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Dla osób, które mają trudności w  za-
kresie znalezienia osób, które mogłyby 
wykonać weryfikację techniczną, Sto-
warzyszenie Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego przedstawia listę osób, 
które wyraziły zgodę na opublikowanie 
ich danych osobowych oraz chęć wyko-
nania weryfikacji technicznych – Lista 
osób_Weryfikacje techniczne. 

Stowarzyszenie ROF nie bierze od-
powiedzialności za jakość oraz ceny 
weryfikacji technicznych. Osoby, któ-
re posiadają uprawnienia spełniające 
wymogi wskazane w regulaminie na-

boru wniosków, a wydane zostały przed 1994 r., powinny do weryfikacji technicz-
nej złożyć oświadczenie o spełnieniu wymagań, zgodnie z wzorem. Zaktualizowane 
dokumenty znajdują się na stronie https://rof.org.pl/realizowane-projekty/wy-
miana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/ w zakładce DOKUMENTY.

roZpoCZĄŁ SIĘ NaBÓr UZUpeŁNIaJĄCY
Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim informuje, że do 30 listopada 
2020 r. potrwa nabór uzupełniający wniosków o przystąpienie do pro-
jektu w zakresie wymiany źródeł ciepła dla odbiorców indywidualnych 
i odbiorców zbiorowych. 

Jesień, Sokołowianka

Wydarzenia
Nowy samochód dla Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Wysokiej Głogowskiej

Końcem października do remizy OSP 
w  Wysokiej Głogowskiej przyjechał 
nowy średni samochód ratowniczo-ga-
śniczy marki Renault ........................str. 5

Gospodarka
Umowa na halę gimnastyczną w Wyso-
kiej Głogowskiej podpisana 

Nowy obiekt powstanie w  parku przy 
Zespole Szkół w  Wysokiej Głogowskiej 
i będzie służył uczniom szkoły i miesz-
kańcom gminy ..................................str. 6

kultura
Spotkanie autorskie z Marcinem  
Koziołem 

Przy współpracy z Wojewódzką 
i Miejską Biblioteką Publiczną w Rze-
szowie głogowska biblioteka zorgani-
zowała spotkanie z autorem książek 
dla dzieci i młodzieży, panem Marci-
nem Koziołem .......................... str. 10

Oświata
Projekt Edukacyjny „Kocham Cię, 
Polsko”

W ramach edukacji patriotycznej od 
października 2019 roku w Niepublicz-
nym Przedszkolu w Rogoźnicy realizo-
wany jest projekt edukacyjny „Kocham 
Cię, Polsko” ......................................str. 13

Historia
Jan Kanty Grodecki 

Przedwojenny burmistrz Głogowa Młp., 
wywodzący się ze znanego w mieście 
rodu Grodeckich – czyli kolejna odsłona 
cyklu „Głogowskie biografie” ........str. 18

sport
LKS Głogovia klubem partnerskim 
Wisły Kraków

9 października br. podpisana zosta-
ła umowa partnerska pomiędzy Wisłą 
Kraków a Ludowym Klubem Sporto-
wym Głogovia Głogów Młp. .........str. 19

lifestyle
Rozgrzewające napoje na chłodne  
wieczory

Długie jesienne wieczory warto umilić 
sobie kubkiem ciepłego, rozgrzewają-
cego napoju, który wynagrodzi aurę za 
oknem. Po co warto sięgnąć? Przedsta-
wiamy kilka pomysłów ..................str. 21

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęli-
śmy informację o śmierci wicepreze-
sa i naczelnika Jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Hucisku, śp. druha 
Sylwestra Dziubka. Opuścił on szeregi 
strażaków, przechodząc na wieczną 
służbę w wieku 34 lat.

Pogrążonej w żałobie Rodzinie oraz 
bliskim zmarłego składamy wyra-
zy współczucia i pamiętamy o nim 
w modlitwie.

DrUH SYLWeSter DZIUBeK  
oDSZeDŁ Na WIeCZNĄ SŁUżBĘ 
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Każdy mieszkaniec Głogowa Małopolskiego i sołectwa Sty-
ków mógł zgłosić swoje propozycje inwestycji do realiza-
cji w roku 2021. W związku z powiększeniem się Głogowa 
Małopolskiego o nowe osiedla zainteresowanie budżetem 
obywatelskim było bardzo duże. 

Początkowo zgłoszono 27 projektów na łączną kwotę 
636  tys. złotych. Po wstępnej weryfikacji projektów pod 
względem ich zgodności z regulaminem do dalszego etapu 
dopuszczone zostały 24 projekty. W terminie od 30  paź-
dziernika br. do 13 listopada br. trwało głosowanie nad pro-
pozycjami. W głosowaniu udział wzięło 2659 osób, które 
oddały w sumie 6663 głosy (każdy mieszkaniec mógł zagło-
sować maksymalnie na 3 projekty). 

Najwięcej głosów mieszkańców (672 głosy ważne) otrzy-
mało zadanie pod nazwą „Modernizacja infrastruktury 
na miejskim obiekcie wielofunkcyjnym, osiedle Centrum, 
ul. Fabryczna 10”, zaś najmniej (39 głosów ważnych) uzy-
skało zadanie pod nazwą: „Wykonanie oświetlenia uliczne-
go ulicy Ofiar Katynia Głogów Młp. – sieć napowietrzna 
na słupach betonowych oraz monitoring Parku i Domu 
Ludowego”. Ostatni głos oddano 13 listopada o godzinie 
23:58:19. 

Ostatecznie po podliczeniu głosów do realizacji zadań w ra-
mach budżetu obywatelskiego w 2021 r. wybrane zostały 
następujące zadania:

OSIEDLE CENTRUM 

Modernizacja infrastruktury na miejskim obiekcie wie-
lofunkcyjnym, osiedle Centrum – 50 tys. (za 672 głosów 
ważnych)

Wykonanie nakładki bitumicznej wraz z regulacją poboczy 
na istniejącej drodze gminnej usytuowanej na ul. Rolniczej 
– 50 tys. (za 661 głosów ważnych)

OSIEDLE NIWA 

Dywanik asfaltowy na Głowackiego – 50 tys. (za 166 głosów 
ważnych)

Wykonanie chodnika przy ul. Królowej Jadwigi na os. Niwa 
– na odcinku od ul. Forysiewicza do ul. Jagiełły – 50 tys. (za 
149 głosów ważnych)

OSIEDLE STYKÓW

Wykonanie nakładki bitumicznej wraz z regulacją poboczy, 
na istniejącej drodze gminnej usytuowanej na ul. Wiklino-
wej w Stykowie – 50 tys. (za 668 głosów ważnych)

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 
oświetlenia ulicznego ulicy Wiklinowej na terenie miejsco-
wości Styków – 50 tys. (za 635 głosów ważnych)

OSIEDLE ZABAJKA

Budowa oświetlenia ulicznego na os. Zabajka – 50 tys. (za 
291 głosów ważnych)

Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku ulicy Burszty-
nowej na osiedlu Zabajka – 50 tys. (za 289 głosów ważnych)

OSIEDLE WOLA CICHA

Budowa nowoczesnego placu zabaw dla dzieci na osiedlu 
Wola Cicha – 50 tys. (za 75 głosów ważnych)

Wykonanie nawierzchni gumowej na planowanym placu 
zabaw w Woli Cichej –  50 tys. (za 46 głosów ważnych)

OSIEDLE ROGOŹNICA

Budowa dywanika asfaltowego drogi gminnej obok Parku 
na osiedlu Rogoźnica – 40 tys. (55 głosów ważnych)

Budowa podbudowy drogi gminnej obok Parku na osiedlu 
Rogoźnica – 30 tys. (za 47 głosów ważnych) 

Wykonanie oświetlenia ulicznego ulica Ofiar Katynia Gło-
gów Młp. – sieć napowietrzna na słupach betonowych oraz 
monitoring Parku i Domu Ludowego – 30 tys. (za 39 głosów 
ważnych).

Wszystkich mieszkańców zachęcamy do udziału w przy-
szłorocznej edycji Głogowskiego Budżetu Obywatelskiego.

ZaKoŃCZYŁo SIĘ GŁoSoWaNIe  
W raMaCH BUDżetU oBYWateLSKIeGo

Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, o której przeznaczeniu mogą decydować sami 
mieszkańcy. W tym roku na realizację zadań przeznaczonych zostało 600 tys. zł. 
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Jak podkreśla rząd – to ostatni etap, który może nas uchro-
nić przed wprowadzeniem narodowej kwarantanny, dlatego 
należy maksymalnie spowolnić rozprzestrzenianie się koro-
nawirusa w Polsce. Sytuacja jest poważna i wymaga od nas 
wszystkich zdecydowanych działań.

Najlepsze metody walki z wirusem to odosobnienie, izola-
cja, kwarantanna oraz unikanie dużych skupisk ludzkich, 
a także przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Do ustabilizo-
wania sytuacji potrzebujemy powrotu społecznej dyscypliny 
i ograniczenia mobilności obywateli. Nowe zasady bezpie-
czeństwa dają możliwość zapanowania nad dużymi wzrosta-
mi zakażeń oraz dają nadzieję na uratowanie zdrowia i życia 
setek Polaków.

Do najważniejszych zmian, jakie weszły w życie w ostatnich 
dniach należy m.in. wprowadzenie nauki zdalnej w klasach 
1-3 szkół podstawowych – do 29 listopada. Nauka i opie-
ka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 
przedszkolnego pozostaje bez zmian. Przepisy dają możli-
wość zawieszenia funkcjonowania przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej i innych form wy-
chowania przedszkolnego, szkoły lub placówki edukacyjnej, 
jeżeli występują przesłanki zagrażające życiu i bezpieczeń-
stwu uczniów. Przedłużono również zdalną naukę uczniów 
w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz ponadpodstawo-
wych. Co ważne, dla dzieci medyków oraz służb mundu-
rowych będzie zapewniona możliwość opieki w szkołach.

Do pozostałych obostrzeń, które weszły w życie w ostatnim 
czasie i potrwają do 29 listopada, zalicza się także zamknię-
cie placówek kultury takich jak teatry, kina, muzea, galerie 
sztuki, domy kultury czy ogniska muzyczne. Obostrzenia 
dotyczą również działalności hoteli – są one dostępne tylko 
dla gości przebywających w podróży służbowej. Nastąpiło 
także ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych. 
Otwarte pozostają natomiast punkty usługowe, sklepy 
z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami 
toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycz-
nymi i farmaceutycznymi, artykułami remontowo-budo-
walnymi, artykułami dla zwierząt oraz prasą. Ograniczenia 
dotyczą również limitu osób przebywających w sklepach: 

w tych do 100 m2 – 1 os/10 m2, w sklepach powyżej 100 m2 
– 1 os/15 m2 (bez zmian). Zmiany objęły również kościoły 
– obowiązuje zasada 1 os/15 m2.

Rząd podtrzymał i przedłużył także dotychczasowe środki 
bezpieczeństwa:
•	 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 obo-

wiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod 
opieką rodzica lub opiekuna;

•	 w transporcie publicznym zajętych 50% miejsc siedzą-
cych lub 30% wszystkich;

•	 zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni;
•	 wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
•	 zawieszenie działania sanatoriów;
•	 zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastrono-

micznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia 
działalności w zakresie dowozu lub na wynos;

•	 ograniczenie zgromadzeń publicznych do max. 5 osób;
•	 zakaz organizowania spotkań i imprez;
•	 ograniczenie przemieszczania się osób 70+ (z wyjątkiem 

obowiązków zawodowych i zaspokajania niezbędnych 
potrzeb życia codziennego).

Pamiętajmy, że stosując się do nowych zasad, chronimy nie 
tylko siebie, lecz także nasze rodziny i otoczenie. Od nas 
wszystkich zależy, w którym kierunku rozwinie się druga 
fala epidemii koronawirusa, dlatego należy przestrzegać za-
sad i nie bagatelizować ryzyka zakażenia. Bądźmy odpowie-
dzialni za siebie i innych.

Anna Morawiec

DBaJMY o WSpÓLNe BeZpIeCZeŃStWo
W związku z rozwojem pandemii rząd podjął decyzję o wprowadzeniu nowych obostrzeń. Premier Mateusz Mo-
rawiecki wraz z ministrem zdrowia poinformowali, że do 29 listopada sklepy w galeriach handlowych będą 
zamknięte. Zostanie też ograniczona liczba klientów w sklepach spożywczych. Natomiast uczniowie klas I-III 
przeszli na nauczanie zdalne. To tylko niektóre obostrzenia, jakie wprowadził rząd w ramach walki z pandemią.
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Z tej okazji burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj, Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Paweł Ślęzak oraz Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej Barbara Madej wręczyli Weronice nagrodę za wybitne 
osiągnięcia sportowe. Burmistrz pogratulował Weronice talentu 
i życzył kolejnych sukcesów. Podkreślił również wagę osiągnię-
cia, jakim jest zdobycie tytułu Mistrzyni Polski oraz Europy.
Na co dzień Weronika jest uczennicą klasy 6d Szkoły Podsta-
wowej w Głogowie Małopolskim. Swoje umiejętności sportowe 
szlifuje w Fit Kids Academy by Grzegorz Bielec, który jest utytu-
łowanym Mistrzem Europy oraz Wicemistrzem Świata. Przyłą-
czamy się do gratulacji i życzymy Weronice kolejnych sukcesów.

Monika Wasiluszko

SUKCeS WeroNIKI paStUŁY 
Odnoszenie sukcesów jest dla sportowców nagrodą za ciężką pracę, jaką wkładają w treningi i samo-
doskonalenie. W przypadku, gdy zwycięstwa odnoszą dzieci, wspólnie z nimi cieszą się także ich rodzice. 
Jednak, gdy osiągnięcie jest bardzo znaczące, dumę czuje cała lokalna społeczność, z której wywodzi 
się zwycięzca. Podobnie stało się w przypadku uczennicy z Głogowa Młp. – Weroniki Pastuły, zdobywczyni 
tytułów Mistrzyni Polski oraz Europy w Fitness Aerobic.

Samochód zakupiony został ze środków Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, dotacji z budżetu 
państwa, a także wkładu finansowego gminy Głogów Ma-
łopolski i środków własnych jednostki OSP, w ramach pro-
gramu „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony 
przeciwpożarowej włączonej do Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego”. 

Szczególnie ważny jest fakt, że na zakup samochodu dru-
howie przekazali ponad 100 tys. zł zebranych wśród miesz-
kańców wsi Wysoka Głogowska i zaprzyjaźnionych firm 
oraz środków własnych z budżetu jednostki. W ten sposób 
wyznaczyli nowe, ambitne wzorce dla innych jednostek pla-
nujących zakup nowego sprzętu. 

Serdecznie gratulujemy strażakom i wyrażamy wdzięczność 
za ich zaangażowanie na rzecz jednostki oraz lokalnej spo-
łeczności. Dziękujemy również panu posłowi Zbigniewowi 
Chmielowcowi oraz burmistrzowi Pawłowi Bajowi za po-
moc w pozyskaniu dotacji.

– Od kilku lat Zarząd jednostki podejmował starania mające 
na celu pozyskanie nowego samochodu ratowniczo-gaśnicze-
go, ponieważ dotychczas na wyposażeniu OSP w Wysokiej 
Głogowskiej znajdowały się dwa około 40-letnie pojazdy, 
z których jeden – z uwagi na mocne wyeksploatowanie oraz 
liczne awarie – w wieku 44 lat został wycofany z podziału 
bojowego. W tym roku dzięki wielu osobom udało się zreali-
zować to historyczne przedsięwzięcie, zastępując wyeksplo-
atowany wóz fabrycznie nowym samochodem. Pojazd po-
siada zbiornik na wodę o pojemności 3000 l i 300 l środka 
pianotwórczego. Dodatkowo na jego wyposażeniu znajduje 
się działko wodno-pianowe, linia szybkiego natarcia, maszt 
oświetleniowy oraz nowoczesna autopompa. W chwili obec-
nej jesteśmy na etapie wyposażania go w nowoczesny sprzęt 
ratowniczy oraz przeprowadzania szkoleń druhów z obsługi 
pojazdu. W przeciągu kilkunastu dni auto zostanie wpro-
wadzone do podziału bojowego, aby mogło rozpocząć swoją 
służbę nie tylko dla strażaków, ale przede wszystkim miesz-

kańców Wysokiej Głogowskiej i gminy Głogów Młp. Z tego 
miejsca chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy 
przyczynili się do pozyskania nowego samochodu ratowni-
czo-gaśniczego, a szczególnie p. Zbigniewowi Chmielowcowi, 
p. Pawłowi Bajowi, p. Pawłowi Ślęzakowi, p. Marii Drzał, 
p. Stanisławowi Pado, a także przedsiębiorcom z terenu gminy 
Głogów Małopolski, mieszkańcom Wysokiej Głogowskiej oraz 
druhnom i druhom z OSP Wysoka Głogowska – powiedział 
Sławomir Kata, Prezes Zarządu OSP w Wysokiej Głogowskiej.

Monika Wasiluszko

NoWY SaMoCHÓD DLa oSp WYSoKa GŁoGoWSKa
Końcem października do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej Głogowskiej przyjechał nowy śred-
ni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault.
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– Odblaski powinny być umieszczone w taki sposób, aby były 
widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego. Nie cho-
wamy ich pod kurtkę ani nie wkładamy do plecaka. Mają być 
one umieszczone na wierzchu tak, aby światła jadącego sa-
mochodu sprawiały, że będą one odbijać to światło i pieszy 
będzie widoczny – tłumaczą policjanci.

O czym należy pamiętać?

– W czasie złej widoczności, gdy pieszy ubrany jest w ciem-
ną odzież i nie ma na sobie elementów odblaskowych, kie-
rowca dostrzega go z dużym opóźnieniem.

– Po zmierzchu pieszy widzi reflektory samochodu nawet 
z odległości kilku kilometrów, ale kierowca dostrzeże pie-
szego dopiero wtedy, gdy zauważy sylwetkę człowieka w za-
sięgu świateł samochodu.

– Po zmroku bez elementów odblaskowych jesteśmy wi-
doczni z odległości zaledwie 20-30 metrów. Jeśli kierowca 
jedzie z prędkością 90 km/h, nie ma szans na jakąkolwiek 
reakcję, gdy zauważy na swojej drodze pieszego.

– Jeśli pieszy wyposażony jest w element odblaskowy odbi-
jający światła samochodu, kierowca spostrzeże go już z od-
ległości około 150 metrów, czyli 5-10 razy szybciej. To może 
uratować pieszemu życie.

– Powszechne stosowanie elementów odblaskowych w różnej 
formie (zawieszki, opaski, kamizelki, jaskrawe parasolki) spo-
woduje, że szansa pieszego na uniknięcie potrącenia w warun-
kach złej widoczności znacznie wzrośnie, nawet jeśli popełni 
on błąd, np. będzie się poruszał niewłaściwą stroną jezdni.

Anna Morawiec

Nowy obiekt powstanie w parku przy Zespole Szkół w Wy-
sokiej Głogowskiej i będzie służył uczniom szkoły i miesz-
kańcom gminy. Wykonawcą zadania będzie doświadczona 
i mająca bardzo dobrą opinię na rynku firma BAUDZIE-
DZIC z  Głogowa Młp. Koszt wykonania zadania wynosi 
4,5 mln zł, z czego 33% to dotacja przyznana gminie przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, pozostała część kwoty po-
chodzi z budżetu gminy. Zgodnie z umową nowy obiekt ma 
powstać do 1 lipca 2022 r.

– Wysoka Głogowska to miejscowość, która bardzo dyna-
micznie się rozwija, co roku przybywa nowych mieszkańców 
i domów. Baza szkolna musi być dostosowana do obecnych 
wymogów, dlatego należało podjąć odważną decyzję o rozpo-
częciu budowy nowej sali gimnastycznej. W nowej sali będą 
się odbywały nie tylko zajęcia z wychowania fizycznego, ale 
również akademie szkolne, inscenizacje i występy – powie-
działa p. Maria Drzał, radna z Wysokiej Głogowskiej.

Anna Morawiec

UMoWa Na HaLĘ GIMNaStYCZNĄ  
W WYSoKIeJ GŁoGoWSKIeJ poDpISaNa 

2 listopada br. podpisana została umowa na realizację zadania pod nazwą „Budowa szkolnej hali sportowej 
w miejscowości Wysoka Głogowska w gminie Głogów Młp.”. Umowę podpisali Paweł Baj Burmistrz Głogowa 
Młp. i Rafał Dziedzic Prezes Firmy BauDziedzic. 

DBaJMY o BeZpIeCZeŃStWo, NoŚMY oDBLaSKI 
Jesień to pora roku, kiedy wcześnie robi się ciemno i często pada deszcz. To wszystko powoduje, że wi-
doczność na drogach jest mocno ograniczona, a piesi – narażeni na niebezpieczeństwo. Bardzo ważną rolę 
w zwiększaniu widoczności pieszych i rowerzystów odgrywają elementy odblaskowe. Warto nosić odblaski 
najlepiej przez całą jesień, zimę oraz wczesną wiosnę, zarówno w dzień, jak i po zmierzchu, nie tylko poza 
obszarem zabudowanym, ale wszędzie, gdzie się poruszamy.
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•	 mTożsamość, której używać można np. odbierając przesyłki po-
lecone na poczcie, w pociągach, ale również wszędzie, gdzie nie 
jest potrzebny tradycyjny, plastikowy dowód osobisty.

•	 mLegitymacja szkolna – czyli cyfrowa wersja legitymacji szkol-
nej uprawniająca do wszystkich ustawowych ulg i zniżek.

•	 mLegitymacja studencka – legitymacja studencka potwier-
dzająca przynależność do uczelni, dająca ustawowe zniżki.

•	 mPojazd – elektroniczny dokument przygotowany z myślą 
o właścicielach i współwłaścicielach pojazdów.

•	 eRecepta – dostęp do listy niezrealizowanych recept, wysta-
wionych dla Ciebie i Twoich bliskich.

•	 Polak za granicą – podpowie, co zrobić w razie kłopotów 
podczas wyjazdu.

Monika Wasiluszko

CZYM JeSt MoBYWateL? 
MObywatel to bezpłatna i oficjalna publiczna aplikacja mobilna. Wydawana jest przez polski rząd, a za jej 
rozwój odpowiada zespół Ministerstwa Cyfryzacji. W aplikacji dostępnych jest obecnie sześć usług. Jakich? 
O tym poniżej.

Całkowita długość wykonanego oświetlenia wyniosła 940 mb, 
w tym 20 opraw z wysięgnikiem na słupach wirowanych. 

Wykonawcą prac była firma Energosieci Podkarpackie 
z  siedzibą w  Głogowie Młp. Łączny koszt inwestycji wy-
niósł 94 tys. zł.

– Lampy doświetlą ważny odcinek drogi, który do tej pory 
pozostawał ciemny. Jest to tym bardziej ważne teraz, kiedy 
zaczynają się jesienne słoty i  dzień się skraca. Oświetlenie 
tego odcinka drogi wpłynie na poprawę bezpieczeństwa – po-
wiedział Paweł Ślęzak, radny z osiedla Zabajka.

Monika Wasiluszko

oŚWIetLeNIe DroGI MIĘDZY WoLĄ CICHĄ  
I ZaBaJKĄ GotoWe 

Na mocy podpisanej we wrześniu bieżącego roku umowy, wykonane zostało oświetlenie uliczne drogi łą-
czącej osiedle Wola Cicha z Zabajką w Głogowie Małopolskim. 

Przedmiotem pierwszej umowy jest budowa drogi i chodnika 
wzdłuż ul. Nad Stawem oraz budowa chodnika przy ul. Młynar-
skiej w Głogowie Młp. Prace wykona firma „MATBUD” Sikora 
Sylwia z Boguchwały. Inwestycja dofinansowana będzie w 50% 
z rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych”, a jej 
całkowity koszt wynosi prawie 490 tys. zł. Wszystkie odcinki ulic 
stanowią dojazdy do posesji zamieszkałych na osiedlu miesz-
kańców i  są jednocześnie drogami „ślepymi”. W  2018 została 
wybudowana ul. Młynarska w zakresie jezdni, natomiast ul. Nad 
Stawem wykonana jako tymczasowa tj. jezdnię wysypano kamie-
niem tłuczniem, by zapewnić mieszkańcom dojazd do posesji.

Druga umowa dotyczy budowy i modernizacji drogi dojazdo-
wej do gruntów rolnych i obejmuje modernizację części ul. Tę-
czowej w sołectwie Wysoka Głog. Inwestycja polegać będzie na 
wzmocnieniu drogi kamieniem tłuczniowym wraz z odmule-
niem rowów przydrożnych oraz ułożeniu masy bitumicznej. 

Wykonawcę, firmę PBI Infrastruktura S.A z Kraśnika, repre-
zentował Ryszard Hadała, prezes Zarządu. Wartość inwestycji 
to ponad 81 tys. zł.

Anna Morawiec

poDpISaNo UMoWY Na MoDerNIZaCJĘ DrÓG 
W dniu 8 października br. w Urzędzie Miejskim w Głogowie Małopolskim burmistrz Paweł Baj podpisał umowy 
na budowę i modernizację kolejnych odcinków gminnych dróg.
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Jest to inwestycja realizowana wspólnie z powiatem rze-
szowskim. Wkład własny gminy do tego zadania wyniósł 
600 tys. zł. W  ramach zadania wybudowane zostaną 
chodniki przy następujących odcinkach dróg: chodnik 
w  ciągu drogi powiatowej w  miejscowości Budy Gło-
gowskie – w kierunku Bratkowic; chodnik w ciągu drogi 
powiatowej w miejscowości Wysoka Głogowska – w kie-
runku Leśniczówki; chodnik w  ciągu drogi powiatowej 
w miejscowości Pogwizdów Stary – w kierunku Rajskiej 
Doliny; chodnik w ciągu drogi powiatowej w miejscowo-
ści Głogów Młp. – w  kierunku Leśnej Woli. W  Budach 
Głogowskich powstanie ok. 264 mb chodnika, w Wyso-
kiej Głogowskiej 830 mb, natomiast w Pogwizdowie Sta-
rym 250 mb.

– Każdego roku gmina Głogów Młp. udziela pomocy fi-
nansowej dla powiatu rzeszowskiego na realizację ważnych 
zadań inwestycyjnych przy drogach powiatowych. Od kil-
ku już lat w ramach tej współpracy budowane są chodniki, 
dzięki czemu znacząco poprawia się bezpieczeństwo miesz-
kańców i estetyka miejscowości – dodaje burmistrz Głogo-
wa Małopolskiego, Paweł Baj.

Monika Wasiluszko

trWa BUDoWa CHoDNIKÓW  
prZY DroGaCH poWIatoWYCH 

Na mocy zawartego w lipcu bieżącego roku porozumienia, którego stronami są gmina Głogów Małopolski 
oraz powiat rzeszowski, w gminie Głogów Młp. powstają nowe odcinki chodników w następujących miej-
scowościach: Budy Głogowskie, Wysoka Głogowska oraz Pogwizdów Stary. Odcinek chodnika powstanie 
również w Głogowie Małopolskim w kierunku Leśnej Woli.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego
informuje, że 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na tablicy ogłoszeń 
w Głogowie Małopolskim oraz na stronie internetowej www.
bip.glogow-mlp.pl został podany do publicznej wiadomości 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH 
DO SPRZEDAŻY

oznaczonych jako działki nr 3807/3 o pow. 0,1078 ha, 3807/4 
o pow. 0,1000 ha, 3807/5 o pow. 0,1014 ha, 3807/6 o pow. 
0,0966 ha, 3807/7 o pow. 0,0938 ha, 3807/8 o pow. 0,0890 ha, 
położonych w Głogowie Małopolskim gmina Głogów Ma-
łopolski przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu 
Miejskiego, tel. 17 789-70-33.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego, mgr Paweł Baj

Burmistrz Głogowa Małopolskiego
informuje, że 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na tablicy ogłoszeń 
w Głogowie Małopolskim oraz na stronie internetowej www.
bip.glogow-mlp.pl został podany do publicznej wiadomości 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ  
DO SPRZEDAŻY

oznaczonej jako działka nr 3111/6 o pow. 0,0368 ha, poło-
żonej w Głogowie Małopolskim gmina Głogów Małopolski 
przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu 
Miejskiego, tel. 17 789-70-33.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego, mgr Paweł Baj

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Informacja 
dotycząca planowanego naboru wniosków 
do projektu grantowego:

Zabytkowe obiekty małej architektury 
poddane pracom konserwatorskim 
lub restauratorskim

WAŻNE: Osoby zainteresowane złożeniem wniosku na renowację kapliczki, 

pomniku itp. wpisanych do gminnej ewidencji zabytków informujemy, że 

dokumentem wymaganym na dzień złożenia wniosku jest zgoda na 

przeprowadzenie planowanych prac wydana przez Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków (ul. Mickiewicza 7, 35-064 Rzeszów, 17 853 94 62, fax: 17 853 94 61, 

uozrzeszow@wuozprzemysl.pl)

Limit środków na nabór: 114 000,00 zł

Minimalna wartość grantu: 5 tys. zł

Intensywność wsparcia:
- jednostki sektora finansów publicznych – do 63,63% (limit przypadający na wszystkie 
projekty złożone przez Grantobiorców będących jednostkami sektora finansów publicznych 
może wynosić łącznie maksymalnie 20% wartości projektu grantowego)
- pozostałe podmioty – do 100%

Forma wsparcia: pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów 
kwalifikowalnych (zaliczka - 80%, pozostałe 20% po realizacji grantu - nie dotyczy jednostek 
sektora finansów publicznych).

Podstawowe informacje o naborze:

Planowany termin naboru: grudzień 2020 r.

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”
ul. Rzeszowska 29A
36-050 Sokołów Młp.
czynne pn. - pt. godz. 8.00 - 16.00

tel.: (017) 771-00-05
tel. kom. 535 579 744

e-mail: biuro@eurogalicja.org
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Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej na te-
mat oferty sportowej oraz kulturalnej w naszej gmi-
nie. Rozmowa dostępna jest na naszej stronie inter-
netowej w zakładce „Porozmawiajmy o gminie”.

Gośćmi Radia Via byli: p. Piotr Grygiel, kierownik artystycz-
ny zespołu Łubu Dubu, działającego przy Miejsko Gminnym 
Domu Kultury w Głogowie Młp. oraz p. Paweł Ginalski, kie-
rownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głogowie Młp. 

P. Piotr opowiedział o działalności zespołu oraz zajęciach 
artystyczno-kulturalnych na terenie gminy. Natomiast 
p.  Paweł przedstawił ofertę zajęć sportowych i rekreacyj-
nych dla dzieci, młodzieży i seniorów.

Monika Wasiluszko

oferta SportoWa I KULtUraLNa  
W GMINIe GŁoGÓW MŁp. 

Od lewej: Piotr Grygiel, Paweł Ginalski

Efektem wrześniowego pleneru malarskiego „Ma-
lujemy Dworek Błotnickich w Dzikowcu” była wy-
stawa prac, którą mogliśmy obejrzeć w Małej Ga-
lerii Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie 
Małopolskim. 

Przypomnijmy, że w plenerze wzięło udział 22 osoby, w tym 
członkowie Aktywnej Grupy Twórców oraz zaprzyjaźnio-
ne grupy plastyczne: Klub Twórców Sztuki „ART-dekor” 
działający w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury Sportu 
i Rekreacji w Sokołowie Młp. oraz grupa „Supeł Art.” z Maj-
danu Królewskiego.

W drugiej połowie października w Małej Galerii, znajdują-
cej się w holu na piętrze budynku Miejsko Gminnego Domu 
Kultury w Głogowie Młp., można było podziwiać obrazy – 
wizje i przemyślenia artystów malarstwa biorących udział 
w plenerze. Te 22 prace skłoniły zwiedzających do zadumy 
nad tym wyjątkowym miejscem.

Malowidła ukazują oryginalne ujęcia tematu – każda praca 
przedstawia inne podejście twórcy do tych samych miejsc. 
Są swoistą podróżą przez myśli i wizje osób uczestniczących 
w spotkaniu. Począwszy od uchwycenia piękna zabytkowe-
go dworku rodziny Błotnickich, przez zabytkową figurę 
Jana Nepomucena, kończąc na „zarejestrowaniu” uroku 
drzewostanu tworzącego park wokół budowli dworku.

Pojawiły się również inne spojrzenia na otoczenie: zamyślo-
na postać kobiety wkomponowana w krajobraz stawu, liść 
leżący na bruku czy powrót do lat młodzieńczych poprzez 
wkomponowanie w obraz starych fotografii.

Twórcy wykazali się śmiałą koncepcją, bez ograniczeń 
dotyczących wyboru tematów i form artystycznych, gdzie 
jedynym ograniczeniem był jednakowy format podobrazi 
malarskich. Udowodnili, że piękno można dostrzec niemal 
w najmniejszym detalu architektonicznym czy w pojedyn-
czym elemencie. 

Monika Twardowska

WYStaWa popLeNeroWa W MGDK 
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Tata Oli już nie chce być do-
rosły, Thomas Brunstrom

„– Ja tam bym chciała być dorosła 
– westchnęła Ola.
– Taa. A ja bym wolał być dziec-
kiem – rozmarzył się tata”.

A co by było, gdyby tak naprawdę 
Ola nagle stała się dorosła, a tata 
dzieckiem? Ola jest zmęczona 
byciem dzieckiem. To okropnie 
nudne, kiedy dorośli o wszystkim 

decydują. Ale tata Oli jest zmęczony byciem dorosłym. 
Dlatego pewnego dnia się postanowili zamienić się rolami. 
Teraz Ola musi być dorosła, odebrać tatę z pracy, zrobić za-
kupy i ugotować obiad. Za to tata musi wcześnie pójść spać. 
To będzie naprawdę bardzo dziwny dzień.

Królestwo, Jo Nesbø

W norweskiej wiosce gdzieś w gó-
rach mechanik Roy wiedzie spo-
kojne, proste życie. Kiedy jego 
przedsiębiorczy brat Carl wraca 
po latach z propozycją budowy 
hotelu, odżywają mroczne sekrety 
ich dzieciństwa i czasu dorasta-
nia. Roy zawsze bronił młodszego 
brata przed rówieśnikami i chro-
nił przed złośliwymi plotkami, ale 
teraz jego lojalność zostaje pod-

dana próbie. Gdy miejscowy stróż prawa wznawia śledz-
two w sprawie tragicznej śmierci rodziców braci, Roy staje 
przed dylematem, jak wiele jest w stanie poświęcić w imię 
braterskiej miłości.

Po dwóch stronach – Wilbur 
Smith, David Churchill 

Epicka opowieść o odwadze, zdra-
dzie i sile miłości. Historia, która 
zabiera czytelników w samo ser-
ce wojennej pożogi. Saffron Co-
urtney i Gerhard von Meerback. 
Dwoje bohaterów. Jedna niero-
zerwalna więź. Wojenna zawie-
rucha rozdziela Saffron Court-
ney i Gerharda von Meerbacha. 
Gerhard – pomimo sprzeciwu 

wobec nazistowskiego reżimu – walczy o ojczyznę, mając 
nadzieję, że pewnego dnia uda mu się pozbawić władzy Hi-
tlera i jego popleczników. Ale kiedy jego jednostka zostaje 
wysłana na front wschodni, by walczyć pod Stalingradem, 
wie, że jego szanse na przeżycie maleją z dnia na dzień. 
Tymczasem Saffron – zwerbowana przez brytyjski wywiad 
– zostaje wysłana do Belgii, gdzie wkrótce staje się celem 
najbardziej bezwzględnego agenta nazistowskiego rządu. 
Rozdzieleni kochankowie ryzykują własne życie, bez na-
dziei, że los jeszcze kiedyś ich połączy…

MGBP w Głogowie Młp.

BIBLIoteKa poLeCa

W zasadzie były to dwa 
spotkania, gdyż w pierw-
szym autor prezento-
wał swoje książki z serii 
„Wombat Maksymilian”, 
a w drugim powieść 
„Skrzynia władcy pio-
runów”. Oba spotkania 
odbyły się 23 paździer-
nika za pośrednictwem 
platformy webinaryjnej. 
Oznacza to, że uczestni-
cy mogli zobaczyć autora 
na żywo na ekranie kom-
putera i usłyszeć jego 
głos, mimo iż znajdował 
się on w swoim domu 
kilkaset kilometrów stąd. 
Uczestnicy mogli porozumiewać się z nim, używając czatu, 
w ten sposób odpowiadali na pytania lub sami je zadawali.

Podczas pierwszego spotkania, w którym wzięli ucznio-
wie wybranych klas 2 i 3 Szkoły Podstawowej w Głogowie 
Małopolskim, można było zapoznać się z niezwykłym 
zwierzakiem-podróżnikiem Wombatem Maksymilia-
nem. Wombaty to torbacze żyjące w Australii, ryją dłu-
gie nory w ziemi, co nasunęło autorowi pomysł, by jego 
bohater, ryjąc, dokopał się do… Himalajów. W ten spo-
sób rozpoczęła się przygoda, którą Wombat kontynuuje 
w kolejnych książkach. Podróże Maksymiliana są świet-
ną okazją do poznania różnych azjatyckich kultur oraz 
podziwiania przepięknych górskich widoków, ponieważ 
Marcin Kozioł sam jest podróżnikiem i miejsca, które 
poznaje Maksymilian, zwiedził osobiście, robiąc przy 
tym mnóstwo zdjęć.

W drugim spotkaniu udział wzięła klasa 6d, także z Gło-
gowa Małopolskiego. Zaprezentowano na nim książka, 
której bohaterami są: piętnastoletnia Julka, jej przyjaciel 
Tom oraz… młody Nikola Tesla, tytułowy Władca Pioru-
nów. Trzeba zaznaczyć, że młodzież była świetnie przygo-
towana do spotkania i bezbłędnie odpowiadała na wszyst-
kie pytania autora. To zasługa nauczycielki pani Agnieszki 
Szopińskiej, polonistki w głogowskiej szkole. Na jej proś-
bę uczniowie przez mikrofon mogli osobiście zadawać 
pytania, dowiadując się różnych szczegółów z życia pana 
Marcina Kozioła, m.in. jak wyglądała jego podróż konna 
przez góry Małego Kaukazu.

Oba spotkania, choć przeprowadzone online, były bardzo 
ciekawe.

Robert Borkowski 
Dyrektor MGBP w Głogowie Młp.

SpotKaNIe aUtorSKIe  
Z MarCINeM KoZIoŁeM

Przy współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką 
Publiczną w Rzeszowie głogowska biblioteka zor-
ganizowała spotkanie z autorem książek dla dzieci 
i młodzieży, panem Marcinem Koziołem.

Marcin Kozioł, dziennikarz i pisarz,  
autor książek dla dzieci i młodzieży
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etNoKĄCIK 7/2020
„Kto te MoDLIteWKe BeDZIe MaWIoŁ DWa raZY DNIa,  

BeDo MU SIe reŃSKIe Wrota otWIraŁY...”
Mamy listopad – miesiąc zadumy oraz częstszych niż 
w innych miesiącach odwiedzin cmentarzy. Rozpoczy-
namy go uroczystością Wszystkich Świętych, kiedy to 
modlimy się do tych, którzy już zostali zbawieni i orę-
dują za nami u Najwyższego. 

Dawna wieś, z uwagi na pełno trudności i zagrożeń 
pojawiających się z różnych stron, uciekała się do 
pomocy świętych patronów różnych stanów i „od 
problemów” – nie sposób w krótkim artykule wspo-
mnieć wszystkich, ale przyjrzyjmy się tym, których 
czczono w naszej okolicy. W przedostatnim „Etno-
kąciku” przyjrzeliśmy się postaci św. Jana Nepomu-
cena, który patronował rzecznym przeprawom, ale 
i chronił od grzechów języka. Kolejnym „popular-
nym” świętym był św. Mikołaj – dziś kojarzymy go 
jako przynoszącego prezenty, jednak dla mieszkań-
ców Puszczy Sandomierskiej i podrzeszowskich wsi 
był bardzo ważny – miał moc poskramiania wilków, 
które bardzo licznie atakowały bydło, zwierzęta go-
spodarskie – konie i psy, a nawet zagrażały ludziom, 
szczególnie dzieciom, które trudniły się wypasem. Odmawiano spe-
cjalne modlitwy, „pacioreczki do św. Mikołaja”, w których wołano:

Święty Mikołaju, weź kluczyki z raju,
Zamknij pysk suce borowy

I wilkowi leśnemu
Niech nie ziapią na tę rosę,

Na której ja bydło pasę.

Inną bardzo cenioną wśród ludu świętą była św. Bar-
bara – patronka górników, ale i flisaków, rybaków oraz 
dobrej śmierci. Nasi przodkowie często dorabiali sobie, 
spławiając drewno, było to zajęcie niebezpieczne, nie-
biańska orędowniczka była nieoceniona. Modlono się 
do niej również, aby nie odejść z tego świata niepojed-
nanym z Bogiem – sytuacja często nie pozwalała, by 
wezwać na czas kapłana z wiatykiem. Wzywano także 
jej wstawiennictwa za zatwardziałymi grzesznikami, 
by na koniec nie spotkało ich potępienie.

XIX-wieczna Galicja była dziesiątkowana zarazami 
– cholerą, tyfusem itd. – głównym problemem był 
dramatyczny poziom higieny i wszechobecna bie-
da. Śmiertelność była ogromna, brakowało opieki 
lekarskiej, szczególnie z dala od miast. O pomoc, 
o oddalenie morowego powietrza proszono św. Ro-
cha. Do dziś zachowało się wiele miejsc jego kultu 
w naszych okolicach, choćby w Rzeszowie.

To bardzo mały wycinek z przebogatej pobożności 
ludowej – na pewno wrócę do tego w następnych ar-

tykułach. Bo może warto pisać o czasach, gdy nie próbowano wszystkie-
go zrozumieć, a przyjmowano to wiarą.

Bibliografia:
Jan St. Bystroń „Etnografia Polski”, Warszawa 1947
Franciszek Kotula „Znaki przeszłości”, Warszawa 1976

Wojciech Dulski

Październikowy czas to powrót do niedawnych obostrzeń i po 
niespełna 3 miesiącach pracy w naszych placówkach, jakimi 
są zakłady aktywności zawodowej, znowu nadszedł czas moc-
nych ograniczeń. 

A czym są ZAZ (zakłady aktywności zawodowej)? To placówki, w któ-
rych zatrudniane są osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności. Są dofinansowane ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz samorządu 
województwa i własnych przychodów z prowadzonej działalności. 
ZAZ-ów w Polsce jest 124, natomiast nasze województwo jest jednym 
z liderów w kraju i obecnie mamy aż 13 zakładów, wyprzedza nas je-
dynie województwo śląskie. ZAZ-y nie prowadzą działalności gospo-
darczej, tylko odpłatną działalność pożytku publicznego, a dochód jest 
przeznaczany na rozwój placówek oraz na wsparcie swoich pracowni-
ków z niepełnosprawnością poprzez zakładowy fundusz aktywności. 
W 13  podkarpackich ZAZ-ach zatrudnionych jest blisko 800 osób, 
z czego 36 w naszym Centrum Natura Caritas w Budach Głogowskich. 
Główne profile działalności podkarpackich ZAZ-ów to Gastronomia 
z Cateringiem, Konfekcjonowanie, Produkcja ekologicznej podpałki 
K-Lumet, Usługi Ogrodnicze, Rękodzieło Artystyczne i rzadziej Ho-
telarstwo, jak w Centrum Natura. Organizatorami zakładów są orga-
nizacje pozarządowe (12 – w tym organizacja kościelna Caritas) oraz 
jednostki samorządu terytorialnego (1). Niestety obecny powrót obo-
strzeń spowodował, że z w pełni zaplanowanego miesiąca odwiedzi-
ła nasz ZAZ tylko jedna grupa, a listopadowe rezerwacje są każdego 
dnia odwoływane. Poprzednia tarcza antykryzysowa nie była odpo-
wiednio skierowana do zakładów aktywności zawodowej, jednak nam 
udało się pokonać trudności i dotrwać do lepszych dni, tj. miesięcy 
lipiec – wrzesień. Odbyły się wtedy liczne imprezy okolicznościowe 

przeniesione z wcześniejszych miesięcy, takie jak komunie, chrzciny, 
spotkania rodzinne. Oczywiście wszystko zgodnie z wymogami reżi-
mu sanitarnego. Niestety, ominęły nas mocne grupy międzynarodowe 
jak np. grupy z Litwy, Hiszpanii czy z Bałkanów. To duża strata i teraz 
czekamy na szanse otrzymania wsparcia rządowego, aby ten najtrud-
niejszy czas przetrwać. Wyszliśmy mocno na zewnątrz – wykonujemy 
prace ogrodowe, nadal otrzymujemy zlecenia prac konfekcyjnych i re-
alizujemy zlecenia cateringowe. Jesteśmy jednak dobrej myśli, catering 
nadal działa i czekamy, kiedy cała sytuacja wróci do normy. 

Daniel Jakubowski

poNoWNY LoCKDoWN I poStÓJ W praCY  
oSÓB Z NIepeŁNoSpraWNoŚCIĄ …

Kapliczka św. Rocha  
między Niechobrzem a Zgłobniem
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Listopad tradycyjnie w naszym polskim kalendarzu zapisuje się jako 
miesiąc refleksji i zadumy nad tajemnicą życia i śmierci. Groby ozda-
biają wspaniałe dekoracje kwiatowe i niezliczone ilości zniczy. To wyraz 
naszej pamięci o zmarłych, która powinna być wyznacznikiem naszego 
człowieczeństwa. Pamięć o zmarłych to także nasze zadanie, które po-
winno być zaszczepiane, pielęgnowane i ugruntowywane szczególnie 
wśród młodego pokolenia. 
Listopad to czas, kiedy jeszcze bardziej uświadamiamy sobie prawdę, 
którą za każdym razem wyznajemy w Credo – wierzę w świętych obco-
wanie. Tajemnica świętych obcowania to wzajemna wymiana ducho-
wych darów pomiędzy duszami zbawionych a wiernymi pozostającymi 
jeszcze na ziemi. Przez nasze modlitwy dusze pozostające w czyśćcu 
dostępują zbawienia, zaś dusze zbawionych przed Bogiem wypraszają 
dla nas na ziemi potrzebne łaski. 
Wierni zmarli oczekują od nas pamięci modlitewnej, by osiągnąć zba-
wienie, dlatego powinniśmy nieść im pomoc poprzez nasze modlitwy 
i możliwość zyskiwania odpustów.
Katechizm Kościoła Katolickiego uczy nas, że: „odpust jest to darowa-
nie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. 
Przebaczenie przez Boga w Sakramencie Pokuty grzechu ciężkiego 
i przywrócenie z Nim komunii wiąże się z odpuszczeniem kary wiecz-
nej. Pozostają jednak kary doczesne, ponieważ każdy grzech, nawet 
powszedni, powoduje nieuporządkowane przywiązanie grzesznika do 
stworzeń, które wymaga oczyszczenia – albo za życia na ziemi, albo po 
śmierci – w stanie nazywanym czyśćcem. Odpust może być częściowy 
bądź zupełny zależnie od tego, czy od kary doczesnej uwalnia w części, 
czy też w całości” (KKK, 1477–1473).
Szczególnie w listopadzie łaskę odpustu powinniśmy ofiarować za 
zmarłych. W dekrecie z dnia 23 października 2020 r., opublikowa-
nym na  polecenie Ojca Świętego Franciszka przez  Penitencjarię 

Apostolską, czytamy, że w związku z trwającą pandemią przez CAŁY 
listopad, a nie tylko w oktawie Wszystkich Świętych (tak jak dotych-
czas w dniach od 1 do 8 listopada) będzie można uzyskać odpust 
zupełny dla wiernych zmarłych. Warunkiem uzyskania odpustu 
nadal pozostają: stan łaski uświęcającej bez przywiązania do grzechu, 
przystąpienie do Komunii św. oraz ofiarowanie dowolnej modlitwy 
(np. Różaniec czy Koronka do Bożego Miłosierdzia) w intencjach Ojca 
Św. Osoby starsze, chore i  ci wszyscy, którzy z poważnych powodów 
nie mogą opuścić domu, mogą uzyskać odpust zupełny bez wychodze-
nia z domu, wzbudzając sobie głębokie pragnienie wypełnienia warun-
ków zyskiwania odpustu, kiedy to tylko będzie możliwe. 
Nieśmy zatem pomoc naszym drogim zmarłym, których imiona 
przechowujemy w sercach i w duchu wdzięczności za ich życie i do-
bro, którego doświadczyliśmy przez ich ręce, ofiarujmy im w tych 
listopadowych dniach naszą modlitwę i łaskę odpustu. 

Ks. Michał Polański 

o oDpUStaCH Za ZMarŁYCH

Każdego dnia nasz organizm potrzebuje około 60 różnych składników 
odżywczych. Wykorzystanie wielu różnych produktów żywnościowych 
pozwala nam na właściwe zbilansowanie diety. Znajomość i przestrze-
ganie norm zdrowego żywienia już od najmłodszych lat zwiększa szan-
se na długie życie w zdrowiu, dlatego wykształcenie prawidłowych na-
wyków żywieniowych ma ogromne znacznie dla każdego człowieka. 
Dzięki zdrowej diecie znacząco zmniejszamy ryzyko wystąpienia ta-
kich chorób jak m.in.: otyłość, cukrzyca, miażdżyca, nowotwory, cho-
roby układu pokarmowego czy choroby serca. Prawidłowe odżywianie 
się to dostarczanie organizmowi niezbędnych składników odżywczych, 
a tym samym energii i substancji potrzebnych do utrzymania zdrowia 
i wszystkich funkcji naszego organizmu. Składniki odżywcze to skład-
niki pokarmowe niezbędne do odżywiania organizmu człowieka. Na-
leżą do nich przede wszystkim: białko, węglowodany, tłuszcze, wita-
miny, składniki mineralne. Dzielą się one na: energetyczne – głównie 
węglowodany i tłuszcze; budulcowe – białko, składniki mineralne, nie-
które kwasy tłuszczowe; regulujące – witaminy i składniki mineralne. 
Zdrowa dieta powinna być: zróżnicowana, tzn. uwzględniająca rozmaite 
produkty, np. warzywa i źródła białka (ryby, różne gatunki mięsa, serów 
i innych przetworów mlecznych, także warzyw strączkowych) oraz skła-
dająca się z posiłków przyrządzanych na różne sposoby; pełnowartościo-
wa, czyli dostarczająca organizmowi zarówno składników energetycz-
nych, jak i budulcowych i regulacyjnych, najlepiej złożona z produktów 
mało przetworzonych, które zachowują podczas przygotowania do spo-
życia możliwie dużo witamin i  soli mineralnych oraz błonnika; zrów-
noważona, czyli dostarczająca organizmowi składników pokarmowych 
we właściwych ilościach i proporcjach, dostosowanych do jego potrzeb.

Prawidłowe odżywianie jest szczególnie istotne w przypadku naszych 
dzieci i młodzieży. Zdrowe nawyki żywieniowe są bardzo istotne już od 
najmłodszych lat. Dlatego od samego początku rodzice powinni wpro-
wadzać je dzieciom, ale również pokazywać na swoim przykładzie, jak 
należy zdrowo się odżywiać. Pierwsze lata życia dzieci to okres najwięk-
szego rozwoju organizmu oraz czas, kiedy kształtują się nasze nawyki 
żywieniowe. Ma to ogromny wpływ na ich obecne i późniejsze zdrowie. 
Zdrowy tryb życia powinna prowadzić cała rodzina. Należy zatem za-
dbać o zdrowe posiłki dla całej rodziny, pełne cennych składników od-
żywczych. Ważne jest to, abyśmy świadomie wybierali produkty zdrowe 
dla naszego organizmu. Prawidłowe dieta to podstawa naszego zdrowia.

Tomasz Wiśniewski

JaK praWIDŁoWo SIĘ oDżYWIaĆ, aBY BYĆ ZDroWYM?
Sposób odżywiania decyduje o naszym stanie zdrowia, ma wpływ na rozwój zarówno fizyczny, jak i psy-
chiczny. Zdrowe odżywianie polega na przyjmowaniu takich pokarmów, które są korzystne dla zdrowia 
i prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. 
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W ramach edukacji patriotycznej od października 2019 
roku w Niepublicznym Przedszkolu w Rogoźnicy realizo-
wany jest projekt edukacyjny „Kocham Cię, Polsko”. Jego 
głównym celem jest poznawanie wybranych miast Polski, 
zapoznanie z symbolami narodowymi oraz budzenie miło-
ści do małej i wielkiej Ojczyzny.
Pierwszym miastem w ramach projektu był Głogów Małopol-
ski oraz jego okolice jako „Moja mała ojczyzna”. Do Głogowa 
Małopolskiego udały się dzieci z młodszej grupy. Poznały tam: 
ratusz, rynek, kościół, a także odwiedziły grób nieznanego żoł-
nierza. Starszaki wybrały się na wycieczkę do skansenu w Kol-
buszowej. Dzieci miały możliwość poznać warunki życia na 
wsi, czynności gospodarskie oraz mieszkalne, które pomogły 
w budowaniu własnej tożsamości opartej na lokalnej tradycji 
i pamięci zaklętej w magicznym miejscu. Kolejnym miastem 
był Kraków, w którym dzieci zaznajomiły się z legendą o smo-
ku wawelskim oraz z głównymi zabytkami miasta. Katowice 
były świetnym przykładem, aby przybliżyć dzieciom pracę 
w kopalni. Do przedszkola został zaproszony górnik, który 
swoim strojem i opowieściami zachwycił przedszkolaków. 
W Zakopanem dzieci poznały gwarę góralską, tradycje oraz 
stroje. Toruń na żywo zwiedzały poprzez wideokonferencję. 
Razem z prowadzącą zwiedzały miasto, idąc z nią jego ulicami. 
Na koniec upiekły pyszne toruńskie pierniki. We Wrocławiu 
zwiedzaliśmy zoo. Warszawa, Gdańsk, Gniezno były prowa-
dzone w formie edukacji na odległość, ale mimo tego nie za-
brakło ciekawych zadań dla przedszkolaków.
Projekt „Kocham Cię, Polsko” dostarczył dzieciom wielu 
wrażeń oraz przybliżył miasta, które były nieznane, a co 
najważniejsze: kształtował u dzieci świadomość przynależ-
ności do swojego narodu i kraju. Projekt nadal kontynu-
owany jest w przedszkolu. W tym roku dzieci będą miały 
możliwość „Iść śladami Wielkich Polaków”, poznawać ich 
życie oraz wartości, jakie wpływają z ich pracy i osiągnięć.
Realizując treści wychowania rodzinnego, obywatelskiego 
i patriotycznego zawartego w podstawie programowej wy-
chowania przedszkolnego, wychodzimy od tego, co najbliższe 
dziecku, do tego, co dalekie i nieznane. Rozbudzanie w nich 
zainteresowania i miłości do małej i wielkiej Ojczyzny zaczy-
namy od rodziny, przedszkola, kolegów i najbliższej okolicy, 
gdzie wszystko jest znajome, bliskie i bezpieczne. Związki 
z Ojczyzną rozpoczynają się od więzi z rodziną, przedszkolem, 
miejscowością i jej okolicami. Wychowanie małych patriotów 
jest procesem długotrwałym i należy rozpocząć go już od naj-
młodszych lat. Do miana patrioty człowiek dorasta przez całe 
lata, ale w kształtowaniu się postaw patriotycznych poważną 
rolę spełniają przeżycia i doświadczenia z okresu dzieciństwa. 
W kształtowaniu się pozytywnej, otwartej postawy wobec 
świata i ludzi czy patriotycznej postawy wobec wartości naro-
dowych ważną rolę odgrywają najbliżsi, dorośli ludzie z oto-
czenia dziecka, mający wyraźny wpływ na jego wychowanie.

Marta Drzał

proJeKt eDUKaCYJNY „KoCHaM CIĘ, poLSKo” 
Głównym celem wychowania przedszkolnego jest dbanie o wszechstronny rozwój dziecka oraz kształto-
wanie jego osobowości. Postawy, które ukształtujemy w dzieciach w tym wieku, towarzyszą im przez całe 
życie. Wychowanie w miłości do Ojczyzny, kultywowanie polskich tradycji i szacunku do jej twórców jest 
elementem nauki już na etapie edukacji przedszkolnej. Działania dydaktyczno-wychowawcze w zakresie 
wychowania patriotycznego obejmują tu między innymi: kształtowanie więzi emocjonalnej dziecka z rodzi-
ną, rówieśnikami i przedszkolem, rozwijanie właściwego stosunku do otaczającego świata oraz budzenie 
miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji.
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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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Origami jest ciekawą techniką plastyczną, która daje bar-
dzo wiele możliwości. Może stanowić doskonałe ćwicze-
nie kompozycyjne, zabawowe, relaksacyjne i wyciszające. 
Składając papier, dziecko uruchamia wiele zmysłów, dzięki 
czemu rozwija myślenie twórcze, konstrukcyjne, uspraw-
nia spostrzegawczość, wyobraźnię przestrzenną i zdolno-
ści manualne. Dzieci z wielkim zaangażowaniem wykonały 
według instrukcji grzybki, stonogi, liski. Początkujący mali 
origamiści musieli wykazać się ogromną wyobraźnią prze-
strzenną i skupieniem. Nasi milusińscy doskonale poradzili 
sobie z zadaniem, powstały prawdziwe dzieła sztuki z pa-
pieru. Zabawy z origami dały przedszkolakom wiele rado-
ści, satysfakcji oraz poczucie sukcesu. 

Dzień Origami w naszym przedszkolu okazał się fanta-
styczną zabawą. Uśmiech na twarzach dzieci oraz duma 
z otrzymanego efektu swojej pracy mogą świadczyć o tym, 
iż założone cele zostały osiągnięte.

Monika Zygora

ŚWIatoWY DZIeŃ orIGaMI
23 października br. nasze przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Wysokiej Głogowskiej obchodziły 
Światowy Dzień Origami. Z tej okazji dzieci wykonywały prace plastyczne z wykorzystaniem techniki origa-
mi – koła płaskie.

„Gdziekolwiek jesteś, możesz wspólnie z nami ukorze-
nić w sercu ideę pomocy dzieciom”. Pod tym hasłem 
4 października ruszyła kampania organizowana przez 
Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.

We współpracy z gminą Głogów Małopolski, Publiczne Przed-
szkole w Głogowie Młp. przyłączyło się do tej szczytnej akcji.

Na terenie placówki pracownicy przedszkola posadzili ce-
bulki żonkili. Powstała wzdłuż chodnika żonkilowa rabat-
ka pięknie zakwitnie na wiosnę. Kwiaty zostaną sprzedane, 
a pieniądze przekazane na potrzeby pacjentów hospicjum.

Monika Wasiluszko

poLa NaDZIeI 
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SprINteM Do MaratoNU 
W dniu 16 października przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola w Rogoźnicy uczestniczyły w Ogólno-
polskim Maratonie Przedszkolaków pod hasłem „Sprintem do maratonu”. Idea akcji, której celem jest po-
pularyzowanie wśród dzieci biegów, upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu, 
propagowana jest przez miesięcznik „Bliżej Przedszkola”.

W tegorocznej – już IV edycji wzięło udział 36 102 przed-
szkolaków z 591 placówek z całej Polski – w tym 66 z Nie-
publicznego Przedszkola w Rogoźnicy. Uczestnicy poko-
nali łącznie dystans 14 046,45m, co można porównać do 
333  przebiegniętych maratonów. Przedszkolaki z naszej 
gminy już po raz piąty mogły uczestniczyć w tym najwięk-
szym sportowym wydarzeniu.

W dniu zawodów od samego rana panowała sportowa at-
mosfera. Po śniadaniu przebrane w sportowe stroje przed-
szkolaki udały się do sąsiadującej z przedszkolem hali 
sportowej. Po otrzymaniu numeru startowego dzieci uczest-
niczyły w rozgrzewce prowadzonej przez nauczycieli. Mali 
sportowcy wiedzą, jak ważne jest wykonanie rozgrzewki, 
dlatego z zapałem i wielkim zaangażowaniem wykonywali 
podskoki, przysiady, skłony, a wszystko po to, żeby jak naj-
lepiej przygotować się do biegu. Po odśpiewaniu hymnu – 
„Sprintem do maratonu”, dzieci w skupieniu udały się na 
linię startu, każdy „maratończyk” miał do pokonania 25 m. 
Wszystkich zawodników do biegu zagrzewał głośny doping 
rówieśników, który roznosił się po całej okolicy. Przedszko-
laki biegły we własnym tempie, nie liczył się bowiem czas, 
w jakim dobiegną do mety, a pokonanie wyznaczonego dy-
stansu oraz promowanie zdrowego stylu życia. 

W naszym maratonie wszyscy byli zwycięzcami. Wysiłek 
i determinacja małych biegaczy zostały docenione. Po za-
kończeniu sportowych zmagań każdy uczestnik otrzymał 
„złoty” medal oraz dyplom maratończyka. Nasze przed-
szkolaki przebiegły łącznie aż 1 650 m. Wynik ten z dumą 
dopisaliśmy do ogólnopolskiego licznika wszystkich biega-
jących przedszkolaków. Udział w projekcie był dla wszyst-
kich na pewno dużym przeżyciem, z niecierpliwością cze-
kamy na kolejną edycję w przyszłym roku!

Natalia Wyskiel

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 zaspoka-

janie 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.
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Rok 1943, bardzo smutny dla Głogowa, miał 
się ku końcowi1. Fakt, że Niemcy coraz czę-
ściej podawali w komunikatach, że ta czy 
inna miejscowość została „zgodnie z planem 
opuszczona” nie zamazywał wspomnień 
i nie zwalniał poczucia okupacyjnego ucisku.

Miasto żyło bez widocznych znaków rado-
ści, nawet najbardziej rodzinne wydarzenie 
obchodzono w niewielkim gronie i tylko 
ktoś, kto na przykład przypadkowo wstąpił 
do kościoła i zobaczył młodą parę, dowia-
dywał się o zmianie w życiu bliskich, nawet 
sąsiadów. Szanowano każdy spokojny dzień.

Tymczasem zaraz po Bożym Narodzeniu 
zaczęła krążyć wieść, że pan K., który z mia-
nowania przez Kreishauptmanna Twardo-
nia2 objął lokal w rynku, będący przedtem 
własnością rodziny żydowskiej, urządza syl-
westra. Według zapowiedzi miała to być im-
preza zorganizowana z dużym rozmachem, 
uzyskał on bowiem odpowiednie zezwolenia 
i przydziały. Na co dzień gorliwie wykonywał polecenia władz 
i na przykład zbierał od posiadaczy nawet małych sadów przy-
domowych (prawem kaduka) haracz w postaci owoców.

Nie wiem, na ile było to prawdą, ale ludzie mówili, że jego 
córka była sekretarką Kreishauptmanna, a zięć też gdzieś 
w tych sferach działał.

W tym momencie jednak mieszkańcy Głogowa mieli fak-
tyczną obawę co do celu, w jakim ma się odbyć ta zaba-
wa i w związku z tym, jak jej uniknąć. Wiadomo było, że 
Niemcy w stosunkowo niedalekiej okolicy zabili uczest-
ników wesela w jednym z majątków. Sprawa miała cel 
rabunkowy i bliższych danych nie znano. Wiadomo było 
także o niespodziewanych „wizytach” w innych miejsco-
wościach, kończących się zabraniem młodych ludzi do 
Baudienstu3 lub do Rzeszy na przymusowe roboty lub do 
kopalń. Ponadto słusznie obawiano się, że Niemcy chcie-
liby wyłuskać jak najwięcej ludzi związanych z podzie-
miem, a znalezienie się ich na takiej zabawie było nie lada 
gratką dla wszelkiego rodzaju tropicieli.

Co robić? Co robić? Ruch między domami nie był bardziej 
żywy, nie było też więcej osób w rynku i na ulicach, ale coś 
jakby wisiało w powietrzu – to było widać…

Nadszedł sylwester. Nie mogę sobie przypomnieć, po co 
wyszłam do sklepu na rogu ul. Stykowskiej (Larymowicza)4 

1 W 1943 roku po spaleniu przez partyzantkę komunistyczną ratusza zamor-
dowano w Głogowie 6 zakładników.

2 Walter Twardoń, w czasie okupacji niemieckiej starosta powiatu kolbu-
szowskiego, z pochodzenia Ślązak.

3 Baudienst – Służba Budowlana, niemiecka organizacja stworzona na te-
rytorium Generalnego Gubernatorstwa w celu przymuszania Polaków do 
pracy na rzecz niemieckiej gospodarki.

4 Obecnie ulica Władysława Sikorskiego.

i rynku. Może po prozaiczne zapałki, ale 
wiem, że szłam cały czas chodnikiem 
najpierw w kierunku sądu, potem w kie-
runku podcieni i nagle zobaczyłam sporą 
kartkę zapisaną wyraźnymi literami zbli-
żonymi do druku. Czy była pisana nie 
bardzo wprawną ręką, czy też umyślnie 
chciano zatrzeć ślady podejrzeń co do au-
torstwa – tego nie wiem. Ale słowa można 
było odczytać bez najmniejszego trudu. 
Szłam wolno i czytałam:

Wielką sobie zyska sławę.
Ale wielką będzie świnią.
Kto dziś w piątek na zabawę.
Pójdzie szaleć do K…mienia (tu nazwisko 
w pełnym brzmieniu)

Ktoś idący za mną przystanął, ktoś 
przeczytał i szybko się obrócił, wracając 
skąd przyszedł, ktoś skracał drogę, nie 
idąc chodnikiem, ale na przełaj. Zała-
twiłam sprawę, podeszłam do kościoła; 

nie byłam pewna, czy po południu będzie można wejść 
i zaczęłam wracać, ale szłam już nieco inną drogą, spa-
cerem na drugą stronę rynku i stamtąd na naszą Zabaj-
ską (3 Maja). Widziałam, że ruch się zwiększył, ale też 
zauważyłam podobną kartkę – nie wiem, czy taką samą 
– koło ulicy Mickiewicza.

Sąsiedzi niektórzy już wiedzieli, byli na rynku i czytali, inni 
zachowywali milczenie, ale można było wyczuć, że sprawa 
nie jest im obca. Starsze osoby uśmiechały się, mówiąc:

– No, wiedział ten, który pisał o dawnym głogowskim zwy-
czaju. Do wojny tak zawsze było!

Jeżeli sylwester przypadał w piątek, to Nowy Rok w sobotę, 
a potem była jeszcze niedziela. Dopiero w poniedziałek spy-
tałam panią Cecylię (Cecylię z Wiszów Szewc) o tę sprawę, 
co zresztą później przeczytałam, to zwyczaj nie tylko lokal-
ny, głogowski, ale znany był i w innych okolicach.

Sprawa jest prosta. Piątek uważany był za dzień, w któ-
rym nie urządza się hucznych zabaw, wesel itp. Jest też 
dniem postnym. W Głogowie zabawa rozpoczynała się 
po północy po wybiciu przez zegar godziny dwunastej 
(24), po złożeniu życzeń itd. Przedtem przychodzący na 
zabawę rozmawiali, grali w jakieś gry, były deklamacje, 
wszystko dla skrócenia godzin czekania. Nie zdarzyło się 
podobno nigdy, aby ten czas nie był zachowany i zabawa 
trwała do białego rana.

Ten sylwester upłynął cicho, nikt nie poszedł bawić się do 
pana K. Na pewno nie tylko ten apel, ale czas nie był po 
temu, by się bawić.

Opracował  
Robert Borkowski

NIeUDaNY? aLeż ZUpeŁNIe UDaNY  
SYLWeSter 31 GrUDNIa 1943 r.

W tym numerze ZG prezentujemy następny fragment wspomnień pani Teresy Mastalskiej-Chwiejczak z cza-
sów II wojny światowej.

Sklep z artykułami mieszanymi Józefa Mazurka 
mieszczący się w Rynku pod numerem 6  

w czasie okupacji niemieckiej
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Był najmłodszym, szóstym dzieckiem Aleksandra Grodec-
kiego i Rozalii z domu Jaroń. Urodził się 5 października 
1881 r. Na chrzcie dano mu imię Jan, a że w październiku 
obchodzone jest wspomnienie liturgiczne św. Jana Kan-
tego, właśnie ów święty został jego patronem, dlatego Jan 
Grodecki dodał sobie do imienia przydomek i został Janem 
Kantym. Zresztą nie on pierwszy w rodzinie tak postąpił, 
jego dziadek, Jan Baptysta Grodecki, podkreślał swoim 
przydomkiem, że jego patronem jest św. Jan Chrzciciel. Jan 
Baptysta Grodecki (1817-1865) brał udział w walkach pod-
czas Wiosny Ludów na Węgrzech i, jak pisał Franciszek Ko-
tula w „Miasteczku”, w Głogowie nazywany był kapitanem, 
a jego wnukowie, w tym Jan Kanty, „Kapitusiami”.

Rodzinny dom Grodeckich, w którym na świat przyszedł 
Jan Kanty, oznaczony ówcześnie numerem 237, zbudowany 
w tradycyjny sposób z drewna, znajdował się w północno
-wschodniej pierzei rynku. Ten kwartał wraz z kwartałem 
południowo-wschodnim spłonął w wielkim pożarze Gło-
gowa w 1898 r. Jan Kanty był więc świadkiem zniknięcia 
ostatnich drewnianych zabudowań głogowskiego rynku, 
gdyż odbudowywane domy stawiane już były z cegieł.

Jan Kanty Grodecki ukończył głogowską czteroklasową 
szkołę powszechną i rozpoczął edukację związaną ze zdo-
byciem zawodu szewca. Przeszedł poszczególne szczeble 
nauki: od ucznia poprzez czeladnika aż do mistrza. Nic nie 
wiadomo o jego losach w czasie I wojny światowej; gdy wy-
buchła, miał 33 lata, prawdopodobnie cały ten czas spędził 
w Głogowie. Po zakończeniu wojny razem z innymi głogo-
wianami, m.in. Kościuszkami, wyjechał do Stanów Zjedno-
czonych. Podjął się tam pracy przy budowie dróg wzdłuż 
rzeki św. Wawrzyńca. Zajęcie nie było łatwe, gdyż związane 
było z dużym wysiłkiem fizycznym, jednak dzięki wyrze-
czeniom udało mu się zgromadzić pewne oszczędności.

Pobyt w Stanach Zjednoczonych zaowocował też małżeń-
stwem. 30 sierpnia 1926 r. Jan Kanty poślubił Karolinę 
z Krydów, również głogowiankę, młodszą od niego o 6 lat. 
Nie udało się ustalić, czy byli narzeczonymi jeszcze przed 
wyjazdem, czy po prostu Karolina była w grupie emigran-
tów i oboje zapałali do siebie uczuciem dopiero na obczyź-
nie. W każdym razie, jak na młodą parę nie byli już naj-
młodsi, Jan Kanty miał 45, a jego żona 39 lat. Być może 
z tego powodu małżeństwo to pozostało bezdzietne.

Lata prosperity w Stanach Zjednoczonych skończyły się 
w październiku 1929 r., po wielkim krachu giełdowym 
w Nowym Jorku i związanym z tym kryzysem gospodar-
czym. Jan Kanty Grodecki wraz z żoną postanowili wrócić 
do Głogowa. Zarobione na obczyźnie pieniądze pozwoliły 
im na nabycie w rodzinnym mieście domu nr 17 przy ów-
czesnej ulicy Larymowicza, obecnie Sikorskiego. Jan Kanty 
wrócił do wyuczonego fachu szewskiego i otworzył warsztat 
w domu. Specjalizował się w wykonywaniu butów z wyso-
kimi cholewami, tzw. oficerkach. W czasie targów i jarmar-
ków wystawiał na rynku swój własny kramik, sprzedając 

towar, ale w większości buty wykonywał na obstalunek. 
Kształcił nawet czeladników, którzy u niego pracowali.

Wydawałoby się, że skromny szewc nigdy nie zajmie jakiegoś 
eksponowanego stanowiska, a jednak Jana Kantego Grodec-
kiego w 1938 r. wybrano do szesnastoosobowej rady miej-
skiej. Spośród radnych wyłaniany był zarząd miejski, który 
był organem wykonawczym. Na czele zarządu miejskiego 
stał burmistrz i został nim właśnie Grodecki. Jego zastępcą 
był Stanisław Ładoś, a trzecią osobą w zarządzie został Jan 
Stanisław Ładoś, który pełnił funkcję ławnika. Kadencja rady 
miejskiej i zarządu wynosiła 5 lat, a więc trwała do 1943 r.

Widzimy Jana Kantego Grodeckiego na zdjęciu w roli gospo-
darza, jak wręcza chleb, witając na głogowskim rynku biskupa 
przemyskiego Franciszka Bardę podczas jego wizytacji ka-
nonicznej w Głogowie w 1938 r. Grodecki jest już na zdjęciu 
starszym, siwym panem. Niestety, zaledwie rok po wizytacji 
bpa Bardy wybuchła II wojna światowa i cała rada miejska 
wraz z zarządem musiała zawiesić działalność. Niemcy zazwy-
czaj wyznaczali swoich komisarycznych burmistrzów, jednak 
w Głogowie miejsce Jana Kantego Grodeckiego samorzutnie 
zajął Józef Wagner (jego biografia patrz ZG nr 6/2019).

Przedwojenna rada miejska zebrała się ponownie dopiero po 
5 latach, w sierpniu 1944 r. Wówczas to na jej posiedzeniu 
Grodecki złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Tłumaczył, 
że nie ma już sił na to, aby przewodzić zarządowi, ale prawda 
była inna. Rok wcześniej Niemcy ujawnili listę katyńską, zna-
lazł się na niej jego bratanek, podporucznik Jan Grodecki za-
mordowany przez rosyjskie NKWD, co zraziło Jana Kantego 
do władzy komunistycznej. Nie chciał mieć z nią nic wspól-
nego. Wycofał się więc z aktywności samorządowej.

Komunizm spowodował, że musiał zamknąć swój prywatny 
warsztat szewski. Razem z żoną żył skromnie w domu, prowa-
dząc jedynie bogate życie towarzyskie. Ze zdjęć z tego okresu 
widać, że starał się wyglądać godnie. Zmarł 3 marca 1967 r.

Robert Borkowski

GŁoGoWSKIe BIoGrafIe
JaN KaNtY GroDeCKI

Przedwojenny burmistrz Głogowa Małopolskiego, wywodzący się ze znanego w mieście rodu Grodeckich, 
cieszył się wśród głogowian szacunkiem i uznaniem.

Jan Kanty Grodecki witający biskupa Franciszka Bardę na głogowskim rynku,  
1938 rok (zbiory MGBP w Głogowie Małopolskim)
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LKS Głogovia jest najwyżej notowaną drużyną z gminy i re-
prezentuje ją na boiskach całego województwa podkarpac-
kiego. Nadrzędnym celem klubu jest wspieranie rozwoju 
sportowego dzieci i młodzieży. Klub konsekwentnie stawia 
na rozwój młodych zawodników z całej gminy. Powołana 
Akademia Piłkarska zrzesza w swych szeregach 130 dzie-
ci w  przedziale wiekowym od 3. do 13. roku życia. Klub 
podejmuje wszelkie starania, aby szkolenie młodych adep-
tów futbolu odbywało się na wysokim poziomie. Zatrudnia 
w  tym celu licencjonowanych trenerów piłki nożnej, asy-
stentów, trenerów przygotowania motorycznego, trenera 
bramkarzy oraz fizjoterapeutę. Kadra pracująca w  akade-
mii to łącznie 12 osób.

Program partnerski z  ekstraklasowym klubem zakłada 
obustronny rozwój i wymianę wiedzy w obszarach szkole-
nia zarówno młodzieży, jak i kadry trenerskiej. Wielopłasz-
czyznowa współpraca z „Białą Gwiazdą” pozwoli m.in. na 
odbywanie stażów trenerskich, monitorowanie procesu 
szkoleniowego (szczególnie przy wprowadzaniu młodych 
zawodników do zespołu seniorów) oraz organizowanie 
wspólnych akcji promocyjno-marketingowych. Przede 
wszystkim zawodnicy gminnej akademii otrzymają możli-
wość uczestniczenia w treningach razem z kolegami z Aka-
demii Piłkarskiej Wisły Kraków.

Anna Morawiec

LKS GŁoGoVIa KLUBeM partNerSKIM  
WISŁY KraKÓW 

9 października br. podpisana została umowa partnerska pomiędzy Wisłą Kraków a LKS Głogovią Głogów Ma-
łopolski. Podpisy pod dokumentem parafowali Dyrektor Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków Krzysztof Kołaczyk, 
Koordynator Klubów Partnerskich Wisły Kraków Sebastian Tłok, Burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj, 
Prezes LKS Głogovia Aneta Ginter oraz Koordynator Akademii Piłkarskiej – Marcin Madej.

W sobotę drużyna IKARA w składzie: Julia Pokrzywa, Gabriel Kuroń, 
Piotr Białek i Mikołaj Strojek reprezentowała Głogów Młp w Memoria-
le Jerzego Szczerbatego w Tarnobrzegu. Dzień ten okazał się szczęśliwy 
dla wszystkich zawodników, którzy osiągnęli swoje najlepsze dotych-
czasowe czasy, ustanawiając tym samym swoje własne nowe rekordy. 
Zawodnicy Ikara wypadli świetnie, zajmując wśród rówieśników miej-
sca na podium. 

Natomiast w niedzielę odbyły się Mistrzostwa Podkarpacia dzieci w Nowej 
Dębie. Nasz klub reprezentowali Tymoteusz Strojek i Mateusz Radziwiń-
ski. Pomimo małej drużyny, chłopcy udowodnili prawdziwość stwierdze-
nia, że nie liczy się ilość, lecz jakość. Tymoteusz Strojek zdobył 5 medali: 
1 złoty oraz 4 srebrne, zajmując tym samym drugie miejsce w kategorii za-
wodnik zawodów. Mateusz Radziwiński zdobył 3 medale: 1 srebrny i 2 brą-
zowe, zdobywając trzecie miejsce w tej samej klasyfikacji. 

Zaangażowanie, motywacja i upór w dążeniu do celu powoduje, że zawod-
nicy trenera Dawida Bańkowskiego osiągają coraz większe sukcesy. Ser-
decznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Monika Wasiluszko

KoLeJNe SUKCeSY ZaWoDNIKÓW IKara
24 i 25 października był bardzo pracowitym weekendem dla pływaków z Głogowa Młp. Odbywał się wtedy 
Memoriał Jerzego Szczerbatego w Tarnobrzegu oraz Mistrzostwa Podkarpacia dzieci w Nowej Dębie. W obu 
wydarzeniach w sukcesami wzięli udział zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego IKAR.
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Warto zacząć od rodzajów dyni. Istnieje wiele jej odmian, ale 
najczęściej w sklepach można dostać cztery najpowszech-
niejsze; są to: dynia zwyczajna, makaronowa, piżmowa oraz 
Hokkaido. Oprócz tego, w sklepach często można dostać tzw. 
dynie dekoracyjne, które nie nadają się do spożycia. Są małe 
i zwykle nie mają koloru pomarańczowego, lecz żółty lub zie-
lony. Najczęściej służą jako dekoracja witryn sklepowych.
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 włók-
na przypominające makaron. Po ugotowaniu można je wyko-
rzystać do przygotowania bezglutenowego spaghetti lub dodać 
do sałatek. Dynia makaronowa jest znacznie jaśniejsza niż zwy-
czajna – 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 man-
go, choć oczywiście istnieją także większe egzemplarze. Jej 
cechą charakterystyczną jest jadalna skórka. Dyni Hokkaido 
nie trzeba obierać, wystarczy jedynie dokładnie umyć. Dynię 
można zapiec, ale także ugotować jak wszystkie inne. 
Dzięki swoim gabarytom przygotowanie dań z jej wy-
korzystaniem jest szybsze.
Właściwości dyni. Dynia zwykle ma żółty lub intensyw-
nie pomarańczowy kolor, który zawdzięcza dużej obec-
ności beta-karotenu, czyli prowitaminy A. Należy ona do 
grupy przeciwutleniaczy i aktywnie wspiera nas w walce 
o prawidłową odporność. Bez względu na odmianę dy-
nia ma słodki smak. Z tego względu świetnie nadaje się 
zarówno do dań ostrych i słonych (łagodzi wówczas ich 
smak), jak i do deserów i słodkich przekąsek. Ogromną 
zaletą dyni jest fakt, że ma niewiele kalorii. W 100 gra-
mach znajdziemy zaledwie 26 kcal, co oznacza, że świet-
nie sprawdzi się ona w przypadku osób stosujących die-
ty. 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. 
Dynia jest bogata w składniki mineralne. Jest dobrym źródłem 
potasu. W 100 gramach znajdziemy aż 340 miligramów – to 
więcej niż w pomidorach, które znane są z wysokiej zawartości 
tego pierwiastka. Warzywo to zawiera także wiele innych mine-
rałów, między innymi: fosfor, wapń, żelazo, miedź, cynk, selen.
Dzięki swoim właściwościom dynia aktywnie wpływa na 
nasze zdrowie i układ odpornościowy. Wspiera pracę ca-
łego organizmu i usprawnia prawidłowy przepływ skład-
ników odżywczych. Zawartość beta-karotenu sprawia, że 
dynia radzi sobie z wolnymi rodnikami, a więc może zapo-
biegać wystąpieniu chorób nowotworowych, takich jak rak 
żołądka, piersi, płuc czy jelita grubego.
Co można przyrządzić z dyni? Daje ona ogromne pole do ku-
linarnego popisu. Nadaje się do gotowania, pieczenia, dusze-
nia i smażenia. Świetnie pasuje niemal do wszystkich rodzajów 
dań – od słodkich po bardzo ostre. Najczęściej wykorzystuje 
się ją do przygotowania aromatycznych kremów dyniowych. 
Zwykle najpierw dobrze jest ją zapiec z przyprawami (można 
także dodać inne przyprawy – marchewkę, paprykę etc). Krem 
z dyni można wzbogacić o ostre i korzenne przyprawy takie 
jak imbir, chilli, kurkuma czy gałka muszkatołowa.

Monika Wasiluszko

SeZoN Na DYNIĘ W peŁNI 
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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Herbaty na różne sposoby. Aromatyczny gorący napar z czarnej 
herbaty zawsze jest mile widziany. Jeśli do takiej herbaty dodamy im-
biru, kardamonu czy chociażby szczyptę pieprzu cayenne, od razu 
poczujemy w środku przyjemne ciepło. Do rozgrzania organizmu 
nadają się także herbatki z ziół, które mają właściwości rozgrzewa-
jące, np. tymianku, rozmarynu, lipy, bzu czarnego, maliny. Warto 
również łączyć przyprawy i zioła. Herbata z cytryną czy pomarańczą 
świetnie rozgrzewa i pobudza, lecz w mroźny wieczór warto dodać 
do niej gałązki zielonego rozmarynu. Taka herbata jest nie tylko aro-
matyczna, ale rozgrzewająca. Rozmaryn pobudza krążenie krwi. 
Chai latte. To europejska wersja popularnego w  Indiach napoju 
masala czaj, opartego na czarnej herbacie, mleku, cukrze i  inten-
sywnych przyprawach, takich jak kardamon, cynamon, imbir czy 
pieprz. Rozgrzeje nawet w najchłodniejszy wieczór.
Pumpkin spice latte. Gdyby jesień była napojem, byłaby z pewnością 
pumpkin spice latte. Znajdziemy w nim wszystko, co kojarzy się z tą 
porą roku – purée dyniowe, przyprawy korzenne, aromatyczną kawę.
Kawa piernikowa. Przyprawy piernikowe idealnie pasują do czarnej 
kawy – nadają jej wyjątkowy, korzenny smak. Aromatyczny napar 
można udekorować bitą śmietaną, a dzień od razu będzie lepszy.
Gorąca czekolada z solą morską, piankami marshmallows i so-
sem czekoladowym. Gorąca, aksamitna czekolada rozgrzeje nawet 
w najchłodniejsze wieczory. Dodatek soli morskiej podkreśli smak 
czekolady, a pianki to prawdziwa uczta dla podniebienia.
Grzany cydr. Zamiast popularnego grzanego piwa lub wina moż-
na wybrać cydr. Jabłkowy smak doskonale łączy się z  cytrusami, 
miodem i  korzennymi przyprawami. Przygotowanie tego napo-
ju na wieczór z przyjaciółmi nie zajmie wiele czasu, a gwarantuje 
wspaniały smak i dobrą zabawę.

Monika Wasiluszko

roZGrZeWaJĄCe NapoJe Na CHŁoDNe WIeCZorY
Nadeszła jesień, tuż za rogiem czeka już zima, a więc z pewnością można stwierdzić, że nastał czas na 
siedzenie pod kocem z książką, nadrabianie kinowych zaległości czy po prostu siedzenie z rodziną przy 
kominku. Długie jesienne wieczory warto umilić sobie kubkiem ciepłego, rozgrzewającego napoju, który 
wynagrodzi aurę za oknem. Po co warto sięgnąć? Przedstawiamy kilka pomysłów.

Szczepienia dla dorosłych są równie ważne jak szczepienia dla dzieci, ponieważ 
wiele chorób zakaźnych jest groźnych dla dorosłych i może u nich wywoływać 
większe powikłania. Z wiekiem układ odpornościowy staje się coraz mniej 
wydajny, dlatego osoby starsze mogą być bardziej podatne np. na zakażenia 
pneumokokowe, grypę czy krztusiec. Według Światowej Organizacji Zdrowia, 
realizacja szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19 jest jednym 
z priorytetowych świadczeń zdrowotnych. Zaznaczyła w nim, że należy infor-
mować o ryzyku związanym z chorobami, którym można zapobiegać poprzez 
szczepienia i o korzyściach wynikających ze szczepień. 

Zakażenia pneumokokowe stanowią istotny problem medyczny w populacji osób doro-
słych. Zapalenie płuc to dominująca postać choroby pneumokokowej u osób dorosłych. 
Zachorowania na zapalenie płuc u starszych osób dorosłych oraz u osób dorosłych 
z chorobami przewlekłymi i zaburzeniami odporności mogą prowadzić do hospitaliza-
cji, zaostrzenia chorób towarzyszących i w niektórych przypadkach do śmierci. 
Czynniki, które podnoszą ryzyko choroby pneumokokowej u dorosłych można 
podzielić na cztery kategorie:
•	 wiek – powyżej 50 roku życia,
•	 zaburzenia odporności – wrodzone i nabyte zaburzenia odporności, zakażenie 

HIV, przewlekłe choroby nerek, zespół nerczycowy, białaczka, chłoniak Hodgki-
na, chłoniaki nieziarnicze, immunosupresja, uogólniana choroba nowotworowa, 

•	 choroby przewlekłe – przewlekła choroba serca, przewlekła choroba płuc 
(w tym astma), cukrzyca, przewlekłe choroby wątroby, w tym marskość wątro-
by, anemia sierpowata, wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego, implant ślimako-
wy, wrodzona i nabyta asplenia,

•	 niezdrowe zachowania – palenie papierosów i nadużywanie alkoholu.

Analogicznie w przypadku dzieci zalecaną formą profilaktyki zakażenia 
groźną bakterią są szczepienia. Dla osób dorosłych dostępne są skuteczne 
szczepienia, które chronią przed Inwazyjną Chorobą Pneumokokową oraz 
pneumokokowym zapaleniem płuc. Szczepionka polisacharydowa starszego 
typu wymaga powtarzania zaszczepienia, szczepionka skoniugowana wymaga 
tylko jednego podania. 

mgr pielęgniarstwa Anna Cieśla-Hop 
Specjalista pielęgniarstwa rodzinnego ZOZ nr 2 w Rzeszowie

Szczepienia nie uchronią przed zachorowaniem na COVID-19, ale osoby 
starsze, osoby dorosłe z zaburzeniami odporności oraz z chorobami prze-
wlekłymi mają większe ryzyko zachorowania na choroby układu oddecho-
wego, takie jak grypa czy pneumokokowe zapalenie płuc, które może pro-
wadzić do hospitalizacji i w niektórych przypadkach do śmierci. W czasie 
pandemii należy minimalizować ryzyko hospitalizacji ze względu na ryzyko 
zakażenia COVID-19. 
Informujemy, iż w ZOZ nr 2 w Rzeszowie, ul. Fredry 9, można się zaszczepić 
szczepionką przeciwko pneumokokom PREVENAR 13. 

W celu udzielenia szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny 
z rejestracją pod nr 17 861 36 00.

Uwaga: Ważne jest, aby pacjenci posiadali kwalifikację do szczepienia od 
swojego lekarza, której ważność wynosi 24h od momentu badania lekarskie-
go. Szczepionki są odpłatne.

mgr Barbara Furman

SZCZepIeNIa DLa DoroSŁYCH prZeCIWKo pNeUMoKoKoM 
W CZaSIe paNDeMII
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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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Głogów Młp.: Sklep „Super – Sam” GS*; 
Sklep Delikatesy „Dwójka” GS; Sklep 
Delikatesy „Centrum”; PIWEX Sklep 
firmowy ul. Długa (osiedle Słoneczne); 
Sklep nr 6 w Głogowie Młp. (osiedle Sło-
neczne) GS; Sklep p. Zofii Liszcz; Salo-
nik prasowy w Biedronce.
Wysoka Głogowska: SPAR; Sklep  
p. Furman
Budy Głogowskie: Sklep nr 10 – GS; 
Sklep p. Bober; Sklep p. Kogut
Przewrotne: Sklep p. Rusin; Sklep nr 9 
„Delikatesy Centrum” – GS
Styków: Sklep p. Pasek
Hucisko: Sklep nr 8 – GS
Zabajka: Delikatesy „Borówka”, Sklep 
KAMA
Miłocin: Delikatesy „Dwójka” – GS
Rudna Mała: Sklep nr 16 „Delikatesy 
Centrum” – GS
Lipie: Delikatesy „Premium” – GS
Rogoźnica: Sklep p. Marczydło

* Placówki handlowe Gminnej Spółdzielni „Sa-
mopomoc Chłopska” w Głogowie Małopolskim
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Tu można kupić 
„Ziemię Głogowską”

Kalendarium

22-26 listopada

Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego 
Krzyża. Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK obchodzone 
są co roku w listopadzie. Jest to święto wszystkich Polskich 
Honorowych Dawców Krwi.

6 grudnia

Mikołajki, tradycyjna polska nazwa święta ku czci świętego 
Mikołaja, biskupa Miry, obchodzonego 6 grudnia w katolicy-
zmie i prawosławiu. Do XIX wieku był to na ziemiach polskich 
dzień wolny od pracy. W 1969 roku w Kościele katolickim 
zniesiono święto, jest to już tylko tzw. wspomnienie dowolne.

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

25.09.19 r. – 02.03.20 r. – Doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzania wła-
snym mieniem poprzez wprowadzenie w błąd pokrzywdzonych co do zamiaru 
i możliwości wywiązania się z przyjętego na siebie zobowiązania zapłaty za 
dostarczony towar oraz wykonane usługi, co skutkowało szkodą na rzecz firmy 
z siedzibą w Głogowie Małopolskim.

05.10.2020 r. – Korekta drogomierza w motorowerze marki Romet Motors w miej-
scowości Przewrotne.

30.09.2020 r. – 05.10.2020 r. – Dokonanie kradzieży pszczelich uli wraz z rodzi-
nami w ilości 13 sztuk o wartości 2 tysięcy złotych na szkodę mieszkańca Po-
gwizdowa Nowego. W przypadku informacji prosimy o kontakt z prowadzą-
cym sprawę asp. Sebastianem Mazurem, tel. 47 8213316.

10-11.10.2020 r. – Uszkodzenie przez nieustalonego sprawcę baneru reklamowe-
go o wartości strat 3 tysięcy złotych na szkodę osoby prywatnej. W przypadku 
informacji prosimy o kontakt z prowadzącym sprawę asp. Sebastianem Mazu-
rem, tel. 47 8213316.

14.10.2020 r. – 18.10.2020 r – Kradzież elementów reklam przez nieustalonych spraw-
ców na stadionie sportowym na osiedlu Zabajka, o wartości 1000 złotych na szko-
dę Towarzystwa T.S.Nowerra Głogów Młp.  W przypadku informacji prosimy 
o kontakt z prowadzącym sprawę asp. Sebastianem Mazurem, tel. 47 8213316.

26.10.2020 r. – Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości przez mieszkańca 
Stykowa. 

31.10.2020 r. – Dokonanie przez nieustalonego sprawcę wybicia szyby w drzwiach 
wejściowych do sklepu Delikatesy Centrum w miejscowości Głogów Małopol-
ski o wartości strat 1000 złotych na szkodę ww. sklepu. W przypadku informa-
cji prosimy o kontakt z prowadzącym sprawę asp. Radosławem Hołyszem, tel. 
47 8213305.



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


