którym wiąże się wiele mrocznych historii 
oraz legend o Pięknej Olimpii, Czarnym Psie czy Anzelmie. 
Z tymi postaciami, a także z kilkoma innymi, spotkaliśmy się 
podczas organizowanego na Zamku Ogrodzienieckim „Wie-
czoru z Duchami”. W czasie zwiedzania przewodnik zabierał 
nas w podróż po zamkowych murach, opowiadając owia-
ne legendą historie, a z ciemnych zakamarków wyłaniały się 
niespodziewanie zjawy… Uczestniczyliśmy też w uroczysto-
ściach, podczas których został poświęcony nowy herb i flaga 
gminy Ogrodzieniec. Uroczystości w kościele uświetnił prze-
piękny koncert pieśni papieskich w wykonaniu Mateusza Mi-
jala. Na zakończenie uczestniczyliśmy w uroczystym korowo-
dzie. W drodze powrotnej zahaczyliśmy o pustynię błędowską. 

Ciekawym i dla wielu nieznanym miejscem był Janów Lu-
belski i Porytowe Wzgórze, upamiętniające bitwę party-
zancką na Porytowym Wzgórzu, uznawaną za największą 
potyczkę partyzancką w czasie II wojny światowej w Polsce.

Na uwagę zasługuje też nasz udział w Edukacyjnym Rajdzie 
Motocyklowym, organizowanym przez IPN, pod hasłem 
„Walka o kształt granicy wschodniej”. Rajd był kontynuacją 
ubiegłorocznej trasy po miejscach walk o granicę wschod-
nią II Rzeczypospolitej. 

Staramy się zwracać uwagę na aspekty historyczne w regio-
nie, ale nie tylko, chcemy też pokazywać nasze miasto, naszą 
gminę. Doskonałym tego odzwierciedleniem jest zorganizo-
wana przez nas Parada Motocyklowa, na którą zaprosiliśmy 
motocyklistów z naszego miasta i gminy, ale także naszych 
znajomych i przyjaciół motocyklistów z innych grup i regio-
nów. Była nas ponad setka, a trasa przejazdu trwała prawie 
półtorej godziny, dzięki czemu mogło cieszyć oko tak piękne 
widowisko po raz pierwszy zorganizowane w naszym mie-
ście i gminie. Zapraszamy w przyszłym roku. Mam nadzieję, 
że wtedy dołączy do nas jeszcze więcej motocyklistów. 

Motocykl zwraca uwagę, cieszy oko, dlatego też wykorzystu-
jemy to, uczestnicząc bądź organizując potrzebne inicjaty-
wy. Bardzo chętnie wspieramy akcje krwiodawstwa, przede 
wszystkim te organizowane przez Ochotniczą Straż Pożar-
ną Hucisko pn. „Ognisty Ratownik”. Staramy się uczestni-
czyć czynnie, ale też chcemy zachęcać do oddawania krwi. 

Zachęcamy też do rejestrowania się w bazie dawców szpiku 
kostnego. Dlatego też w sierpniu zorganizowaliśmy taką akcję 
na pływalni „Wodnik”. Celem była promocja dawstwa szpiku 
kostnego i zwrócenie uwagi na wielką potrzebę rejestracji po-
tencjalnych dawców. Chętni mogli oddać próbki krwi i wy-
pełnić ankiety medyczne. W ten sposób można finalnie po-
twierdzić zgodność z potencjalnym pacjentem i sprawdzić, czy 
stan zdrowia potencjalnego dawcy pozwala na zostanie dawcą 
krwiotwórczych komórek macierzystych. Dziękuję Funda-
cji Przeciwko Leukemii za zorganizowanie ekipy medycznej, 
dziękuję tym, którzy skorzystali z okazji i oddali próbki krwi. 
Wahających się zachęcam do zostania dawcą. Tym bardziej, że 

w 85% przypadków krwiotwórcze komórki macierzyste pobie-
rane są z krwi obwodowej. W 15% przypadków szpik pobiera-
ny jest z talerza kości biodrowej w znieczuleniu ogólnym, a nie, 
jak się powszechnie uważa, z rdzenia kręgowego kręgosłupa. 

Sezon tradycyjnie zakończyliśmy W Pogwizdowie Starym 
na Rajskiej Dolinie. Wspólnie z przyjaciółmi i kolegami 
z zaprzyjaźnionych grup motocyklowych uczestniczyliśmy 
w liturgii słowa, dziękując za szczęśliwy sezon, szczęśliwe 
powroty. Wspominaliśmy, ale także snuliśmy plany na na-
stępny sezon i na koniec bawiliśmy się. Do zobaczenia na 
drogach, szerokości, LWG. Naszym mottem niech będą 
słowa przytoczone w homilii przez br. Janusza: „Nie jedź 
szybciej niż twój Anioł Stróż potrafi latać”. 

Teresa Tęcza, prezes Głogowskiej Grupy Motocyklowej

ZaKoŃCZeNIe SeZoNU MotoCYKLoWeGo 
Październik to dla motocyklistów czas zakończenia sezonu motocyklowego, wspomnień i podsumowań. 
Nasz tegoroczny sezon mogę uznać za aktywny. Rozpoczęliśmy go od Moto-Święconki na zaproszenie 
br. Janysza w Sanktuarium św. o. Pio w Terliczce, a w dalszej kolejności od spotkania w Rajskiej Dolinie, 
gdzie wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali piękny pamiątkowy album o Głogowie Małopolskim. 
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Warto podkreślić, że to już kolejna edycja warsztatów 
fryzjerskich dla podopiecznych ŚDS, które odbyły się we 
współpracy z Zespołem Szkół ZDZ w Rzeszowie.

– Serdecznie dziękujemy uczennicom ZS ZDZ, instruk-
torkom: p. Bernadetcie Wyrobie, p. Agnieszce Bigdoń oraz 
p. Dorocie Bigos, a także dyrektorowi placówki – p. Stani-
sławowi Zamsowi za odwiedziny i miłą współpracę – po-

wiedziała kierownik ŚDS w Wysokiej Głogowskiej, p. Ka-
tarzyna Tabiś.

Goście zadbali o piękne fryzury podopiecznych oraz prze-
szkolili ich z podstaw prawidłowej pielęgnacji i układania 
włosów. Dzięki połączeniu wiedzy i praktyki, uczestnicy za-
jęć w ŚDS wynieśli ze spotkania nie tylko fryzury, lecz także 
masę użytecznej wiedzy. 

KoLeJNa eDYCJa DNIa Z frYZJerStWeM W ŚDS 
W ostatni poniedziałek września, podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Wysokiej Gło-
gowskiej odwiedziły uczennice Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie wraz z pa-
niami instruktorkami. 

W tym roku organizatorem uroczystości była Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w  Głogowie Małopolskim. Uroczyste spotkanie 
rozpoczęło się od przywitania zaproszonych gości przez dy-
rektor szkoły Bogusławę Gaweł, przemówień oraz prezenta-
cji filmu o funkcjonowaniu placówki na osiedlu Styków. Na 
dużym ekranie można było zobaczyć, jak na co dzień funk-
cjonuje szkoła, jakim sprzętem dysponuje, jak rozwijane są 
kompetencje oraz talenty uczniów.

W tak ważnym dniu nie mogło oczywiście zabraknąć gra-
tulacji dla tych pedagogów, którzy zostali uhonorowani na-
grodami Burmistrza Głogowa Małopolskiego, a  byli wśród 
nich: dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Małej p. Jolanta 
Kot-Zięba, p. Małgorzata Micał, p. Aleksandra Fortuna-Mi-
turska, p. Anna Jureczko, p. Małgorzata Furman, p. Katarzy-

na Sobek, p. Marek Kwas, p. Anna Łącka, p. Agata Płonka, 
p. Maria Gliwa, p. Anna Bielenda-Lasota, p. Monika Ręko-
siewicz-Tokarz, p. Anna Dworak, p. Aneta Kowalska, p. Pa-
weł Pawliczak, p. Dominika Wota, p. Anna Wojnar. Ponadto, 
oficjalne podziękowania za owocną pracę otrzymały pracow-
nice Samorządowego Centrum Ekonomiczno-Administra-
cyjnego w Głogowie Małopolskim: p. Anna Starzec i p. Mał-
gorzata Furman.

Spotkanie stanowiło również sposobność do podsumowania 
pracy całej gminnej oświaty. W swoim przemówieniu bur-
mistrz Paweł Baj podkreślił szczególną rolę, jaką szkolnictwo 
odgrywa w rozwoju młodych pokoleń naszych mieszkańców. 
Podziękował równocześnie za zaangażowanie i pasję nauczy-
cieli w przekazywaniu wiedzy i wychowywaniu uczniów.

DZIeŃ eDUKaCJI NaroDoWeJ W GMINIe 
14 października każdego roku przypada święto wszystkich nauczycieli i pracowników szkół, zarówno tych 
pracujących czynnie, jak i będących na emeryturze. Z tej okazji w piątek 8 października br. odbyły się 
gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej.
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Przedmiotem zadania jest wykonanie nowej nawierzchni 
wraz z  jej poszerzeniem do 5,5 m oraz wykonaniem ka-
nalizacji deszczowej i niezbędnej infrastruktury, takiej jak 
chodniki o szerokości 2 m czy pobocza z kruszywa łama-
nego. Inwestycja realizowana będzie na odcinku o długości 
ponad 1600 mb. (8932 m2 jezdni oraz 3248 m2 chodnika). 
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zamontowany zo-
stanie również próg zwalniający.

– Warto podkreślić, że droga na Selwy jest głównym szlakiem 
komunikacyjnym miejscowości Przewrotne i jest jedną z dróg 
wjazdowych do sołectwa od strony sąsiedniego Pogwizdowa 
Starego, dlatego ważne jest, by jeździło się po niej bezpieczniej 
i wygodniej. Ta inwestycja z pewnością wpłynie na komfort 
oraz bezpieczeństwo jej użytkowników – powiedział bur-
mistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj.

Wykonawcą prac jest firma COLAS Polska Sp. z  o.o. 
z  miejscowości Palędzie. Koszt zadania opiewa na kwotę 
2 066 402,55 zł brutto, z czego 50% pokryje dofinansowanie 
z rządowego programu Fundusz Rozwoju Dróg. Terminem, 
w jakim inwestycja ma zostać zakończona, jest listopad bie-
żącego roku.

W prZeWrotNeM poWStaJe NoWY oDCINeK DroGI 
Trwają prace przy budowie drogi gminnej w miejscowości Przewrotne – Selwy. Inwestycja ta realizowana 
jest w ramach zadania „Część III – Przebudowa drogi na Selwy w miejscowości Przewrotne – II etap”. 

PZ.6721.5.1.2021

Głogów Małopolski, 22 października 2021 r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GŁOGOWA MAŁOPOLSKIEGO

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego nr 5/2017 na 
osiedlu NIWA w Głogowie Małopolskim

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity w Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawia-
damiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głogowie Ma-
łopolskim: uchwały Nr XXXVIII/505/2021 z dnia 27 maja 
2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
nr 5/2017 na osiedlu NIWA w Głogowie Małopolskim, 
obejmującej wyznaczone w planie tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej. 
Zasięg przestrzenny zmiany planu miejscowego określono 
w załączniku graficznym do ww. uchwały, dostępnym do wglą-
du w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim. 

Przedmiotem zmiany planu jest zmiana ustaleń w zakresie 
intensywności zabudowy terenów zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany planu 
miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmi-
strza Głogowa Małopolskiego ul. Rynek 1, w terminie 21 
dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieru-
chomości, której dotyczy.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego mgr Paweł Baj

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Głogów 
Małopolski z siedzibą przy ul. Rynek 1, 36-060 Głogów Małopolski 
reprezentowana przez Burmistrza Głogowa Małopolskiego. W spra-
wach dotyczących Państwa danych osobowych zachęcamy do kon-
taktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@
glogow-mlp.pl. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania 
Państwa danych osobowych w zakresie planowania przestrzennego 
dostępne są na naszej stronie internetowej http://www.glogow-mlp.
pl/dla-mieszkancow/ochrona-danych lub w siedzibie Urzędu Miej-
skiego Głogów Małopolski.”
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AL-ANON Grupy Rodzinne 
zapraszają na 
spotkania w każ-
dy wtorek o go-
dzinie 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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Poniżej prezentujemy dostępną ofertę i zachęcamy do 
udziału w zajęciach. Z pewnością każdy znajdzie coś dla 
siebie. Inne informacje o wydarzeniach i planowanych im-
prezach w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Głogowie 
Młp. dostępne są na stronie internetowej www.mgdk.pl lub 
w sekretariacie MGDK. Tel: 17 864 01 07.

Fotografia. Swoją pasję rozwijać można na zajęciach pro-
wadzonych w MGDK lub Domach Ludowych w poszcze-
gólnych miejscowościach z podziałem na grupy wiekowe. 

Muzyka. Na terenie naszej gminy działają: Gminna Or-
kiestra z Głogowa Małopolskiego, Kapela „Przewrotniacy” 
z Przewrotnego, Zespół muzyczny „Łubu-dubu” oraz odby-
wają się zajęcia wokalne i nauka gry na instrumentach. Za-
interesowanych zasileniem szeregów zespołów i chętnych 
do wspólnego „muzykowania” zapraszamy do kontaktu po-
przez 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 organiza-
cji różnego rodzaju wystaw w naszym mieście. Odbywają 
się również warsztaty rękodzieła oraz zajęcia plastyczne, 
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, które prowadzone są 
w różnych miejscowościach gminy. Wykonane podczas ta-
kich zajęć prace prezentowane są następnie w formie wy-
staw w MGDK i otwarte dla zwiedzających.

Taniec. Nie zapomniano również o miłośnikach tańca 
i wszelkiego rodzaju zajęć ruchowych. Do licznych zajęć, 
na które można uczęszczać, należą: mażoretki, taniec no-

woczesny, towarzyski dla dzieci i dorosłych. Można również 
zasilić szeregi Zespołów Pieśni i Tańca: Mali Przewrotniacy, 
Hanka oraz Lajkonik. 

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 
terenie gminy. W zależności od wieku zapraszamy do do-
łączenia do grupy młodzieżowej „Hrabia von Trupki” lub 
grupy seniorów „Antynuda”.

Miejsko-Gminny Dom Kultury informuje również, że jest 
w trakcie poszukiwania instruktorów do prowadzenia Chó-
ru Męskiego Gloria z Wysokiej Głogowskiej, a także zajęć 
z baletu i muzyki oraz tańca ludowego. W związku z tym 
mamy nadzieję, że już niebawem oferta MGDK zostanie 
rozszerzona.

KULtUra BLIżeJ NaS, CZYLI oferta MGDK 
Jak co roku Miejsko-Gminny Dom Kultury w Głogowie Małopolskim przygotował bogatą ofertę zajęć arty-
stycznych i kulturalnych dla młodszych i starszych mieszkańców naszej gminy. MGDK ma w swojej ofercie 
bardzo szeroką gamę różnego rodzaju zajęć rozwijających pasje z wielu dziedzinach, takich jak: muzyka, 
plastyka, taniec czy teatr. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowany personel i są bezpłatne. 

Reżyserem filmu został Roland Dubiel, który współpraco-
wał do tej pory z gminą przy takich produkcjach jak „Swój 
nieznany” o  Franciszku Kotuli i  „Sprawy paszportowe” 
o  Aleksandrze Ładosiu. Autorem scenariusza jest Robert 
Borkowski, dyrektor biblioteki.

Rudolf Menerka – nauczyciel, twórca Ludowej Czytelni, od 
1874 r. pełnił funkcję kierownika głogowskiej szkoły, aktyw-
nie uczestniczył w  tworzeniu Ochotniczej Straży Pożarnej, 
a także był jej naczelnikiem. W 1885 roku z jego inicjatywy 
powstało Powiatowe Towarzystwo Zaliczkowe. Udzielało ono 
niskoprocentowych pożyczek, pozwalając ubogim chłopom 
sfinansować wyjazd do USA czy umożliwiając mieszcza-
nom dokonywanie różnych inwestycji. Od samego początku 
pełnił funkcję dyrektora Powiatowego Towarzystwa Zalicz-
kowego  oraz wspierał finansowo głogowską oświatę i kultu-
rę. W 1903 r. w miasteczku powstała drużyna Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”, którą również hojnie wspomagał: 

„Postarałem się – informował – że Towarzystwo Zaliczko-
we złożyło 10.000 koron na kupno piętrowego budynku przy 
rynku na własność «Sokoła»”. Przez kilka lat Menerka pełnił 
zaszczytną rolę druha-prezesa głogowskiej drużyny. Założy-
ciel orkiestry dętej, której patronką została św. Cecylia. 

poWStaNIe fILM o DZIaŁaLNoŚCI rUDoLfa MeNerKI 
Powstanie kolejny film z serii historycznej prezentującej sylwetki osób, które zarysowały się w najnowszej historii 
naszego miasta i gminy. Tym razem opowiemy historię Rudolfa Menerki. Burmistrz Paweł Baj podpisał umowę na 
realizację filmu pt. „Dla miasteczka nikt nie zrobił więcej. Życie i działalność Rudolfa Menerki”. Gmina otrzymała 
dofinansowanie z budżetu Podkarpackiej Komisji Filmowej w wysokości 11 tysięcy złotych na realizację produkcji.
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Od kilkunastu lat Zakład Socjologii Uniwersytetu w Bia-
łymstoku wraz z reprezentantem i pomysłodawcą cyklu 
konferencji prof. Mariuszem Zemło organizuje sesje nauko-
we pod hasłem „Małe Miasta”. Bodajże od 2014 roku do tej 
inicjatywy włączyły się miasteczka z Podkarpacia. W 2018 
roku Głogów Małopolski gościł uczestników konferen-
cji, a biblioteka głogowska była gospodarzem tego forum. 
W minionych latach odwiedziliśmy także Cisną, Futomę, 
Hartę, a w tym roku Pilzno.

Pandemia pokrzyżowała niektóre zamierzenia, ale spotka-
nia miłośników małych ojczyzn odbywały się regularnie. 
Na tegorocznej konferencji środowisko głogowskie repre-
zentowali p. dr Robert Borkowski i Walenty Kotula. Dyrek-
tor biblioteki wygłosił referat naukowy na temat: „Cechy 
rzemieślnicze w Głogowie Małopolskim”, a Walenty Kotu-
la gawędę z lat dzieciństwa o przedmiotach codziennego 
użytku w gospodarstwie domowym na przykładzie naszego 
miasta. Łącznie głos zabrało kilkunastu prelegentów z tere-
nu Podkarpacia. Sesję swoją obecnością zaszczycili: prze-
wodniczący powiatu dębickiego i pani burmistrz, którzy 
czynnie uczestniczyli w obradach i dyskusji.

Spore wrażenie na uczestnikach zrobiły zbiory Muzeum 
Regionalnego w Pilznie. Z relacji opiekunów tej placówki 
i pani burmistrz wynikało, jak pasjonaci mocno zaanga-
żowali się w to przedsięwzięcie. Z zazdrością słuchałem 
opowieści i podziwiałem dokonania pilźnieńskich „zapa-
leńców”. Szkoda, że marzenia o podobnej placówce w Gło-

gowie Małopolskim pozostają jedynie w sferze planów, 
nie wiadomo, jak odległych. Myślę, że nadzieja nie umrze 
ostatnia i podobne muzeum powstanie w naszym miastecz-
ku. Mocno wierzę, że mieszczanie znad Szlachciny chętnie 
podzielą się rodzinnymi pamiątkami, które zalegają w do-
mowych lamusach, a które mogą wzbogacić przyszłe zbiory.

A kto pragnie zobaczyć, czego może dokonać pasja, zapra-
szam do prywatnego muzeum „Potoki” pana Augustyna 
Rybki położonego w okolicach Futomy.

Walenty Kotula (WalKo)
Członek głogowskiego Stowarzyszenia „Lasowiacy”

DLaCZeGo StoWarZYSZeNIe COLLEGIUM 
SUPRASLIENSE Z poDLaSIa JeSt BLISKIe SerCoM 

GŁoGoWSKICH „LaSoWIaKÓW”?
2 października tego roku członkowie Stowarzyszenia „Lasowiacy”, które działa przy Miejsko-Gminnej Biblio-
tece Publicznej im. Rudolfa Menerki zostali zaproszeni do poddębickiego Pilzna na konferencję naukową 
zorganizowaną przez Stowarzyszenie Collegium Suprasliense z Supraśla, burmistrza Pilzna panią Ewę Gołę-
biowską i przewodniczącego rady powiatu dębickiego pana Michała Maziarka.

Zwiedzanie	Muzeum	w	Pilznie,	po	lewej	kustosz	Marzena	Baum-Gruszowska,	 
po	prawej	autor	niniejszego	artykułu

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 wła-

sności 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.

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

GRUPA AA MATEUSZ 

zaprasza wszystkich potrzebujących wsparcia na spotkania, której odbywają się w każdy wtorek o godzinie 18:00  
w sali przy kościele w Budach Głogowskich. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. 
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Oddziały, które zajęły w ostatnich dniach lipca 1944 r. Rze-
szów i okolice – w tym Głogów – miały być zmienione. 
Na razie było brak jakiegoś poruszenia. Nawet umilkł ter-
kot „katiuszy” za ogrodami ul. 3 Maja – Zabajskiej – jakby 
mniej było samochodów, czołgów i różnych innych wozów.

„Widać, że jest sporo malin na krzakach, zbierz, proszę” – po-
wiedziała do mnie babcia. Rzeczywiście, było ich sporo pod 
rozłożystym drzewem mojej ulubionej renety kronselskiej. 
Zabrałam jakąś miseczkę i poszłam ku końcowi ogrodu.

Panowała zupełna cisza, jakby cały Głogów odpoczywał 
po trudzie… Pozbieranie malin nie było problematyczne, 
było ich sporo, wyraźnie się czerwieniły, w powietrzu unosił 
się ich zapach. Miseczka szybko się zapełniła i już miałam 
obrócić się i ruszyć w stronę domu, gdy nagle stało się coś 
bardzo dziwnego.

Powiał jakiś ogromny wiatr w bok od małego domu sąsia-
dów i niemal równocześnie rozległ się huk rozdzierający 
uszy. Na skutek wstrząsu wyleciała mi z rąk miseczka, ma-
liny rozsypały się częściowo, a ten powiew przygniótł mnie 
do ziemi – straciłam równowagę, zmiotłam kilka krzewów. 
Działo się to wszystko tak szybko, że nie mogłam tchu zła-
pać, dopiero po chwili podniosłam się i stanęłam na nogach.

Co to było? Znowu cisza, a po chwili doszło do mnie kilka 
słów, wypowiedzianych po rosyjsku. Rozglądając się niemal 
przy domu „Jasiów” spostrzegłam coś – niby budowlę, ja-
kiej jeszcze nigdy nie widziałam.

Było to żelazne lub stalowe gmaszysko – armata, przenoszą-
ca – zdawało się – wielkością dach tego „Jasiowego domku”, 
drewnianego, parterowego. Koło niej po schodku czy schod-
kach kręcili się żołnierze, jeden z nich siedział na jakimś sie-
dzeniu, coś meldował do podobnego do radia aparatu.

Nagle przypomniałam sobie „Grubą Bertę” – postrach Fran-
cji, o której czytałam, a Niemcy się niebywale chełpili. Nie 
miałam żadnej skali porównawczej. Nie słyszałam o drugim 
takim potworze, ale też trochę mi „to” przypomniało działa 
potężnych torpedowców. W każdym jednak razie wrażenie 
nie było pospolite!

Przyszło mi jednak również na myśl, że w tym dniu nie bę-
dzie już takiego wystrzału, no, no może jeszcze jeden, takie 
działo musi ochłonąć1.

1 Armia Czerwona w czasie II wojny światowej miała na swoim 
wyposażeniu dwa modele ciężkich dział samobieżnych: SU-152, 
które produkowano od lutego do września 1943 r. (na front tra-
fiło około 700 szt.) i zmodernizowane ISU-152, produkowane od 
października 1943 r. (powstało ich około 1000 szt.). Mimo dużego 
kalibru (152 mm) działa te przypominały swym wyglądem czołg 
i nie pasują one do opisu zamieszczonego przez Autorkę. W tej 
sytuacji nasuwa się przypuszczenie, że mógł to być zdobyty przez 
Rosjan niemiecki samobieżny moździerz Karl-Gerät produkowany 
w dwóch wersjach – 600 mm i 540 mm – przeznaczony do niszcze-
nia bunkrów. Armia niemiecka miała na swoim wyposażeniu sześć 
tego typu moździerzy, każdy z nich nosił imię germańskiego boga. 
Jeden, o nazwie „Ziu”, brał udział w ostrzeliwaniu Warszawy w cza-
sie powstania warszawskiego. W ręce Rosjan dostał się moździerz 

Podmuch i wstrząs oraz huk dotarł do wielu osób będą-
cych w domach lub w ogrodach. Nie mogę powiedzieć, 
żeby to zdarzenie zakończyło się ogromnym strachem, 
oczywiście nogi były jakby nieco chwiejne. Trochę słuch 
przytępiony, ale schylić się mogłam, pozbierałam resztę 
malin. Z miseczki bardzo niewiele wypadło. Po pewnym 
czasie czułam się jakby ulepiona z innej gliny. Poruszałam 
się nienormalnie, ale to przeszło dość szybko. Inna rzecz, 
że lato 1944 roku obfitowało w Głogowie w różne wyda-
rzenia. Zupełnie podobnie, jak mówi poeta, „a lato było 
piękne w owym roku”2.

Dokąd mogła być skierowana lufa tej machiny? Może na 
Zabajkę, Budy lub jeszcze dalej, na położoną niedaleko 
Ropczyc – Ropczycką Górę, o której niegdyś w Galicji mó-
wiono: „Ten, który ją posiada – jest panem całej Galicji”3. 
Mówiono także, że jej położenie oznacza połowę odległości 
od wschodniego do zachodniego krańca granic przedwo-
jennej Polski. Podobno Niemcy ją mocno ufortyfikowali 
w nowoczesny sposób.

W jakiś czas od tego strzału od strony Ropczyc zbliżyła 
się do Głogowa grupa ludzi, w której byli i starcy, i oso-
by w sile wieku oraz dzieci. Widać było, że kazano im 
domy opuścić z węzełkami lub tobołkami, bez zwierząt. 
Tak mówili ci, którzy z nimi rozmawiali. Ja widziałam ich 
tylko z daleka. Dokąd szli, nie wiem, i nie wiem, kiedy do 
siebie wrócili.

Opracował Robert Borkowski

o nazwie „Adam”, obecnie eksponowany w największym w Rosji 
muzeum broni pancernej położonym w Kubince, 60 km na zachód 
od Moskwy.

2 Cytat z wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Pieśń o żoł-
nierzach z Westerplatte”.

3 Dokładnie chodzi o miejscowość Góra Ropczycka, dawniej wieś 
królewską, później prywatną, ostatnim jej właścicielem był An-
drzej Tarnowski. Ulokowana na szczycie wzniesienia, góruje nad 
najbliższą okolicą.

MaLINY I arMata
Pani Teresa Mastalska-Chwiejczak (95 lat) po raz kolejny podzieliła się swoimi wspomnieniami z czasów 
II wojny światowej dotyczącymi Głogowa Małopolskiego.

Niemiecki	moździerz	typu	Karl-Gerät	o	nazwie	„Adam”	–	eksponat	muzeum	
w	Kubince.	Czyżby	w	1944	r.	znajdował	się	w	Głogowie?
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W szumie prastarej puszczy
I plusku rzeki Szlachciny
Wyrosło nasze piękne miasto
Nasz ukochany Głogów rodzinny.

Refren:
Kochany Głogowie, lesista kraino
W twych murach spokojnie upływa nam czas,
Pachnący ziołami
Najdroższy domie nasz.

Tu Krzysztof Głowa wytyczył planty
Drogi, ulice i ich przecznice
Rzucili się do budowy domów
Nasi pra, pra Głogowscy rodzice.

Jakże ciężko było tu naszym ojcom
Splantować pod domy bór stary?
Jak trudno było odpierać wrogów
Choroby, mory, pożary?

Bywało, pożar spalił pół miasta,
Lecz wciąż był odbudowywany,
Bo od Krzysztofa przez całe wieki
Był przez nas ciągle kochany.

Ciężkie życie mieli wówczas ludzie,
Nie było miejsc pracy, to było odludzie,

Kawałek ogródka przy domu,
Kawałek pola gdzieś niedaleko.

Z konieczności powstały cechy rzemieślnicze
Znane na pół Polski wyroby rzeźnicze,
Byli tkacze, szewcy, szklarze i bednarze
Gotowi do wyjazdu dokładni murarze.

Pomocą dla ludzi był wówczas las
Zależnie od tego jaki to był czas
Zbierano jagody, grzyby i lecznicze zioła
Mówiono o lesie z pochyleniem czoła.

Dziś nie ma strzech słomianych
Ni wielkich bram wjazdowych
Murowane domy rodzinne
Bez dobudówek dla zwierząt domowych

O różnicach miast i gmin
Nikt dziś nie wspomina
Równie pięknie jest miasto
Również piękna gmina.

Tylko kłopot miały przedszkolanki
Wlewając dzieciom mleko do szklanki,
Pani opowiada o krówkach
Dzieci się śmieją: mleczko, proszę pani,
Przecież dają Biedronki.

„NaJDrożSZY DoMIe NaSZ”
Teresa Kogut

Wszystkie gesty, słowa, informacje o sobie, które dziecko 
odbiera od najmłodszych lat od najbliższych tkwią w pod-
świadomości i później mogą przekładać się na funkcjono-
wanie w dorosłym życiu. Dzieci, które doświadczyły ne-
gatywnych komentarzy ze strony rodziców, mogą z góry 
myśleć, że sobie nie poradzą, wycofywać się z podejmo-
wania działań i izolować się w relacjach z innymi osobami. 
Aby tego uniknąć, należy wzmacniać dziecko w sposób po-
zytywny – okazując uczucia, słuchając, rozmawiając, moty-
wując, pozwalając popełniać błędy, ale również dając moż-
liwość wyciągania własnych wniosków na przyszłość. To 
kształtuje poczucie własnej wartości i motywuje do podej-
mowania działań oraz radzenia sobie w różnych sytuacjach. 
W celu nauczenia dziecka odpowiedzialności rodzice po-
winni nakładać na nie obowiązki i je rozsądnie egzekwować. 
Należy pamiętać, że muszą być one dostosowane do wieku. 
Nauczy to nasze dzieci samodzielnego funkcjonowania, re-
alizowania planów, sumienności, ale także da poczucie, że 
ich pomoc składa się na sprawne funkcjonowanie całej na-
szej rodziny. Dziecko musi zrozumieć, że każdy czyn pociąga 
za sobą skutki, ze które to właśnie ono jest odpowiedzial-
ne. Z kolei chcąc nauczyć dziecko uczciwości, powinniśmy 
sami dawać właściwy przykład, tak aby nie było rozbieżności 
w tym, co mówimy, od tego, co robimy. W przeciwnym razie 
nie będziemy dla dziecka wiarygodni i autentyczni. To może 

powodować, że dziecko w swoim zachowaniu np. będzie po-
suwało się do mówienia nieprawdy. Uczmy dzieci tolerancji, 
polegającej na poszanowaniu innego człowieka, jego opinii, 
religii, rasy, kultury. Dziecko powinno wiedzieć, że ludzie 
różnią się od siebie i jest to całkowicie akceptowalne.
Nasze dzieci od najmłodszych lat powinny być uczone wła-
ściwych zachowań, a najskuteczniejszą metodą jest dobry 
przykład, który dają rodzice. Dzięki temu rodzice mogą 
pozytywnie wzmacniać rozwój swojego dziecka, co może 
powodować, że będzie ono lepiej funkcjonowało w społe-
czeństwie. Będzie również umiało sobie radzić w sytuacjach 
trudnych, pokonywać problemy i niepowodzenia.

JaK roDZICe MoGĄ poZYtYWNIe WZMaCNIaĆ 
roZWÓJ SWoJeGo DZIeCKa?

Dzieci od najmłodszych lat swojego życia są podatne na kształtowanie pozytywnych zachowań przez ro-
dziców. To rodzice są dla nich pierwszym i największym wzorem, który zostaje z nimi na całe życie. Poprzez 
swój własny przykład, cierpliwość i ciepłą rozmowę są w stanie nauczyć swoje dzieci odróżniać dobro od 
zła oraz stworzyć umiejętność właściwych zachowań w różnych sytuacjach życiowych. 

Tomasz Wiśniewski
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Nasz region, Rzeszowszczyzna, pod względem pieśni przez lata 
nie był dobrze zbadany, mimo tego, że w stosunku do innych ob-
szarów był zdecydowanie bogatszy w kwestii folkloru słownego. 
Najważniejszy etnograf ziem polskich, Oskar Kolberg, ów obszar 
zbadał bardzo pobieżnie, zaś tom „Tarnowskie – Rzeszowskie” nie 
został nawet wydany za jego życia, tylko pośmiertnie, zredagowany 
z pozostawionych zapisków przez Seweryna Udzielę, znanego ba-
dacza Galicji początku XX w. Pojawiły się także prace Aleksandra 
Saloniego, nauczyciela z Rzeszowa. Bardziej kompleksowe badania 
poczynił dopiero Franciszek Kotula w latach 50. i 60. – względem 
swoich poprzedników miał przewagę w postaci magnetofonu – 
mógł zarejestrować gwarę, manierę wykonawczą czy tonalność, ale 
kilkadziesiąt lat różnicy w badaniach z pewnością wpłynęło, nie-
stety, na repertuar – niektóre archaiczne formy mogły już zaginąć.
Dzisiejsza wieś praktycznie zamilkła. Nasi przodkowie śpiewali 
niemal przy każdej okazji. Repertuar pieśni był bardzo rozległy, 
obejmował praktycznie każdą sferę. Możliwości podziału ro-
dzajów pieśni jest wiele, ja podzielę na dwa typy – poświęcone 
etapom życia człowieka i doroczne, przeznaczone do odśpiewa-
nia w określonych momentach w roku. 
Pierwsze chwile życia ludzkiego to okres niemowlęctwa i dzie-
ciństwa, a więc czas, gdy w zaśnięciu pomagają śpiewane koły-
sanki – w tych dawnych można dostrzec bardzo często nadzieję, 
że dziecko szybko stanie się pomocą w pracy, co można odczy-
tać w przytoczonym fragmencie:
Hysiojże się, hysioj,
Byle tylko dzisioj.
Jutro już nie bedziesz,
Bo w pole pojedziesz.

Często spotykało się również w treści kołysanek swego rodzaju 
obojętność na los dziecka i brak czułości:
Lulu spać, lulu spać
Nie ma kto kołysać
Mamusia w komorze,
Ojciec w polu orze.
Generalnie dzieciństwo nie było okresem sielanki – bieda i ogrom 
pracy w gospodarstwie powodowały, że dzieci bardzo szybko mu-
siały nauczyć się pomagać w obejściu. Od najmłodszych lat zajmo-
wały się już wypasem kolejno drobiu, następnie bydła. Gdy we wsi 
były pastwiska dostępne dla wszystkich, możliwe było spotkanie 
się większej grupy dzieci i wspólna zabawa (pod warunkiem, że 
zwierzęta nie pójdą w szkodę). W przeciwnym przypadku dziecko 
zmuszone było samotnie, często głodne i spragnione, pasać zwie-
rzęta na ugorach, miedzach czy w rowach. Efektem tego było roz-
winięcie się pieśni pasterskich, w których dzieci i młodzież uskar-
żają się na swoją ciężką dolę i wyczekują momentu, kiedy dorosną 
– pojawiają się tam już niekiedy pierwsze motywy zalotne:
Pogonie ja wołki na zielone dołki,
Bedo mi je chłopcy paść.
A jo bede spała, dokąd bede chciała,
Aze przyjdzie wołki gnać.
Dalszą część omawiania pieśni śpiewanych przez naszych 
przodków znajdziecie w kolejnych artykułach, zapraszam więc 
do śledzenia łamów „Ziemi Głogowskiej”.
Bibliografia:
Kotula	Franciszek	„Folklor	słowny	osobliwy”,	Lublin	1969.
„Folklor	Rzeszowiaków	–	obraz	przemian”,	Muzeum	Kultury	Ludowej	w	Kolbuszowej,	
Kolbuszowa	2018.

Wojciech Dulski

UŚNIJże MI, UŚNIJ – o pIeŚNIaCH LUDoWYCH
Zgodnie z obietnicą daną w ostatnim artykule najbliższe wpisy będą poświęcone pieśniom. Jest to temat 
bardzo rozległy, więc będzie to kolejny cykl złożony z kilku artykułów.

Lato za nami, a powrót dzieci do szkół otworzył dla nas nowe 
możliwości. W Centrum Natura poszerzyliśmy stałą ofertę o orga-
nizowanie zajęć warsztatowych dla uczniów szkół podstawowych 
i średnich. Od wakacji gościliśmy już ponad 300 uczniów z woj. 
podkarpackiego. W ramach warsztatów prowadzone były zajęcia 
fotograficzne LumenPrint, produkcja mydełek, praca na mikro-
skopach, treningi na SlackLine, spacery leśną ścieżką edukacyjną 
i spotkanie z podróżnikiem z Podkarpackiego Klubu Ekspedycja, 
połączone z prezentacją multimedialną i pokazem sprzętu wyso-
kogórskiego. Co ważne, uczestnicy warsztatów wytworzone przez 
siebie prace mogą ze sobą zabrać i pokazać najbliższym. 

Z ważnych spraw warto wspomnieć, że Centrum Natura Caritas 
– najmłodszy Zakład Aktywności Zawodowej na Podkarpaciu – 
ponowie otrzymał środki na zwiększenie zatrudnienia i od dnia 
1 października kolejne 4 osoby z niepełnosprawnością rozpoczęły 
pracę zawodową. W ramach oszczędności Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Rzeszowie przekazał dla Centrum dodatko-
we środki inwestycyjne, z których zakupiony zostanie samochód 
9-osobowy, dwa domki holenderskie, które poszerzą bazę nocle-
gową, oraz nowy sprzęt gospodarczy. A jeszcze z dumą informuje-

my, że 6 września gościliśmy kierowników podkarpackich warsz-
tatów terapii zajęciowej na dwudniowym szkoleniu połączonym 
z minikonferencją z udziałem dyr. PFRON, ROPS oraz Caritas. 

Aktywny Senior +

W Centrum Natura realizowany jest ministerialny projekt dla osób 
powyżej 60. roku życia pod nazwą „Mój Głos Jest Ważny – Aktyw-
ni Seniorzy Caritas”, którego pierwszą edycję stacjonarną mamy 
już za sobą. W ramach trzydniowego pobytu 40 seniorów uczest-
niczyło w trzech rodzajach zajęć warsztatowych, tj. „W Grupie Siła”, 
„Aktywny Senior” oraz „Senior też może być wolontariuszem”. 
Dodatkowo odbyły się zajęcia ruchowe, wyjście na trasy leśne z kij-
kami nordic walking, zajęcia artystyczne, wieczorna potańcówka, 
a nawet strzelanie z wiatrówek! Udział w projekcie jest bezpłatny, 
a kolejna edycja już niebawem, w dniach 18-20 października.

Zapisy w Centrum Natura Caritas, tel.: 17 851-91-93, lub osobi-
ście w ośrodku. Projekt jest współfinansowany ze środków Mi-
nisterstwa Rodziny i Polityki Społecznej z programu Aktywni+. 
Zapraszamy.

Daniel Jakubowski

WarSZtatY DLa UCZNIÓW I SeNIorÓW 
W CeNtrUM NatUra CarItaS
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BIBLIoteKa poLeCa

Biblioteka Narodowa już od kilkunastu lat realizuje projekt 
Academica. System Academica to wypożyczalnia między-
biblioteczna, umożliwiająca korzystanie ze zbiorów cyfro-
wych Biblioteki Narodowej. Academica umożliwia przede 
wszystkim dostęp do książek i czasopism naukowych, 
w tym także publikacji niskonakładowych lub niedostęp-
nych na rynku wydawniczym. Biblioteka Narodowa zrewo-
lucjonizowała tradycyjne międzybiblioteczne wypożycza-
nie publikacji w Polsce. Pełnotekstowa baza online polskich 
publikacji naukowych liczy już blisko 3 500 000 monogra-
fii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych nume-
rów czasopism, które zostały zdigitalizowane, a z każdym 
dniem ta liczba rośnie. Academica oferuje dostęp do pu-
blikacji chronionych prawem autorskim, które są dostępne 
na dedykowanych terminalach w bibliotekach należących 
do systemu Academica. Dzięki systemowi rezerwacji, któ-
ry zaimplementowano w cyfrowej wypożyczalni, możliwe 
jest zaplanowanie przez czytelnika terminu swojej pracy na 
terminalu w bibliotece. Wszystkie publikacje niechronione 
prawem autorskim lub licencjonowane są dostępne dla każ-
dego użytkownika Internetu bez ograniczeń na dowolnym 
komputerze. System Academica oferuje możliwość tworze-
nia notatek, importowanie danych bibliograficznych, za-
pamiętywanie kwerend, pełnotekstową wyszukiwarkę. Ta 
ogromna baza wiedzy jest ważnym narzędziem w edukacji 
dla uczniów i studentów, pracy badawczej dla nauczycieli 
czy dydaktycznej dla nauczycieli. Academica oferuje nam 
bezpłatny dostęp do zbiorów Biblioteki Narodowej. 

Wszystkich naszych czytelników zachęcamy do bezpłatne-
go korzystania z terminala w naszej czytelni w dniach:

Poniedziałek 9.00-17.00
Wtorek 8.00-16.00
Środa 9.00-17.00

Czwartek 8.00-16.00

Jedynym warunkiem korzystania ze zbiorów chronionych 
jest zarejestrowanie swojego konta w systemie, co może 
uczynić bibliotekarz w czytelni MGBP na podstawie karty 
bibliotecznej.

Justyna Gugała, starszy bibliotekarz MGBP w Głogowie Młp.

CYFROWA 
WYpożYCZaLNIa W MGBp
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Rudolfa 
Menerki w Głogowie Małopolskim dołączyła do bi-
bliotek należących do systemu Academica. 

Afekt – Remigiusz Mróz
Cykl: Joanna Chyłka (tom 13)
W nowej kancelarii prawnej Joannie 
Chyłce zostaje przydzielona sprawa 
będąca jej zawodowym koszmarem: 
ma bronić pedofila. Sytuację kom-
plikuje fakt, że oskarżonym jest brat 
jednego z najważniejszych polity-
ków w Polsce – kandydata na prezy-
denta, który przed wyborami przo-
duje w sondażach. Sprawa skupia 
na sobie uwagę wszystkich mediów, 

gdyż jej finał przesądzi nie tylko o losie oskarżonego, ale naj-
prawdopodobniej także o wyniku wyborów. Życie zawodowe 
Chyłki komplikuje się coraz bardziej, ale to nie koniec proble-
mów. Prawdziwe zaczną się, kiedy w życiu Kordiana pojawi się 
pewna dziewczyna z jego przeszłości…

Ta, która odeszła – Izabela 
M. Krasińska
Intrygująca, niepokojąca, gęsta od 
kłamstw. Historia, której długo nie 
zapomnicie! Dominika i Maciej 
mają wspaniałą córkę, piękny dom 
i miłość, o jakiej niektórzy mogą tyl-
ko pomarzyć. Mają też sekrety, któ-
re w sekundę mogłyby zburzyć ten 
idealny obrazek. Co zrobią, gdy ry-
zykowna gra pełna kłamstw obróci 

się przeciwko nim? Obserwując z dystansu idealne życie przy-
jaciółki, Eleonora czuje, że przegrała. Czasami, gdy patrzy na 
swoją szarą codzienność, marzy o tym, by żyć jak Dominika… 
I jest gotowa przekroczyć wiele granic, aby osiągnąć swój cel. 
Rozżalona i zazdrosna kobieta doskonale wie, gdzie uderzyć, 
aby zabolało. W końcu nikt nie zna naszych słabych punktów 
lepiej niż przyjaciele. Ile tajemnic może skrywać jedno, pozor-
nie idealne małżeństwo? I do czego prowadzi ból, który kieł-
kuje latami? Izabela M. Krasińska jakiej nie znacie!

Operacja Księga Czarodzieja 
– Jørn Lier Horst, Hans Jørgen 
Sandnes
Kolejny tom cyklu książek Opera-
cja – Księga czarodzieja opowiada 
o przygodach nieustraszonych mło-
dych detektywów: Tiril, Oliviera i ich 
psa Otto. Na prawie każdej stronie 
ukryta jest zagadka dla czytelnika, 
który powinien wykazać się uwa-
gą, domyślnością i pomysłowością 
w rozwikłaniu zagadki. Ta interak-

tywność podnosi walory książki. Księga czarodzieja zaginęła 
przed wieloma laty. Iluzjonista Fredrik Fernando zapisywał 
w niej swoje sztuczki, na przykład jak przepiłować asystentkę 
na pół, a później złożyć ją w całość. Stara księga zawiera też 
inne cenne tajemnice. Nie tylko Tiril i Oliver pragną ją od-
naleźć. Ty również poznasz sekret tej sztuczki – wystarczy, że 
przeczytasz książkę, którą trzymasz w rękach. I wielu innych, 
którymi możesz zaskoczyć swoich kolegów i koleżanki.

MGBP w Głogowie Młp.
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Dzieci odwiedziły m.in. zlokalizowany w rynku pomnik 
Jana Pawła II, gdzie delegacja przedszkolaków złożyła oko-
licznościowy wieniec. Kolejnym punktem na mapie wy-
cieczki było Sanktuarium Matki Bożej Głogowskiej. Pod-
czas wycieczki przedszkolaki miały okazję na własne oczy 
zobaczyć również bank, szkołę muzyczną, pocztę oraz inne 
budynki, z których często korzystają ich rodzice. Zmierza-
jąc do kolejnego punktu, którym był pomnik kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, dzieci z zainteresowaniem zerkały 
w stronę szkoły podstawowej, gdzie już za kilka lat wielu 
z nich podejmie naukę. W rynku na mapie wycieczki nie 
mogło zabraknąć najbardziej charakterystycznego budynku 
w centrum Głogowa Młp., czyli ratusza, który jest siedzibą 
Urzędu Miejskiego. Ostatnim miejscem, które odwiedziły 
przedszkolaki, były stawy Traczewskie. 

Warto podkreślić, że wycieczki – nawet te w miejsca zupeł-
nie nieodległe – są dla przedszkolaków jedną z form eduka-

cji. Odgrywają bardzo ważną rolę w nabywaniu doświad-
czenia drogą bezpośredniego kontaktu z otoczeniem. To 
właśnie dzięki wychodzeniu poza mury przedszkola dzieci 
uczą się tego, jak wygląda otaczająca je rzeczywistość. 

pIerWSZa WYCIeCZKa GŁoGoWSKICH 
prZeDSZKoLaKÓW 

16 września głogowski rynek odwiedzili niecodzienni goście. Mowa o przedszkolakach z osiedla Rogoźnica, 
które wraz z Paniami postanowiły wybrać się na wycieczkę. Zabytki, pomniki i charakterystyczne budynki 
użyteczności publicznej wzbudziły ciekawość u dzieci, a same dzieci – zainteresowanie przechodniów. 

Uczennice ZSO w Głogowie wraz ze swoimi kolegami wzię-
ły najpierw udział w etapie rejonowym, który odbył się 
w Czudcu. Licealistki z Głogowa Małopolskiego okazały się 
tam bezkonkurencyjnie, a ich koledzy zajęli drugie miejsce. 
Dodatkowo uczniowie ZSO – Michał Szostak i Weronika 
Magda – zdobyli tytuły dla najlepiej strzelających i wygrali 
generalną klasyfikację indywidualną czudeckiej imprezy.

Drużyna dziewcząt wystąpiła w składzie: Weronika Magda, 
Karolina Bujak, Julia Magda. Natomiast drużynę chłopców 
tworzyli: Jan Rejch, Krzysztof Lenart i Michał Szostak.

Finał wojewódzki w Krośnie był spotkaniem najlepszych 
drużyn w województwie. Tym bardziej cieszy fakt, że w tej 
finałowej rozgrywce znalazły się i stanęły na podium dziew-
częta ze szkoły głogowskiej. Świetnie przygotowana impre-
za okazała się szczęśliwa dla drużyn gospodarzy, które wy-
grały rywalizację zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców, 
i w nagrodę udały się do Bornego Sulinowa w wojewódz-
twie zachodnio-pomorskim na finał krajowy.

Z postawy i sukcesów uczniów bardzo zadowoleni byli przy-
gotowujący ich nauczyciele: Tadeusz Zygo i Konrad Surowiec, 
który towarzyszył licealistom na obydwu etapach zawodów.

– Reprezentacje naszych uczniów w zawodach „Sprawni jak 
żołnierze” pokazały nie tylko wiedzę i sprawność, ale także 
dzielność i wytrzymałość. Mimo trudności i fatalnych warun-
ków pogodowych odnieśliśmy sukcesy zarówno drużynowe, 
jak i indywidualne – mówi p. Konrad Surowiec, nauczyciel 
wychowania fizycznego w ZSO w Głogowie Małopolskim. 

– To zdolni, młodzi ludzie. Są dopiero w drugiej klasie liceum, 
a już osiągnęli takie sukcesy. Kto wie, co się stanie w kolejnej 
edycji – podkreślił nauczyciel historii oraz edukacji dla bez-
pieczeństwa, p. Tadeusz Zygo.

„Sprawni jak żołnierze” to zawody sportowo-obronne z wie-
loletnią tradycją. Organizowane są przez kuratoria oświaty 
i Wojsko Polskie. Cieszą się dużym zainteresowaniem wśród 
uczniów szkół ponadpodstawowych, mimo że są bardzo wy-
magającym współzawodnictwem. Trzeba wykazać się w nich 
nie tylko sprawnością fizyczną, ale także między innymi umie-
jętnością strzelania z karabinka pneumatycznego czy właści-
wego udzielania pierwszej pomocy poszkodowanej osobie. 
Składa się na nie pięć różnych konkurencji. Popularyzują wie-
dzę o współczesnych siłach zbrojnych i zagadnienia związane 
z obronnością kraju. Podnoszą umiejętności sportowo-obron-
ne młodzieży i wpajają zasady zdrowej rywalizacji zespołowej.

UCZNIoWIe ZSo SpraWNI JaK żoŁNIerZe 
W dniu 21 września bieżącego roku w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Krośnie odbył się finał 
43 Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak żołnierze – 2021”. W medalowej elicie tej 
imprezy znalazły się licealistki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim, które wywal-
czyły III miejsce w wojewódzkiej klasyfikacji generalnej.
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Młodzież zapoznała się z zasadami funkcjonowania Archi-
wum i dowiedziała się, jakie zbiory dokumentów są w nim 
przechowywane. Następnie zwiedziła wystawę przedsta-
wiającą historię Głogowa Małopolskiego, przygotowaną 
wspólnie przez naszą gminę i Archiwum. Na wystawie za-
prezentowane zostały plansze z  ilustracjami, skanami naj-
ważniejszych dokumentów i krótkimi informacjami teksto-
wymi. Dodatkowo uczniowie mogli obejrzeć w  szklanych 
gablotach, wyciągnięte na czas trwania wystawy, oryginalne 
dokumenty historyczne, m.in. przywilej króla Stefana Ba-
torego z  1578 roku zatwierdzający lokację miasta. Jest to 
pergamin niezwykle cenny, z zachowaną pieczęcią królew-
ską, który przechowywany jest w skarbcu w magazynie ar-
chiwalnym. Przewodnikiem po wystawie był nasz historyk 
regionalista dr Robert Borkowski.

Największą atrakcją dla uczniów była możliwość wejścia 
za specjalne drzwi, które normalnie przekraczać mogą tyl-
ko pracownicy Archiwum. Uczniowie obejrzeli magazyny, 
dowiadując się, w jakich warunkach przechowywane są hi-
storyczne dokumenty, poznali techniki ich konserwowania 

oraz systemy zabezpieczeń przed zniszczeniem. Tajniki ar-
chiwalnych wnętrz zdradzał pan Marek Gieroń, kierownik 
działu udostępniania zbiorów.

Była to ciekawa lekcja historii, która na długo zapadnie 
w pamięci uczniów.

WIZYta UCZNIÓW W arCHIWUM paŃStWoWYM 
W RZESZOWIE 

W dniach 4-6 października uczniowie z głogowskich szkół odwiedzili niezwykłe miejsce, w którym gromadzi 
się historyczne dokumenty dotyczące regionu Podkarpacia. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Głogowie 
Małopolskim i licealiści z Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego mieli okazję do niecodziennej po-
dróży. Stało się to możliwe dzięki podpisaniu porozumienia pomiędzy Archiwum a gminą Głogów Małopol-
ski związanego z wydaniem książki o zasobach archiwaliów dotyczących naszej gminy znajdujących się 
w ich zbiorach. Wyjazd był rodzajem promocji książki, a także miał formę edukacyjną i poznawczą.

W Niepublicznym Przedszkolu obecnie realizowany jest 
projekt „Kocham Cię Polsko – Śladami Wielkich Pola-
ków”. W każdym miesiącu odbywają się zajęcia, podczas 
których mówimy o wielkich Polakach, ich życiu, twór-
czości, osiągnięciach i sukcesach. W projekcie nie mogło 
zabraknąć Fryderyka Chopina – najsłynniejszego pol-
skiego kompozytora znanego przede wszystkim z gry na 
fortepianie.

Przedszkolaki aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Dzieci, 
słuchając „Preludium Des-dur – Deszczowe’’ Fryderyka 
Chopina, ilustrowały muzykę ruchem, trzymając w rękach 
folię malarską. Improwizowana gra na kartonowym forte-
pianie wzbudziła w dzieciach ogromne emocje i radość.

Warto pozwolić dzieciom na przeżywanie muzyki nieco 
głębiej – wprowadzać dzieci w świat muzyki klasycznej 
i uwrażliwiać na jej piękno, ponieważ dostarcza dzieciom 
pozytywnych emocji oraz inspiruje do twórczych działań 
na wielu płaszczyznach.

mgr Marta Drzał

ŚLaDaMI WIeLKICH poLaKÓW – frYDerYK CHopIN 
Praca w Niepublicznym Przedszkolu w Rogoźnicy opiera się w dużej mierze na pedagogice kreatywnej. 
Staramy się pobudzać dzieci do twórczego myślenia oraz wpierać ich rozwój poprzez różnorodne zajęcia 
dydaktyczne. Obserwując zainteresowanie dzieci muzyką, staramy się eksperymentować z muzyką, po-
cząwszy od śpiewu, poprzez taniec, muzykowanie na instrumentach, aż do aktywnego słuchania muzyki 
klasycznej. Muzyka jest doskonałym łącznikiem różnych form wypowiedzi, a integrowanie muzyki z obra-
zem, słowem i ruchem sprzyja wielostronnemu rozwojowi dzieci.
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Mój ojciec, Walenty Kotula, urodzony w Głogowie 7 II 
1869 r. w roku 1898 ożenił się na Wygodzie z córką Stani-
sława Liszcza Julią, urodzoną 17 II 1882 r. Muszę tedy zająć 
się rodem Liszczów. Na północ od miasteczka znajduje się 
mały przysiółek Wygoda. Jak na Piasku dominował Ko-
tula, tak na Wygodzie Liszcz. Za mojego dzieciństwa Sta-
nisław. Zgodnie z rodzinną legendą Liszczowie osiedli na 
tym przysiółku jeszcze w XVIII w. i z dziada pradziada byli 
strycharzami. Znanym mi już z opowiadania, historycznym 
Liszczem, był Antoni, ojciec Stanisława. Też był strycha-
rzem w dworskiej cegielni.

Antoni Liszcz miał troje dzieci. Anna – ta wyszła za mąż za 
Gołojucha, słynnego na okolicę garncarza. Jego już nie pa-
miętam, ale po jego śmierci jeszcze długo na polu stał piec 
garncarski, nieużywany. Ów Gołojuch mieszkał tuż obok 
dziadka, miał dom murowany, być może, że on sam ten dom 
już murował przy pomocy teścia. Ta Anna dość wcześnie 
umarła, Gołojuch ożenił się wnet drugi raz. Zostawił dwie 
córki. Katarzyna – ta wyszła za mąż za człowieka z Handz-
lówki, który służył w wojsku w Głogowie i tu poznał Kasię. 
Zabrał ją do siebie, wnet jakoś zachorował, leżał lata, hafto-
wał gorsety. Nie mogąc pracować na gospodarstwie, miał 
parobka Jana Nawojskiego. Kiedy mąż umierał, prosił Jana, 
by się z Kasią ożenił. Po jego śmierci już Nawojscy sprzeda-
li gospodarstwo w Handzlówce i osiedlili się w Głogowie. 
Nawojski to był majster od wszystkiego, co było z drzewa. 
Mieli dwoje dzieci, Julię i Władysława. Właśnie Władysław 
w tym roku umarł w Ameryce. Julia jest w Głogowie.

Trzecim był Stanisław, urodzony 25 IV 1854 r., zmarł 29 II 
1924 r., odziedziczył gospodarstwo po ojcu, ale już nieca-
łe, bo Antoni wyposażył też córki. Był przy ułanach. Pisać 
i czytać nie umiał, setki i tysiące cegły zapisywał kreskami 
na jednej, mokrej jeszcze cegle. Dawniej jeszcze, ja już tego 
nie pamiętam, prowadził też cegielnię dworską i na Budach 
przypuszczalnie, w związku z tym poznał tam dziewczy-
nę, Marię Cichowicz, starszą od siebie, bo urodzoną 9 II 
1847 r., no i z nią się ożenił. Była cichą, dobrą gospodynią, 
domatorką, była „babusią”, zmarła 29 X 1940 r. Po wojnie 
światowej cegielni dworskiej nie reaktywowano, bo dwór 
rozparcelowano i dziadek umarł jeszcze przed wojną 29 II 
1927 r. – skończyła się cegielnia i równocześnie strychar-
ski ród Liszczów na Wygodzie. Pozostał po nim murowany 
dom, w którym jednak zupełnie obcy mieszkają już ludzie.

Stanisław i Maria Liszczowie mieli czworo dzieci. Barba-
ra – pamiętam ją jak przez mgłę, wyjechała do Ameryki, 
tam wyszła za mąż za Runkowskiego Klemensa, ten zmarł 
w czasie wojny. Barbara żyje w Ameryce. Po stracie męża 
załamała się psychicznie. Ma jednego syna, już pełnego 
Amerykanina. Julia – właśnie moja matka – urodzona 
17 II 1882 r., zmarła 30 XI 1918 r. Jako wiano dostała od 
ojca 10 zagonów, które ojciec mój do dnia dzisiejszego 
trzyma. Władysław – od Juli bardzo niewiele młodszy, 
trochę był lekkoduch, przyjechał do Ameryki, tam ożenił 
się, też z głogowianką. Oboje żyją, dobrze się im powodzi, 
mają jednego syna Stanisława, ożeniony jest z Amerykan-

ką i już prawy Amerykanin, nawet służy w wojsku i jest 
majorem. Karolina – najmłodsza, wyszła za mąż za Pawła 
Pokrywkę – miała dwie córki, obie zmarły w tamtej woj-
nie. Później i ona zachorowała na raka piersi, mąż przy-
jechał z Ameryki, by pilnować majątku, który też przed 
śmiercią w całości mu zapisała. Po jej śmierci wszystko 
sprzedał i wrócił do Ameryki.

Przedstawiłem oto dwa rody: i ojczysty, i macierzysty. Na-
turalnie, tak tylko z grubsza, bowiem nie piszę dziejów swej 
rodziny, tylko co innego. Mam w planach kiedyś szczegóło-
wo opisać Kotulów, Liszczów i jeszcze innych.

Fizycznie jestem bardzo podobny do dziadziusia Liszcza, 
ale nie jestem czystym jego odbiciem. Dziadek był wysoki, 
miał piękną twarz ze ślicznym orlim, wąziutkim nosem, po 
śmierci był podobny do rzymskiego posągu. Po nim odzie-
dziczyłem rysy twarzy, ale nos mój jest już grubszy, chociaż 
orli. I jestem od dziadka znacznie niższy. Po dziadku odzie-
dziczyłem nerwowość, gorączkowość, pewnego rodzaju 
skłonność do paniki i niepokoju, równocześnie dobre serce 
i… co najcharakterystyczniejsze, instynkt zbieraczy.

Po ojcu odziedziczyłem wytrwałość i upór, dzięki które-
mu, przy bardzo nieszczególnych warunkach startowych, 
przecież jestem na nie najgorszym miejscu w biegu życia. 
I wreszcie, ojcu zawdzięczam umysł historyczno-badawczy, 
umiłowanie tradycji i przeszłości, a także instynkt zbiera-
czy, który ojciec posiadał, ale w jego warunkach życiowych 
nie miał okazji wydatniej rozwijać! Na tym miejscu chylę 
czoło przed mym ojcem, któremu wiele zawdzięczam.

Skróty i opracowanie Robert Borkowski

rÓD I roDZINa fraNCISZKa KotULI
Oto druga część fragmentu wspomnień F. Kotuli, w których autor tym razem opisuje swoją rodzinę od strony 
matki. Tekst zaczerpnięty został z jego rękopisu zatytułowanego „Głogowskie obrazki”.

Intercyza	małżeńska	Walentego	Kotuli	i	Julii	z	Liszczów	z	7	listopada	1898	r.	 
(zbiory	MGBP	w	Głogowie	Młp.)
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Organizacje nazywane były Związkami, w przypadku tej zrze-
szającej niewiasty był to Katolicki Związek Kobiet. Związek 
ten miał swoje Stowarzyszenia tworzone przy poszczególnych 
diecezjach, a te z kolei miały oddziały przy parafiach. Głogów 
Małopolski należał ówcześnie do diecezji przemyskiej, a więc 
podlegał tamtejszemu Stowarzyszeniu. Akcja tworzenia od-
działów KSK była odgórna, lecz znalazła duże poparcie wśród 
kobiet w wielu miastach, w tym w Głogowie Małopolskim.
Jak wyżej napisałem, w dniu 10 lutego zebrał się komitet za-
łożycielski głogowskiego oddziału KSK, w którego obradach 
wziął udział proboszcz ks. Jakub Forysiewicz. W zachowanej 
księdze protokołów zapisano: Akcja Katolicka, jak tłumaczy 
ks. kanonik, jest to zorganizowana pomoc świeckich w apo-
stolstwie nauczania, zdobywania dusz, głoszenia i krzewienia 
nauki i praw Chrystusa Pana. Akcja Katolicka jest miejscem 
wspólnej pracy wszystkich katolików, bez względu na ich zapa-
trywania polityczne, a do niej są powołani wszyscy.
Jak widzimy, ks. Forysiewicz w bardzo patetycznych i udu-
chowionych słowach zachęcał głogowianki do wstąpienia do 
parafialnego oddziału KSK. Jego gorące namowy przyniosły 
pożądany skutek, w tym samym dniu deklarację przystąpie-
nia zgłosiły 52 kobiety. Zgodnie z art. 17. statutu wyłoniono 
zarząd oddziału. Prezeską (tak dosłownie określa ją statut) 
została Stanisława Turkowska, nauczycielka w miejscowej 
szkole powszechnej, jej zastępczynią była Karolina Grodecka, 
żona ówczesnego burmistrza miasta, funkcję sekretarki objęła 
Maria Śmieszkówna, również nauczycielka, i Eleonora Łado-
siowa jako jej zastępczyni, z kolei skarbniczką wybrano Annę 
Miłosiową, a wiceskarbniczką Julię Zarębską. Artykuł 14. sta-
tutu stanowił, że każdy oddział KSK musi mieć swojego asy-
stenta kościelnego, którego zadaniem było reprezentowanie 
biskupa i informowanie go o stanie i działalności organizacji. 
Został nim ks. Jakub Forysiewicz.
Zgodnie z rozporządzeniem premiera o stowarzyszeniach 
z dnia 23 stycznia 1934 r. głogowski oddział KSK musiał zostać 
zarejestrowany w starostwie powiatowym w Rzeszowie, co na-
stąpiło w sierpniu 1935 r. Dzięki temu Stowarzyszenie mogło 
realizować swoje cele statutowe, a podstawowym jego zada-
niem było wyrabianie członkiń na światłych i czynnych człon-
ków Kościoła Katolickiego, przygotowywanie ich do indywidu-
alnego i zbiorowego apostolstwa Chrystusowego oraz szerzenie 
zasad katolickich poprzez wszystkie dziedziny życia i kultury.
Już po pierwszym roku działania oddziału KSK w Głogowie 
Małopolskim liczba członkiń zwiększyła się do 68 osób. Na wal-
nym zebraniu, które odbyło się 9 lutego 1936 r., stwierdzono, że 
w kwestii zbliżenia ludzi do Boga działaczkom udało się pojed-
nać skłóconą rodzinę, a w celu ulżenia doli ubogim obdarzono 
sukienkami biedne dzieci przystępujące do komunii. Natomiast 
w sprawie szerzenia zdrowej oświaty wykonano akcję rozdawania 
katolickich czasopism. W tym celu zaprenumerowano prasę wy-
dawaną przez Akcję Katolicką. Co miesiąc organizowano zebra-
nia, na których omawiano sprawy bieżące i wygłaszano odczyty 
lub referaty umoralniające i religijne. Na przykład w protokole 

zebrania z dnia 15 października 1935 r. czytamy: P. Turkowska 
St. odczytała referat pt. „Modlitwa różańca”, a następnie „Zna-
czenie i potęga pracy”. Na temat ostatniego artykułu wyłoniła się 
dyskusja. Podczas niej zastanawiano się nad tym, jakby zaradzić 
temu, by tutejsza młodzież nie karmiła się nieodpowiednią dla 
niej lekturą, w którą zaopatruje się w miejscowych bibliotekach. 
Jakie „nieodpowiednie” książki miały na myśli pobożne panie 
z KSK, tego w protokole nie sprecyzowano. Czyżby chodziło 
o powieść awanturniczo-przygodową „Winnetou” Karola Maya, 
w której pogańskie plemię Apaczów zostało ukazane jako szla-
chetniejsze od ludzi tworzących cywilizację chrześcijańską?
Panie należące do głogowskiego oddziału KSK oprócz wpiso-
wego płaciły miesięczną składkę w wysokości 10 groszy. Dodat-
kowo organizowały festyny, podczas których sprzedawały wy-
dawnictwa, dewocjonalia i przygotowaną własnym nakładem 
żywność. Zgodnie z kwestionariuszem sprawozdawczym za rok 
1937 dochód organizacji wyniósł 76,79 zł. Pieniądze te przezna-
czano na odprowadzanie składek do oddziału głównego w Prze-
myślu, prenumeratę czasopism, datki dla ubogich i różne opłaty.
Podczas jednego z zebrań, które regularnie odbywały się 
w ówczesnej sali Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, 
zostały przyjęte następujące wnioski: P. Zarębska Julia sta-
wia wniosek, by członkinie starały się nie kupować w skle-
pach żydowskich oraz wpływały w tym kierunku na innych, 
zaś p. Ładosiowa Eleonora, by w oddziale KSK urządzić kurs 
obrony przeciwgazowej. Obydwa wnioski przyjęto z aplau-
zem. Pierwszy wniosek związany był ze zmonopolizowaniem 
handlu w mieście przez Żydów, drugi dotyczył obaw doty-
czących pogłosek o zbrojeniu się Niemiec i nieuchronnym 
wybuchu wojny. Sklepy żydowskie nie okazały się dla Polski 
zagrożeniem, natomiast III Rzesza tak. Ostatnie zebranie gło-
gowskiego oddziału KSK odbyło się 6 sierpnia 1939 r. Dalsze 
strony zeszytu protokołów pozostały niezapisane.

Robert Borkowski
PS. Artykuł powstał dzięki dokumentom udostępnionym 
przez pana Andrzeja Miazgę.

KatoLICKIe StoWarZYSZeNIe KoBIet  
oDDZIaŁ W GŁoGoWIe

W czerwcu 1934 r. Episkopat Polski zatwierdził statuty czterech organizacji działających w ramach Akcji Kato-
lickiej. Dwie z nich zrzeszały osobno dorosłych mężczyzn i kobiety, a kolejne dwie młodzież męską i żeńską. 
10 lutego 1935 r. w Głogowie założony został oddział jednej z tych organizacji – Katolickie Stowarzyszenie Kobiet.

Następnie omówiono sprawę złożenia życzeń imieninowych ks. kanonikowi 
Forysiewiczowi Jakubowi. Postanowiono przesłać życzenia pisemne, a jako skromny 

upominek wiązankę wysłuchanych przez członkinie na Jego intencję mszy świętych – 
fragment	protokołu	z	zebrania	KSK	w	Głogowie	Młp.	z	maja	1935	r.
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Jak podają organizatorzy, cała trasa wynosiła 2 km. Teren 
był bardzo zróżnicowany – począwszy od fragmentów tra-
wiastych, przez błotne i piaskowe, skończywszy na przy-
gotowanych przeszkodach. Wśród tych ostatnich znalazł 
się m.in. bus, którego pokonanie polegało na wjeździe po 
zbudowanych z palet schodów i wyjeździe tylnym wyj-
ściem pojazdu. 

Uczestnicy zawodów zostali podzieleni na następujące ka-
tegorie: Wentylek – dzieci do lat 7 (chłopcy i dziewczęta) 
oraz kategorie z podziałem na płeć: Żak I (8-9 lat), Żak II 
(10-11 lat), Młodzik, Junior młodszy, Junior, Orlik, Elita, 
Master I, Masters II oraz Masters III. 

– Z każdym blokiem startowym trasa robiła się coraz trud-
niejsza. Działo się tak, ponieważ w wyniku eksploatacji 
terenu przez zawodników powstały koleiny. Dla uczestni-
ków nie było to jednak przeszkodą, lecz wyzwaniem, do-
datkowym utrudnieniem. W kolarstwie przełajowym to 
normalne, że trasa ulega zmianie w wyniku warunków at-
mosferycznych i należy ją stale obserwować. Kolarze mają 
wówczas okazję wykazać się umiejętnościami, dopasowa-
niem odpowiedniego rodzaju bieżnika, ciśnienia w kołach 
czy techniki pokonywania zakrętów. Rozwija to ich umie-
jętności – wyjaśnia p. Janusz Łodej z Akademii Kolarskiej 
Głogów Małopolski.

– Dla wielu zawodników naszego rajdu był to debiut w ko-
larstwie przełajowym. Dało się zaobserwować, że spodobała 
im się ta odmiana kolarstwa. Mam nadzieję, że zarazili się 
naszą pasją i swojej przygody z kolarstwem przełajowym nie 
zakończą na debiucie – dodaje.

Nagrody dla zwycięzców wręczył burmistrz Głogowa Ma-
łopolskiego Paweł Baj oraz prezes LKS Głogovia p. Aneta 
Ginter. 

– Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, 
które przyczyniły się do organizacji wyścigu. W szczególności 
gminie Głogów Małopolski z burmistrzem p. Pawłem Bajem 
na czele, prezes klubu Głogovia Głogów Małopolski p. Anecie 
Ginter, stadninie Koni w Zabajce, która udostępniła obiekt, 
firmom, które wsparły nas w postaci ufundowania nagród 
oraz wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu trasy. Nie 
sposób wymienić wszystkich z imienia i nazwiska, jednak to 
właśnie dzięki pracy tych wszystkich osób impreza mogła się 
odbyć. Mam nadzieję, że na stałe wpisze się ona do kalenda-
rza cyklicznych imprez sportowych organizowanych na tere-
nie naszej gminy – podsumowuje trener.

Warto podkreślić, że kolarstwo przełajowe jest wyjątkową 
odmianą tego sportu. Charakteryzuje się intensywnością 
wyścigów oraz długością tras. Kolarze mierzą się na tere-
nowych pętlach, pokonując określoną ilość okrążeń. Na 
trasach znajduje się szereg przeszkód – specjalne płotki 
i schody zmuszające do zeskoczenia z roweru oraz strome 
podbiegi. Wszystko to weryfikuje formę oraz umiejętności 
zawodników. 

Za NaMI CYCLoCroSS IM. aLeKSaNDra ŁaDoSIa 
W niedzielę 10 października na terenie stadniny koni w Zabajce odbył się Cyclocross Zabajka – wyścig 
kolarski im. Aleksandra Ładosia o Puchar Burmistrza Głogowa Małopolskiego. Organizatorami wydarzenia 
była Akademia Kolarska Głogów Małopolski z trenerem Januszem Łodejem na czele oraz gmina Głogów 
Małopolski. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj.
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Spółka EkoGłog zainwestowała w bieżącym roku w budowę 
instalacji fotowoltaicznych. Inwestycje zrealizowano na tere-
nie dwóch obiektów firmy. Instalacja o mocy 8,5 kW zosta-
ła zamontowana na budynku administracyjnym spółki przy 
ulicy Towarowej 4A w Głogowie Młp. Panele fotowoltaiczne 
o nieco większej mocy, tj. 10 kW, zrealizowano na terenie bazy 
transportowej Wydziału Usług Komunalnych, ul. Piaski  2. 
Moc instalacji dostosowano do zapotrzebowania poszczegól-
nych obiektów na energię elektryczną. Nadwyżki wytworzo-
nej energii są odprowadzane do sieci energetycznej. 

Inwestycja w energię odnawialną zapewnia wiele korzyści. 
Z całą pewnością pozwala obniżyć koszt energii elektrycz-
nej zużywanej w obiektach. Ponadto inwestycje tego rodza-
ju są przyjazne dla środowiska. Produkcja prądu z energii 
słonecznej nie powoduje zużycia zasobów, nie generuje za-

nieczyszczeń ani innych szkód w przyrodzie. Co więcej, za-
stępując konwencjonalne źródła energii, przyczynia się do 
zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. 

eKoGŁoG StaWIa Na fotoWoLtaIKĘ

Warto zacząć od rodzajów dyni. Istnieje wiele jej odmian, 
ale najczęściej w sklepach można dostać cztery najpow-
szechniejsze, są to: dynia zwyczajna, makaronowa, piżmo-
wa oraz Hokkaido. Wszystkie odmiany dyni można kupić 
mniej więcej od września do połowy listopada.

Dynię zwyczajną możemy spotkać niemal wszędzie. Możemy 
ją także łatwo wyhodować we własnym ogródku. Charakte-
ryzuje się wielkością – zwykle jest okazała i ciężka. Ma grubą 
skórę, którą stosunkowo trudno się obiera. Wewnątrz dyni jest 
bardzo dużo miąższu i pestek. O ile miąższ jest niejadalny, o tyle 
pestki można wyciągnąć, opłukać i wysuszyć, a później doda-
wać do dań obiadowych, sałatek czy kanapek. Dynię zwyczajną 
po obraniu i oczyszczeniu można upiec, ugotować lub udusić.

Dynia makaronowa jest nieco mniej popularna, ale dzięki 
swoim właściwościom równie chętnie wykorzystywana. Po 
przekrojeniu jej miąższ rozpada się na charakterystyczne 
włókna, przypominające makaron. Po ugotowaniu można 
je wykorzystać do przygotowania bezglutenowego spaghet-
ti lub dodać do sałatek. Dynia makaronowa jest znacznie 
jaśniejsza niż zwyczajna – zwykle ma barwę bladożółtą lub 
bladopomarańczową.

Dynia piżmowa. Ten rodzaj dyni łatwo jest rozpoznać, po-
nieważ wyglądem przypomina dużą, żółtobeżową gruszkę. 
W odróżnieniu od poprzednich odmian jej skórka jest dużo 
cieńsza i bardziej miękka. Dzięki temu dynia piżmowa łatwo 
się obiera. Zawiera także bardzo mało miąższu – znajduje się 
on nie w całym warzywie, ale wewnątrz jego szerszej części. 
Dynia piżmowa jest także mniejsza niż dwa poprzednie ro-
dzaje. Dużo wcześniej także pojawia się na sklepowych pół-
kach – pierwsze egzemplarze można zobaczyć już w lipcu.

Dynia Hokkaido jest najmniejsza ze wszystkich. Swoim roz-
miarem często nie przewyższa dużej pomarańczy lub mango, 
choć oczywiście istnieją także większe egzemplarze. Jej cechą 
charakterystyczną jest jadalna skórka. Dyni Hokkaido nie trze-

ba obierać, wystarczy jedynie dokładnie umyć. Dynię można 
zapiec, ale także ugotować jak wszystkie inne. Dzięki jej gaba-
rytom przygotowanie dań z jej wykorzystaniem jest szybsze.

Właściwości dyni. Dynia zwykle ma żółty lub intensywnie 
pomarańczowy kolor, który zawdzięcza dużej obecności 
beta-karotenu, czyli prowitaminy A. Należy ona do grupy 
przeciwutleniaczy i aktywnie wspiera nas w walce o prawi-
dłową odporność. Bez względu na odmianę, dynia ma słod-
ki smak. Z tego względu świetnie nadaje się zarówno do dań 
ostrych i słonych (łagodzi wówczas ich smak), jak i do dese-
rów i słodkich przekąsek. Ogromną zaletą dyni jest fakt, że 
ma niewiele kalorii. W 100 gramach znajdziemy zaledwie 
26 kcal, co oznacza, że świetnie sprawdzi się ona w przy-
padku osób stosujących diety. W dyni znajdziemy także 
moc witamin i minerałów. Przede wszystkim zawiera ona 
mnóstwo witaminy C i A. Dodatkowo dzięki niej możemy 
wzbogacić naszą dietę o witaminę E i witaminy z grupy B – 
w tym ogromne ilości kwasu foliowego. Nie brakuje w niej 
także witaminy K.

Jedzmy na zdrowie!

paŹDZIerNIK SMaKUJe DYNIĄ
Sezon na dynię rozpoczyna się końcem września. Wartości odżywczych oraz jej właściwości nie sposób 
przecenić. Dynia to warzywo bogate w witaminy i minerały, zwłaszcza niezbędny mężczyznom cynk, a przy 
tym ma niewiele kalorii. Świeże pestki dyni pomagają także pozbyć się z organizmu pasożytów. Jakie jesz-
cze właściwości ma dynia?
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profILaKtYKa 40+
Każdy uprawniony pacjent może skorzystać z pakietu badań 
diagnostycznych w punkcie, który realizuje program „Profi-
laktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z do-
wodem osobistym. Jednocześnie uprawnieni mają prawo wy-
boru świadczeniodawcy spośród podmiotów, które zawarły 
umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o realizację pro-
gramu pilotażowego.
Do programu pilotażowego kwalifikują się osoby, które m.in. 
odpowiedzą na pytania ankietowe programu pilotażowego za 
pośrednictwem infolinii 22 735 39 53 lub za pośrednictwem 
Internetowego Konta Pacjenta. Na podstawie tej ankiety zosta-
ną ocenione czynniki ryzyka. Świadczenia opieki zdrowotnej 
są udzielane na podstawie skierowania elektronicznego wysta-
wionego przez system.
„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycz-
nych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet 
i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.
Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera:
•	 morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płyt-

kami krwi;
•	 stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil li-

pidowy;
•	 stężenie glukozy we krwi;
•	 AlAT, AspAT, GGTP;
•	 poziom kreatyniny we krwi;
•	 badanie ogólne moczu;
•	 poziom kwasu moczowego we krwi;
•	 krew utajoną w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:
•	 morfologię krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi;
•	 stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil li-

pidowy;
•	 stężenie glukozy we krwi; 
•	 AlAT, AspAT, GGTP;
•	 poziom kreatyniny we krwi;
•	 badanie ogólne moczu;
•	 poziom kwasu moczowego we krwi;
•	 krew utajoną w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);
•	 PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:
•	 pomiar ciśnienia tętniczego;
•	 pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz oblicze-

nie wskaźnika masy ciała (BMI);
•	 ocena miarowości rytmu serca.
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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; Salonik 
prasowy w Biedronce; Sklep p. Marczy-
dło; Sklep „Borówka” (osiedle Zabajka); 
Sklep „Kama” (osiedle Zabajka); Sklep p. 
Pasek (osiedle Styków).

Wysoka Głogowska: Sklep p. Furman; 
Sklep p. Ścieranka

Budy Głogowskie: Sklep nr 10 – GS; 
Sklep p. Bober; Sklep p. Kogut

Przewrotne: Sklep p. Rusin; Sklep nr 9 
„Delikatesy Centrum” – GS

Hucisko: Sklep nr 8 – GS

Miłocin: Delikatesy „Dwójka” – GS

Rudna Mała: Sklep nr 16 „Delikatesy 
Centrum” – GS

Lipie: Delikatesy „Premium” – GS

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

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

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

Gazeta ukazuje się na terenie powiatu  
rzeszowskiego.

Najnowsze informacje o Gminie 
Głogów Młp. znajdziesz na:
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Tu można kupić 
„Ziemię Głogowską”

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

Kalendarium

1 listopada

Uroczystość Wszystkich Świętych. W Kościele katolickim 
uroczystość ku czci wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli 
stan zbawienia i przebywają w niebie, obchodzona corocznie 
w dniu 1 listopada, treściowo połączona z następującym po 
niej obchodem liturgicznym Dnia Zadusznego. W doktrynie 
Kościoła katolickiego jest wyrazem wiary w obcowanie świę-
tych i powszechne powołanie do świętości.

2 listopada Zaduszki, Dzień Zaduszny – wspomnienie wszystkich 
wiernych zmarłych.

11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe ob-
chodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyska-
nia niepodległości przez Polskę w 1918 roki, po 123  latach 
zaborów (1795–1918). Święto zostało ustanowione ustawą 
z  dnia 23 kwietnia 1937 roku, zniesione ustawą Krajowej 
Rady Narodowej 22 lipca 1945 roku, przywrócono je ustawą 
w okresie transformacji systemowej w 1989 roku.

7.09.21 r. – Doprowadzenie mieszkanki Bud Głogowskich do niekorzystnego 
rozporządzenia własnym mieniem poprzez wprowadzenie błąd co do tożsamo-
ści odbiorcy pieniędzy za pośrednictwem płatności BLIK.

13.09.21 r. – Oszustwo mieszkańca Bud Głogowskich na kwotę 2000 zł przy 
internetowej sprzedaży za pośrednictwem portalu OLX.pl

14.10.21 r. – Kradzież elementów wyposażenia samochodu marki Volvo w po-
staci lewego szkła lusterka zewnętrznego oraz zaślepki na hak holowniczy. Do 
zdarzenia doszło na parkingu przy Szpitalu im. św. Rodziny w Rudnej Małej. 
Szacowana wartość strat na szkodę właściciela pojazdu – pracownika szpitala, 
to kwota 1100 złotych.

14.09.21 r. – Dokonanie sprzedaży napojów alkoholowych osobie nieletniej 
w Głogowie Małopolskim. 

24-27.09.21 r. – Uszkodzenie mienia w postaci samochodu marki Citroen. 
Szacowana wartość strat na szkodę właścicielki pojazdu to kwota 1000 zł. Do 
umyślnego uszkodzenia doszło na osiedlu Niwa w Głogowie Małopolskim.



ul. Rudolfa Menerki 13B
36-060 Głogów Małopolski

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

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO
elektronarzędzia | szalunki | rusztowania 

ul. Rudolfa Menerki 13B
36-060 Głogów Małopolski

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

szybkie dostawy | możliwość montażu


