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Szanowni Mieszkańcy!
Święta Bożego Narodzenia  
to czas szczególny dla każdego z nas. 
To czas rodzinnych spotkań, 
niezwykłej atmosfery i wzajemnej 
życzliwości. Pragnę złożyć 
Państwu – mieszkańcom naszej 
gminy – najserdeczniejsze 
życzenia zdrowych, pełnych 
niezapomnianych chwil 
i wzruszeń Świąt  
Bożego Narodzenia. 

Niech ten czas doda Wam  
sił i odwagi do realizacji  
nowych pomysłów i planów  
w nadchodzącym 2021 roku.

Burmistrz  
Głogowa Małopolskiego  
Paweł Baj

Wydanie z prezentem: płyta „Od przeWrOtnegO”, Henryk marszał i kapela przeWrOtniacy
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W ZG nr 12/2017 ukazał się artykuł „Dzieje 
rodu Lubomirskich z Głogowa Małopolskie-
go”. Taki tytuł nosi rozprawa doktorska dr. Ro-
berta Borkowskiego obroniona w listopadzie 
2017 roku na Wydziale Socjologiczno-Histo-
rycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzięki 
dofinansowaniu, które otrzymało Stowarzy-
szenie „Lasowiacy”, działające przy głogow-
skiej bibliotece, od Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Podkarpackiego, doktorat 
ujrzy światło dzienne w postaci opracowanej 
książki. Dotację przyznano z  funduszy Unii 
Europejskiej w ramach projektu „Odkrywanie 
historii Głogowa Małopolskiego”.

Książka przybliża losy książąt Lubomirskich, 
którzy w  XVIII wieku założyli w  naszym 
mieście swoją siedzibę, budując tu pałac. 
Byli to: Jan Kazimierz Lubomirski, jego żona 

Urszula z Branickich i  ich córka Maria z Lubomirskich Radziwiłłowa. Głównym 
materiałem źródłowym, który pozwolił odtworzyć losy książąt, były ich listy pisane 
do różnych osób, a także dokumenty o charakterze prawnym i ekonomicznym prze-
chowywane w wielu archiwach w Polsce i za granicą.

Lubomirscy z Głogowa Małopolskiego przetrwali tylko dwa pokolenia, Maria Radziwił-
łowa zmarła bezdzietnie w 1795 r., jednak, jak dowodzą źródła, ich szeroka działalność 
na polu politycznym, towarzyskim i gospodarczym była niezwykle prężna i owocna. 
Przygotowywana do druku książka szeroko omawia wszystkie te aspekty, przedstawia-
jąc głównych bohaterów zarówno w oparciu o historię regionalną, jak i ogólnopolską, 
a nawet europejską. Oczywiście książka będzie nosić charakter naukowy, wszak po-
wstała na bazie doktoratu, jednak znając autora i jego styl, jej treść bez wątpienia będzie 
przystępna i zrozumiała dla wszystkich czytelników. Wydanie dodatkowo wzbogacone 
zostanie dwiema kolorowymi wkładkami zawierającymi ponad 40 ilustracji.

Mamy nadzieję, że wkrótce w wielu domach mieszkańców naszej gminy pojawi się 
nowa książka z zakresu historii regionu.

„DZIEJE RODU LUBOMIRSKICH 
Z GŁoGoWa MaŁopoLSKIeGo”

Mieszkańców naszej gminy czeka w najbliższym czasie miła niespodzian-
ka: regionalna historyczna bibliografia wzbogaci się o nową książkę.



Ziemia GłoGowska 12/2020 3FAKTY I OPINIE

Kończy się rok 2020. Jak Pan, jako burmistrz, ocenia ten czas?
Ten rok był szczególny dla każdego z nas. Oczywiście z racji pande-
mii nie możemy go zaliczyć do udanych. Koronawirus pokrzyżował 
wiele naszych zamierzeń. W  tym roku zaplanowanych było bardzo 
wiele imprez związanych z 450-leciem lokacji miasta Głogowa. Żadna 
z zaplanowanych uroczystości nie mogła się odbyć – wszystkie zostały 
przeniesione na inny, bezpieczny termin. W tym roku nie było również 
Dni Głogowa Młp., dożynek, Dni Seniora, wymiany partnerskiej w ra-
mach szkół i zaprzyjaźnionych miast. 
Czy te zaległości uda się nadrobić?
W wielu przypadkach na pewno tak, ale mam obawy, że po pan-
demii wszystko się zmieni. Już teraz widzimy zmiany w społeczeń-
stwie. Odbudowa relacji międzyludzkich i  wzajemnego zaufania 
będzie długa i kosztowna. 
Jak w tym czasie radził sobie nasz samorząd? 
Na ile było to możliwe, przygotowaliśmy się do nowej sytuacji. 
W  urzędzie zostały wprowadzone zasady bezpieczeństwa: nadal 
odbywa się zdalna obsługa petentów, szkoły również pracują w try-
bie zdalnym. Dom Pomocy Społecznej oraz placówki senioralne 
i dla niepełnosprawnych uzyskały bardzo duże wsparcie ze strony 
państwa – wyposażone zostały w niezbędne środki ochrony osobi-
stej i dezynfekujące. Na czas pandemii nasze centrum przesiadko-
we zostało przekształcone w gminny sztab kryzysowy – magazyn 
środków ochrony dla mieszkańców. 
Jak ocenia Pan współpracę służb w tym trudnym czasie?
Bardzo dobrze. Gigantyczną pracę wykonała nasza policja, która 
cały czas czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców, w tym rów-
nież nad osobami pozostającymi w  przymusowej kwarantannie. 
Bardzo mocno zaangażowała się Straż Miejska, żołnierze WOT, 
druhowie strażacy, pracownicy socjalni i wolontariusze. Cały czas 
organizowane są zbiórki dla potrzebujących mieszkańców i  dla 
personelu medycznego. Wspierały nas firmy prywatne i anonimo-
wi darczyńcy. 
A jak w czasie pandemii radzi sobie nasza gminna gospodarka?
Wiele gałęzi gospodarki bardzo ucierpiało. Branża hotelarska, 
transportowa, rozrywkowa. Pomimo bardzo dużej pomocy pań-
stwa dla firm prywatnych, wiele z nich wystąpiło do gminy z wnio-
skami o  umorzenie zaległości podatkowych. Tam, gdzie było to 
uzasadnione i możliwe, starałem się pomagać, ale należy pamiętać, 
że samorząd lokalny również ma swoje obowiązki, które musi wy-
konywać bez względu na trudny czas. Szkoły muszą uczyć, usługi 
wodne, kanalizacyjne, odpadowe i pomocowe muszą być świadczo-
ne. To wszystko kosztuje. 

Czy inwestycje realizowane były zgodnie z planem?
Tak, tutaj nie było żadnych opóźnień. Podobnie jak rząd – chciałem, 
aby jak najwięcej zadań inwestycyjnych było realizowanych pomimo 
pandemii. Inwestycje samorządowe w  dużej mierze pozwalają go-
spodarce nadal się rozwijać i zachować miejsca pracy. Chodzi o to, 
aby przez wstrzymanie inwestycji nie doprowadzić do nadmiernej 
recesji. Dlatego wykonywane były ważne dla mieszkańców zada-
nia, przede wszystkim zakończyliśmy budowę oczyszczalni ścieków 
w Przewrotnem, sieci kanalizacyjnej w Pogwizdowie Starym i Hu-
cisku. Zakończyliśmy prace przy budowie ważnych odcinków dróg, 
w tym m.in. w Rudnej Małej, na os. Niwa, w Wysokiej Głogowskiej 
i  Przewrotnem. Kontynuowane były prace przy budowie parków 
w Głogowie Młp.: os. Centrum i os. Rogoźnica oraz w Rudnej Małej. 
Wiele innych ważnych prac drogowych i oświatowych zostało w tym 
roku rozpoczętych i będą kontynuowane w przyszłym. 
Czy wystarczy środków finansowych na te inwestycje? 
Nie będzie łatwo. Przypomnę tylko, że od stycznia sołectwo Pogwiz-
dów Nowy wchodzi do Rzeszowa. Z tego tytułu jako gmina stracimy 
około 3,5 mln zł dochodu, a zobowiązania pozostaną. Nadal spłaca-
my dług zaciągnięty na budowę nowej hali gimnastycznej przy szko-
le w  Pogwizdowie Nowym. Niemniej jednak, jestem dobrej myśli. 
W projekcie budżetu na 2021 rok zapisane zostały znaczne środki 
na inwestycje, w tym m.in. na projekt szkoły na Niwie, kanalizację 
w Przewrotnem i kontynuację budowy chodników oraz oświetlenia. 
Pierwszy raz w  historii gminy budżet będzie zrównoważony, czyli 
wydamy tyle, ile posiadamy, bez deficytu i zaciągania kolejnych kre-
dytów. Będzie to możliwe dzięki tarczy dla samorządów uruchomio-
nej dla naszej gminy przez rząd. 
Dziękuję za rozmowę i życzę powiedzenia w realizacji planów. 

JaKI BYŁ teN roK, Co DaroWaŁ Co WZIĄŁ…
Rozmowa z Pawłem Bajem, burmistrzem Głogowa Małopolskiego. 

W budynku Centrum Przesiadkowego mieści się Gminny Sztab Kryzysowy

Program „Rodzina 3+” realizowany jest od 6 lat wspólnie przez 
pięć gmin: Błażową, Boguchwałę, Głogów Młp., Hyżne i Trzebo-
wnisko. Celem programu jest wspieranie i aktywizacja rodzin. 

Każda rodzina z terenu ww. gmin, która przystępuje do programu, 
otrzymuje specjalną kartę, która upoważnia do korzystania z ulg 
i zniżek zaproponowanych przez firmy prywatne, takie jak punkty 
handlowe i usługowe czy instytucje publiczne. Wspierając rodziny, 
pomagamy w lepszym kształtowaniu przyszłych pokoleń – naszych 
mieszkańców. Program cieszy się coraz większym zainteresowaniem. 
W tym roku wydano łącznie ponad 3 tys. kart. Szczegółowe informa-
cje na temat programu uzyskać można w Ośrodkach Pomocy Spo-
łecznej oraz na stronie internetowej kampanii: www.rodzina3plus.pl.  
Przyłącz się do nas i zadbaj o silną rodzinę! 

WSpIeraMY roDZINY
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Prócz wspomnianych paluchów piekarnia piecze chleby 
zwykłe i smakowe, bułki, rogale, bagietki oraz całą gamę 
wyrobów słodkich – od ciasteczek suchych, po serniki, ma-
kowce i pierniki. Natomiast paluchy głogowskie wypieka-
ne są w pięciu smakach: z kminkiem, makiem, czarnuszką, 
czosnkiem i ziołami prowansalskimi. Receptura paluchów 
opracowana została według starego przepisu babci Janiny 
i zawiera wyłącznie naturalne składniki. Paluchy głogow-
skie są pyszną przekąską zarówno dla dorosłych, jak i dla 
dzieci. Smakują bez żadnych dodatków, jak i w połączeniu 
z dipami, sosami, barszczem, miodem czy napojami.

Wyroby piekarni cieszą się dużym uznaniem wśród konsu-
mentów. Można je nabyć w większości sklepów na lokal-
nym rynku, dostarczane są do szkół i przedszkoli oraz prze-
kazywane potrzebującym organizacjom pozarządowym na 
terenie gminy.

Dobre produkty należy promować, stąd decyzja o zgło-
szeniu paluchów głogowskich do konkursu „Smaczne, 
bo Podkarpackie”. 23 września br. w Centrum Kongreso-
wo-Wystawienniczym G2A Arena odbył się Podkarpacki 
Kongres Spożywców, na którym zaprezentowana została 
pełna oferta piekarni głogowskiej. Stoisko cieszyło się du-
żym zainteresowaniem wśród uczestników i zaproszonych 
gości. Paluchy głogowskie otrzymały certyfikat „Smaczne, 
bo podkarpackie”.

Finał konkursu odbył się 29 października br. w pięknej sce-
nerii zamku w Baranowie Sandomierskim. Kapituła kon-
kursu nagrodziła paluchy głogowskie pierwszym miejscem, 
przyznając wyróżnienie, które odebrała Prezes Zarządu 
Spółdzielni – p. Bogusława Czachor.

Wyróżnienie oraz certyfikat stanowią nagrodę dla Gminnej 
Spółdzielni „SCH” w Głogowie Młp., a posiadany przez nie 
znak „Smaczne, bo podkarpackie” stanowi potwierdzenie 
dla konsumentów, że paluchy głogowskie spełniają wyma-
gania najwyższej jakości handlowej, sanitarnej i zdrowot-

nej, potwierdzone rekomendacjami Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Wojewódzkiego Inspek-
toratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
w Rzeszowie.

Warto smakować i promować paluchy głogowskie, które ze 
względu na swoje walory są wizytówką naszego regionu.

Monika Wasiluszko

SUKCeS paLUCHÓW GŁoGoWSKICH 
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Głogowie Małopolskim posiada wieloletnie doświadczenie 
w prowadzeniu działalności handlowej i produkcyjnej. Spółdzielnia prowadzi 10 placówek handlowych oraz 
piekarnię, w której tradycyjnymi metodami produkowane są wyroby na naturalnych składnikach. Jednym 
z licznych produktów wypiekanych przez spółdzielnię są paluchy głogowskie, które prócz uznania na rodzimym 
podwórku – wśród mieszkańców Głogowa Młp. i okolic – zostały także utytułowane na arenie wojewódzkiej.

Prezes Zarządu GS „Samopomoc Chłopska” – Bogusława Czachor
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Biogram ten ma dwóch autorów, w pisaniu pomagał mi 
dr  Grzegorz Gołębiewski należący do Towarzystwa Na-
ukowego Płockiego. Poprosiłem go o pomoc, ponieważ na-
ukowo zajmuje się on historią Płocka, szczególnie walkami 
toczonymi z Armią Czerwoną (jest autorem m.in. książki 
Obrona Płocka przed wojskami bolszewickimi 18-19 sierpnia 
1920 r.). Dzięki jego badaniom można było szczegółowo 
odtworzyć ostatnie dni życia Głogowieckiego oraz okolicz-
ności jego śmierci.

Jak Czytelnicy mogli się dowiedzieć z biogramu, grób boha-
tersko poległego kapitana znajduje się na cmentarzu garni-
zonowym w Płocku. Jest to pojedyncza mogiła obwiedziona 
betonowymi bloczkami z dużym krzyżem. Przez długie lata 
była ona bezimienna, chociaż płocki dziennikarz Stanisław 
Chrzanowski już w 1990 r. apelował do różnych środowisk, 
aby umieścić na grobie tabliczkę z imieniem i nazwiskiem 
spoczywającego tam Głogowieckiego. Jednak jego apele tra-
fiały w próżnię.

Dopiero w 2013 r. dr Gołębiewski, we współpracy z Urzę-
dem Miasta Płocka, podjął się inicjatywy wykonania tablicz-
ki. 18 sierpnia 2013 r., w dniu 93. rocznicy śmierci kapitana 
Głogowieckiego, na jego grobie harcerze, w towarzystwie 
warty honorowej zaciągniętej przez żołnierzy Wojska Pol-
skiego, położyli kwiaty i zapalili znicze. Wówczas to mogi-
ła przestała być bezimienna, pojawiła się na niej tabliczka 
informująca o pochowanym, dacie jego narodzin i śmierci, 
stopniu wojskowym i pełnionej funkcji oraz pośmiertnym 
odznaczeniu Krzyżem Virtuti Militari. Jednak błędnie wy-
mieniono na tabliczce miejsce urodzenia Głogowieckiego, 
wskazując na Kolbuszową zamiast na Głogów Małopolski. 

Błąd wynikał z pomyłki w jeszcze przedwojennym opraco-
waniu Edwarda Skarbka poświęconym historii pułku pie-
choty, w którym służył nasz bohater, powtarzanym później 
w opracowaniach powojennych.

Pod koniec biogramu zamieszczonego w lutowej ZG napi-
sałem, że warto poprawić pomyłkę. I w tym przypadku dr 
Gołębiewski ponownie zwrócił się do Urzędu Miasta Płoc-
ka, który przychylnie rozpatrzył jego wniosek. W sierp-
niu 2020 r. zawisła nowa tabliczka z właściwym miejscem 
urodzenia kapitana Głogowieckiego, bohatera dwóch 
miast, Głogowa Małopolskiego i Płocka. Serdecznie panu 
dr. Grzegorzowi Gołębiewskiemu dziękuję.

Robert Borkowski

GrÓB MIeCZYSŁaWa GŁoGoWIeCKIeGo
W lutowym numerze ZG Czytelnicy mogli przeczytać biogram kpt. Mieczysława Głogowieckiego, który po-
legł w 1920 r., broniąc Płocka przed bolszewikami.

Tabliczka z błędem  
(fot. G. Gołębiewski).

Nowa tabliczka z poprawną nazwą 
miejscowości (fot. G. Gołębiewski).

Mniej liczne grupy, w jakich prowadzone są obecnie zaję-
cia, wpływają na większe zaangażowanie uczestników. Wy-
korzystując sprzyjającą pogodę, uczestnicy spędzają czas 
na świeżym powietrzu. Odwiedzili m.in. cmentarze i groby 
zmarłych podopiecznych. 

Ponadto w  ośrodku odbyła się zabawa andrzejkowa oraz 
szkolenie z  zasad BHP. Realizowany jest również projekt 
w ramach współpracy z Fundacją „Podaruj Miłość”. Uczest-
nicy zajęć mieli także możliwość wzięcia udziału w konkur-
sie fotograficznym, organizowanym przez ŚDS w  Dębicy. 
Podopiecznych ŚDS odwiedził również Mikołaj. 

Przez cały czas odbywają się także zajęcia stałe takie jak tre-
ningi w pracowni rehabilitacyjnej, plastycznej oraz warszta-
ty rękodzieła. Uczestnicy przygotowują się do Świąt Bożego 
Narodzenia, wykonując stroiki świąteczne. 

Dodatkowo, w  ramach współpracy z  Miejsko Gminnym 
Domem Kultury w  Głogowie Małopolskim, podopieczni 

wzięli udział w warsztatach muzycznych oraz w spotkaniu 
z artystą z Aktywnej Grupy Twórców. To jednak nie koniec 
atrakcji, bowiem w planach są również warsztaty aktorskie.

W ŚroDoWISKoWYM DoMU SaMopoMoCY  
DUżo SIĘ DZIeJe

Mimo obostrzeń wynikających z okresu pandemii w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wysokiej Gło-
gowskiej zajęcia odbywają się w normalnym trybie. 
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„Dobra opinia i powracający klienci to dla nas naj-
większa radość.” O przepisie na sukces, planach 
dalszego rozwoju oraz działalności w czasie pande-
mii, opowie Pani Barbara Wilk – właścicielka Hotelu 
„Cztery Pory Roku” w Rudnej Małej. 

Jaki jest sposób na osiągnięcie sukcesu w hotelarstwie?

B.W.: Dziękuję, że tak nas Pani postrzega. Podobnie jak 
w każdej branży, jest to konsekwencja w działaniu i roz-
wój. Postawienie sobie celu i dążenie do niego. Nie bez 
przyczyny ktoś kiedyś powiedział: „Kto sie nie rozwi-
ja, ten się cofa”. W  branży hotelarsko-gastronomicznej 
działamy już od 20 lat. Początkowo był to hotel „Lider” 
w Głogowie Młp., a od 12 lat prowadzimy hotel „Cztery 
Pory Roku” w Rudnej Małej. Firma ciągle się rozwija, re-
alizując kolejne inwestycje. W ubiegłym roku rozpoczę-
liśmy rozbudowę hotelu.

Na czym polega rozbudowa?

B.W.: Hotel powiększy się o  kolejną salę bankietową, 
mogącą pomieścić nawet 400 osób. Liczymy na organi-
zację większych imprez, takich jak targi, sympozja czy 
studniówki. Będzie również spa „z  prawdziwego zda-
rzenia”, a  w  dalszych planach mamy również basen ze-
wnętrzny. Rozbudowa obejmuje kolejne 24 pokoje oraz 
kilka mniejszych sal z  przeznaczeniem na konferencje 
lub małe przyjęcia.

Jaki jest planowany termin oddania inwestycji?

B.W.: Zakończenie inwestycji planowaliśmy na 2022 rok, 
jednak ze względu na pandemię nie uda nam się dotrzy-
mać tego terminu. Rok 2020 przyniesie zdecydowane 
straty w  działalności hotelu, których niestety nie damy 
rady już odrobić. Rozbudowę rozpoczęliśmy w ubiegłym 
roku – jeszcze przed całym zamieszaniem. Dzisiaj z nie-
pokojem patrzymy w przyszłość, ponieważ nie wiadomo, 
jak długo jeszcze potrwa pandemia i ograniczenia z nią 
związane.

Czy koronawirus wpłynął na Państwa działalność oraz 
plany rozwoju? Odwoływanie lub przekładanie imprez 
okolicznościowych jest teraz problemem wielu restaurato-
rów. Jak radzą sobie Państwo w tym trudnym dla wszyst-
kich czasie?

B.W.: Hotelarstwo i gastronomia to jedne z najbardziej po-
szkodowanych w wyniku pandemii branż. Zmuszeni zosta-
liśmy zamknąć restaurację, natomiast hotel funkcjonuje tyl-
ko dla podróżujących służbowo. Największym problemem, 
z jakim mierzyliśmy się w tym roku, były odwoływane lub 
mocno ograniczone imprezy okolicznościowe. Młode pary 
planują dzień ślubu oraz wesela wiele miesięcy, a nawet lat 
wcześniej. Niestety w związku z ograniczeniami i ciągłą nie-
pewnością nie wiadomo było, czy wszystko uda się zorga-
nizować jak należy. Często dopiero na dwa tygodnie przed 
uroczystością młodzi podejmowali ostateczną decyzję co 
do organizacji uroczystości.

Czy w związku z pandemią udało się Państwu utrzymać 
wszystkie miejsca pracy?

B.W.: Staramy się przetrwać trudną sytuację bez konse-
kwencji w postaci zwolnień. Część osób pracuje u nas od 
dnia otwarcia hotelu. Mają duże doświadczenie i  to wła-
śnie dzięki nim możemy odnosić sukcesy. By zapewnić 
pracę, bierzemy udział w  akcjach charytatywnych. We 
współpracy z  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Głogowie Młp. przygotowujemy paczki świąteczne dla 
osób starszych i samotnych z terenu naszej gminy. Łączy-
my przyjemne z pożytecznym, ponieważ w ramach inte-
gracji – w lepieniu pierogów czy dekorowaniu pierniczków 
będzie brała udział cała załoga firmy. Bierzemy również 
udział w akcji organizowanej przez telewizję TVN „Gotu-
jemy się na podwójną pomoc”.

Państwa hotel znajduje się w dogodnej lokalizacji – nieda-
leko Rzeszowa, przy jednej z głównych tras komunikacyj-
nych. Czy to pomaga w prowadzeniu takiej działalności?

B.W.: W podręcznikach na temat hotelarstwa wymieniane 
są trzy warunki gwarantujące sukces. Pierwszy to lokaliza-
cja, drugi – lokalizacja i trzeci to również lokalizacja. Hotel 
znajduje sie przy drodze krajowej, blisko lotniska w Jasion-
ce oraz strefy ekonomicznej i miasta Rzeszowa. Oczywiście 
to bardzo ułatwia nam pracę, ale nie zapewnia sukcesu. 
Cały czas trzeba być czujnym, jednak pilnując jakości usług 
– musi się udać. Trzeba w to wierzyć.

HOTEL CZTERY PORY ROKU –  
MIeJSCe CHWIL WYJĄtKoWYCH
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Czym wyróżniają się „Cztery Pory Roku” na tle innych 
tego typu obiektów w okolicy?

B.W.: Według mnie, jednym słowem – jakością. Jakość, 
która jest w  wykwintnych daniach, doświadczonej obsłu-
dze, jak również w otoczeniu hotelu pełnego zieleni. Dobra 
opinia i powracający klienci to dla nas największa radość. 
Mam nadzieję, że hotel jest wizytówką naszej gminy.

Dziękuję za rozmowę.

„Zawód kucharza wymaga kreatywności, dlatego 
by dostarczać gościom nowej jakości smaku – sta-
le poszukuję nowych inspiracji”. Rozmowa z szefem 
kuchni Hotelu „Cztery Pory Roku”, Panem Krzyszto-
fem Ginterem.

Pańskim zdaniem, szef kuchni to zawód czy może po-
wołanie?

K.G.: Moim zdaniem jest to zawód dla osób z powołaniem, 
trudno bowiem osiągnąć dobre rezultaty, nie podchodząc 
do tego zajęcia z prawdziwą pasją. Niezwykle ważna w tej 
profesji jest pracowitość. Pracuję w zawodzie 25 lat, naby-
łem więc umiejętności praktyczne, jednak cały czas się do-
kształcam i nigdy nie poprzestałem na tym, czego nauczy-
łem się w  szkole. Szukam nowych inspiracji, gdyż zawód 
ten wymaga kreatywności, by dostarczać gościom nowej 
jakości smaku.

Czy lubi Pan eksperymentować w kuchni, czy może jest ra-
czej zwolennikiem tradycji?

K.G.: Tradycja jest ważna, ale każdy kucharz, chcąc roz-
wijać się zawodowo, eksperymentuje, bowiem wzbogaca 
to jego warsztat kulinarny. Również i  ja. Inspiruje mnie 
kuchnia azjatycka. Prywatnie często przygotowuję potra-
wy kuchni japońskiej czy koreańskiej, np. ramen, sushi czy 
kimchi, dzięki czemu oswajam dzieci z nowymi smakami. 
Jest to bowiem bardzo zdrowa, dobrze zbilansowana dieta, 
zawierająca niewielką ilość kalorii. Jak wiadomo, Japończy-
cy cieszą się dobrym zdrowiem i odpornością, które pozwa-
lają na przeżycie długich lat. Jest to ważne w czasach, kiedy 
trudno o produkty niezawierające konserwantów, antybio-
tyków, metali ciężkich czy plastiku. Wszystkie te substancje 
obniżają odporność i często prowadzą do chorób cywiliza-
cyjnych, takich jak m.in. otyłość czy cukrzyca. Zatem warto 
jeść jak najwięcej żywności nieprzetworzonej i pochodzącej 
ze sprawdzonych źródeł. Polecam także kuchnię tradycyjną, 
którą pamiętamy z dzieciństwa. Pamiętajmy przy tym, żeby 

szukać produktów ekologicznych od lokalnych dostawców, 
natomiast unikać tych przetworzonych. Jedzmy więc zdro-
we produkty, które uodporniają organizm.

W jaki sposób komponuje Pan menu restauracyjne?

K.G.: Menu mamy raczej stałe, modyfikujemy je dwa razy 
w roku: na wiosnę i zimę. Co jakiś czas wraz z moimi kucha-
rzami tworzymy nowe potrawy i receptury. Komponujemy 
i wprowadzamy do menu nowe wkładki sezonowe, bazując 
na produktach, które akurat są dostępne w danym sezonie. 
Nasza kuchnia jest urozmaicona – są dania z kuchni pol-
skiej, jak i śródziemnomorskiej. Bazując na kuchni polskiej, 
serwujemy dania w sposób bardziej nowoczesny.

Ze względu na sytuację związaną z pandemią, kiedy to go-
ście nie mogą przychodzić do nas, postanowiliśmy wspólnie 
z właścicielami i pracownikami wyjść do gości – serwując 
dania na wynos z  dowozem. Na czas obostrzeń wprowa-
dziliśmy do karty pizzę. Wraz z kucharzami opracowaliśmy 
własny przepis na ciasto. Testowaliśmy także składniki i do-
datki. Stawiamy bowiem na jakość, gdyż to ona jest atutem 
wyróżniającym restaurację Cztery Pory Roku.

Co by Pan polecił z menu naszym Czytelnikom?

K.G.: Aktualnie naszym gościom polecam:

– udko z kaczki confit, podane z marynowanymi w occie 
ryżowym buraczkami, do tego gnocchi z masełkiem szał-
wiowym i parmezanem z sosem pieczeniowym;

– stek w  pieprzu z  frytkami z  batatów i  sosem bbq oraz 
ogórkiem kiszonym własnej produkcji;

– burgera wołowego, autorską sałatkę z gruszką, serem gor-
gonzola i czarnuszką;

– z deserów polecam bezę Pavlova i fondant czekoladowy.
No i oczywiście pizzę.

Dziękuję za rozmowę. 

Również dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
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Strażacy, w  niełatwym czasie ograniczeń spowodowa-
nych pandemią, łącznie przepracowali społecznie ponad 
500 godzin, poprawiając warunki użytkowania i estetykę 
remizy. Szczególnie ważne było zamontowanie wyciągu 
spalin, który podniesie bezpieczeństwo zdrowotne ratow-
ników w garażu.

Ponadto, z  innego programu wsparcia dla OSP, zostały 
zakupione nowe szafki mundurowe. Inwestycja w  kwocie 
52  tys. była finansowana przez gminę Głogów Młp., Ko-
mendanta Głównego PSP oraz środki własne jednostki.

– OSP Pogwizdów Stary dziękuje burmistrzowi Głogowa 
Młp. Pawłowi Bajowi, Podkarpackiemu Komendantowi 
Wojewódzkiemu PSP nadbryg. Andrzejowi Babcowi, Ko-
mendantowi Miejskiemu PSP w Rzeszowie st. bryg. Toma-
szowi Baranowi za wsparcie przy projekcie modernizacji 
remizy. Szczególne podziękowania kierujemy do Posła na 
Sejm RP Zbigniewa Chmielowca, honorowego członka na-
szej jednostki za dbałość o jej rozwój i przyszłość – dodaje 
prezes Zięba.

Gratulujemy strażakom pięknego obiektu!
Anna Morawiec

ZaKoŃCZYŁa SIĘ MoDerNIZaCJa reMIZY  
oSp poGWIZDÓW StarY 

– Prace rozpoczęto końcem sierpnia od remontu posadzki. Po pracach przygotowawczych podłoża, 
zewnętrzny wykonawca położył płytki klinkierowe. Dalsze prace były prowadzone przez tutejszych stra-
żaków, którzy wykonali montaż wyciągu spalin, monitoring wewnątrz i na zewnątrz remizy, pomalowali 
ściany i sufity wewnątrz garaży. Dzięki uprzejmości firmy FullFarb z Zaczernia, która nieodpłatnie dostar-
czyła rusztowanie, została także odnowiona elewacja zewnętrzna budynku – informuje Stanisław Zięba, 
prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Głogowie Młp.

W poGWIZDoWIe StarYM JeSt NoWY CHoDNIK
Zakończyła się budowa chodnika w Pogwizdowie 
Starym. To kolejna inwestycja, w ramach której gmi-
na wspólnie z powiatem buduje etapami chodniki 
przy drogach powiatowych. 

Obecnie zakończono prace przy budowie odcinka (250 m) 
w Pogwizdowie Starym w kierunku Rajskiej Doliny. W tym 
roku odcinki chodników powstały również w Głogowie Ma-
łopolskim, Budach Głogowskich i Wysokiej Głogowskiej. 

Na realizację tego zadania w roku bieżącym przeznaczo-
nych zostało 600 tys. złotych z budżetu gminy.

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

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

TBS w Głogowie Małopolskim sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie:
•	 budowania domów mieszkalnych i ich eksploatacji na zasadach najmu
•	 przeprowadzania remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu
•	 wynajmowania lokali użytkowych znajdujących się w budynkach spółki
•	 sprawowania na podstawie umów zlecenia zarządu nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi własności spółki
•	 sprawowania zarządu nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej części współwłasność spółki
•	 prowadzenia innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowania lub nabywania budynków w celu sprzedaży znajdujących 

się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu
•	 nabywania lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych w celu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, w wyniku której powstaną lokale mieszkalne

Oferujemy Państwu wysokiej jakości usługi. Dbamy, by oferowane przez nas lokale spełniały najwyższe standardy  
i znajdowały się w atrakcyjnych miejscach.
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– Tegoroczne prace to pierwszy etap rewitalizacji zabytkowego 
parku w Wysokiej Głogowskiej. Kolejnym będzie przebudowa 
alejek i  zakupienie małej architektury, która będzie służyła 
lepszemu wykorzystaniu tego miejsca przez mieszkańców. Na 
wszystkie prace mamy już gotową dokumentację projektową – 
powiedział Paweł Baj, burmistrz Głogowa Młp.

Zadanie pn. „Uporządkowanie terenów stawu w parku dwor-
skim w miejscowości Wysoka Głogowska” zostało zrealizo-
wane w  ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 
na lata 2017-2020, do którego sołectwo Wysoka Głogowska 
przystąpiło w 2017 roku. Koszt prac wyniósł ponad 21 tys. zł, 
z czego 10 tys. zł to pomoc finansowa dla gminy udzielona ze 
środków budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach 
Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.

Anna Morawiec

ZaKoŃCZYŁa SIĘ reWItaLIZaCJa StaWU 
Zakończyły się prace przy renowacji stawu w Wysokiej Głogowskiej na terenie zabytkowego parku. W ra-
mach zadania dokonano wycinki wszystkich zakrzaczeń wokół stawu jak również w samym stawie – które 
nie stanowią pierwotnych nasadzeń parku, poprawiono skarpy oraz usunięto ponad 2000 m3 namułu z dna. 
Dzięki pracom teren odzyskał pierwotny stan. Staw zabezpieczono także przed ponownym zamuleniem 
i zarastaniem.

Na te inwestycje składa się przede wszystkim remont 
pomieszczeń głogowskiej remizy wykonany w  ramach 
budżetu obywatelskiego, na który gmina przekazuje co-
rocznie wydzieloną pulę z budżetu. W tym roku wykona-
no modernizację wyeksploatowanej łazienki na parterze 
budynku oraz wymieniono zużyte drzwi wewnętrzne do 
pomieszczeń i  garaży na solidniejsze, odpowiednie dla 
tego typu budynku. W  łazience i  toalecie pomalowano 
ściany i sufit, położono nowe płytki na ścianach i podło-
dze, zamontowano nową umywalkę oraz akcesoria. Do-
datkowo zmodernizowana została wnęka prysznicowa, 
którą wyposażono w  drzwi oraz nowy ścienny zestaw. 
Dzięki tej inwestycji zwiększy się komfort korzystania 
z remizy zarówno przez strażaków, jak i inne osoby i or-
ganizacje użytkujące budynek. Przypomnijmy, że w ubie-
głym roku dla jednostki zakupiono specjalistyczny sprzęt 
ratowniczy o łącznej wartości 25 tysięcy złotych również 
z budżetu obywatelskiego.

W głogowskiej remizie nie zabrakło w tym roku inwestycji 
z  programów państwowych przekazywanych jednostkom 
włączonym do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, 
za pośrednictwem Komendy Głównej PSP. Z dotacji w wy-
sokości 25 tysięcy wykonano dylatację posadzki i nałożono 
warstwę żywicy. Wykonano także modernizację bram wjaz-
dowych poprzez montaż automatyki i oświetlenia boczne-
go garażu. Gmina wsparła jednostkę, przekazując środki 
(20 tys. zł) na wkład własny do programów rządowych.

– W ostatnich latach znacząco poprawia się infrastruktura 
związana z ochroną przeciwpożarową na terenie gminy. Jest 
to efekt nie tylko przeznaczenia na ten cel środków z budżetu 

gminy, dotacji zewnętrznych, ale również sporego zaanga-
żowania samych strażaków ochotników. Modernizowane są 
budynki, dzięki czemu remizy zyskują nowoczesny wygląd, 
a sami strażacy wyposażani są w profesjonalne zestawy ra-
townicze – komentuje Marian Bąk.

Anna Morawiec 

69 tYSIĘCY DLa oSp W GŁoGoWIe MaŁopoLSKIM 
– Strażacy ochotnicy z Głogowa Młp. tym roku mogą mieć powód do zadowolenia – informuje komen-
dant Miejsko-Gminny Związku OSP RP Marian Bąk. Jednostka w bieżącym roku otrzymała wsparcie na 
inwestycje w wysokości 69 tysięcy złotych, w tym z budżetu gminy 44 tysiące – dodaje komendant.
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To już trzeci miesiąc kolejnych ograniczeń związanych z branżą ho-
telarską i gastronomiczną z powodu pandemii. Pobyty w naszym 
Centrum Natura Caritas w większości zostały odwołane, więc podję-
liśmy działania w celu poszerzania naszej oferty. Oprócz nowej oferty 
związanymi z pracami ogrodniczymi, wdrożyliśmy produkcję mydełek 
glicerynowych i zdecydowanie zwiększyliśmy liczbę zleceń na wyko-
nywanie prac konfekcyjnych – zwijanie rękawic do samoobsługowych 
maszyn wydających środki ochrony osobistej. Wprowadziliśmy rów-
nież stałe menu tygodniowe, oferujemy zarówno wypieki (chleby na 
zakwasie, paluszki pszenne, rogaliki) oraz obiady (pierogi, krokiety, 
zupy, dania główne). Przyjmujemy również indywidualne zlecenia ca-
teringowe. W tym roku będziemy musieli zrezygnować z organizacji 
imprezy sylwestrowej, która w ubiegłym cieszyła się ogromnym zain-
teresowaniem. Gościliśmy ponad 100 osób, rodzin z dziećmi, z czego 
spora część skorzystała z możliwości noclegu. Ale cóż, w takim cza-
sie przyszło nam rozwijać naszą działalność. Najważniejsze, że mamy 
zajęcie, zarówno my, jak i nasi pracownicy z niepełnosprawnością, 
bo chyba najgorsze teraz to pozostać w domu bez kontaktu z innymi. 
Tym, którzy z powodów zdrowotnych lub izolacyjnych muszą pozo-
stać w domu, dowozimy materiały do prac konfekcyjnych i służymy 
niezbędną pomocą. Przy tak dużym obiekcie i ponad czterohektarowej 
działce cały czas mamy zajęcie, od koszenia traw po prace remontowe, 
a obecnie jesteśmy na końcowym etapie stawiania ogrodzenia. Oczy-
wiście wszystkie te prace robimy we własnym zakresie. W najbliższych 
dniach nasz zakład wzbogaci się o nowy sprzęt do świadczenia usług 
cateringowych, chłodziarki do dystrybucji lodów w sezonie letnim, 
a część naszych pokoi zostanie wyposażona w lodówki hotelowe. Cze-
kamy więc na lepsze czasy, na otwarcie branży turystycznej, na naszych 
gości, którzy może już w okresie zimowych ferii ponownie do nas zawi-
tają! Zapraszamy do obejrzenia 15-minutowego filmu promocyjnego, 
który zrealizowaliśmy w ramach programu Erasmus+, dostępny jest na 
naszym profilu na Facebooku oraz na kanale YouTube. 

Daniel Jakubowski

reHaBILItaCJa ZaWoDoWa oSÓB Z NIepeŁNoSpraWNoŚCIĄ

Atmosfera na mieście i atakujące nas zewsząd reklamy sprawiają, że 
oczekiwanie na Boże Narodzenie, tak po ludzku, powszednieje – rodzi 
się obawa, czy jesteśmy dobrze przygotowani na przyjście Chrystusa.
Adwent u naszych przodków był czasem przepełnionym sakralnością, 
wręcz magią. Poprzedzał „godnie święta”, jak nazywano Boże Narodze-
nie, przypadające w okresie zimowego przesilenia, swoistej walki świa-
tła z mrokiem. Dla ludności – okres postu, podczas którego należało 
się wyzbyć złych skłonności – zakazane było spożywanie pokarmów 
pochodzenia zwierzęcego. Zakazane były również wówczas zabawy, zaś 
ludność tłumnie uczestniczyła w mszach roratnich. W tym okresie oraz 
w następujących dniach świątecznych praktykowano wiele rytuałów, 
które w ludowej pobożności miały zapewnić dobry byt albo uchronić 
przed nieszczęściem. Przełom roku to swego rodzaju moment przejścia 
– koniec starego, a początek nowego czasu. Zachowanie w wigilię oraz 
Nowy Rok rzutowało na nadchodzące dwanaście miesięcy – trzeba 
było wówczas m.in. oddać długi, nie kłócić się czy chociażby dobrze się 
ubrać i najeść. Dla wierzących, również dziś, bardzo ważna jest spo-
wiedź w tym okresie. Wierzono także, że czas przesilenia zimowego aż 
do Trzech Króli wiąże się z obecnością pokutujących za swoje grzechy 
zmarłych, stąd powstrzymywano się od niepotrzebnego używania cięż-
kich i ostrych narzędzi, by nie zrobić duszom krzywdy. 
Okres świąteczny to wzmożona aktywność kolędników – ich życzenia mia-
ły według wierzeń wielką moc – miały zapewnić urodzaj, zdrowie, a nawet 
dobre zamążpójście. Przyjęcie kolędników wiązało się z obdarowaniem ich 
– czy to poczęstunkiem, czy pieniędzmi; skąpi gospodarze mogli zostać 
boleśnie ośmieszeni. Zwyczajem było także śpiewanie pannom na wyda-
niu, np. śpiewano takie wersy, zanotowane przez F. Kotulę w Rogoźnicy:

Życzymy ci Kasiu dobrego 
wyspania,
Ażebyś nam z swej ochoty  
kolądeczkę dała!
Tobie panno, tobie pieść,
A nam groszy chociaż sześć – 
hej kolęda!
– taka dziewczyna, by nie 
zostać „obgadaną”, musiała 
zapłacić, sam fakt obecno-
ści kolędników w jej domu 
był dla niej nobilitacją. Całe 
przedstawienie, oprócz funk-
cji rozrywkowej, było dla go-
spodarzy zwiastunem dobrej 
nowiny o przyjściu Jezusa na 
świat, zapowiedzią nowego, 
lepszego początku.
Praktycznie cały rok można 
pochylać się nad tym, jak wiara czy też ludowa pobożność pomagały 
w niełatwych czasach. Choć dziś żyje nam się łatwiej, warto powiedzieć:
Daj nam Boże na ten Nowy Rok
Żeby nas nie bolała głowa ani bok.

Literatura:
„Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie”, Kolbuszowa 2019
Kotula F, „Folklor słowny osobliwy”, Lublin 1969, „Hej leluja”, Warszawa 1970

Wojciech Dulski

etNoKĄCIK 8/2020
prZYSZLI MY tU Do WaSZeCI DZISIaJ po KoLĘDZIe

Współczesny, bezśnieżny adwent 
w puszczańskiej wsi
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Nasze współczesne życie czasem wygląda tak, jakbyśmy 
nie wierzyli w nasze możliwości. Niby dysponujemy wieloma 
zdobyczami techniki i nauki, ale nic z tego, gdyż kurczowo 
trzymamy wszystko tylko dla samych siebie. Jak trudno jest 
podzielić się uśmiechem czy dobrym słowem, a co dopiero 
zatrzymać się i pomóc drugiemu jak miłosierny Samaryta-
nin! Wcale nie trzeba dysponować wielkimi środkami finan-
sowymi, aby pomagać. To nie potentaci finansowi szerzą 
wielką pomoc biednym i potrzebującym, ale większość 
to prości ludzie, którzy nie mają wiele, ale potrafią jeszcze 
ofiarować bardziej potrzebującym. Wielkie serce i otwarty 
umysł znaczą więcej niż „mędrca szkiełko i oko”.

Pismo Święte, gdy je analizujemy, skłania nas do zastanowienia 
się nad naszym życiem i wykorzystaniem naszych życiowych 
możliwości. Warto gruntownie przeanalizować swoje sumienie 
i zobaczyć, czy potrafimy być wielkoduszni dla innych; tak spon-
tanicznie, bez kalkulowania i patrzenia na swój własny interes. 
Ile razy było tak, że mówiliśmy w domu czy pracy: „To nie nale-
ży do moich obowiązków, nie obchodzi mnie to”. Przepraszam, 
ale co by się stało, jakbyśmy czasem zrobili coś bez wyliczania 
i bez wypominania, bo naprawdę zaczyna się to robić śmiesz-
ne, że osoby, które niby żyją Panem Bogiem, a jak przyjdzie co 
do czego, to by ci matematycznie tak wyliczyli, że dech zapiera. 
Gdzie my jesteśmy? Obudźmy się z tego letargu egoizmu, bo ani 
się nie oglądniemy, a staniemy na sądzie Bożym i wtedy przyj-
dzie nam stanąć z pustymi rękami. Wtedy będziemy żałować, że 

nie potrafiliśmy być otwarci, serdeczni czy mili, a tylko zimni, 
wyrachowani, bezduszni i pretensjonalni. Taki był miłosierny 
Samarytanin? Pomyślmy dokładnie! Taki był? Wszyscy wiemy, 
że nie taki, oj nie! Ale nas to nie wzrusza! Dopiero trzeba choro-
by, cierpienia czy śmierci bliskiej osoby, żebyśmy zaczęli powoli 
się zmieniać. A u niektórych nawet i to nie pomoże. Co musi się 
stać, żebyśmy podjęli drogę Ewangelii?

Stańmy w prawdzie, niech sumienie nam wyrzuci nasze „intere-
siarstwo” i brak wykorzystania darów oraz wszelkich możliwo-
ści, które otrzymaliśmy od Boga. Mamy pełnię możliwości, ale 
potrzeba wrażliwości i miłości. Bierzmy się do pracy nad sobą, 
bo czas jest krótki.

Ks. Dariusz Mikrut

LUDZKIe MożLIWoŚCI

Dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje wsparcia rodziców. 
Z ich pomocą może zaspokajać swoje potrzeby. Gwarantuje to jego 
prawidłowy rozwój w  sferze fizycznej, umysłowej, emocjonalnej 
i  społecznej. Rozwój samodzielności dziecka w  dużym stopniu 
zależy od postępowania rodziców. Niektóre ich działania sprzyjają 
dziecku, inne opóźniają lub hamują jego rozwój. Do działań ogra-
niczających rozwój należy nadmierna nadopiekuńczość. Rodzice 
są tak skupieni na dziecku, że nie pozostawiają mu dostatecznej 
swobody fizycznej i  psychicznej, np. sześciolatek powinien sam 
się ubrać, umyć czy poradzić sobie z czynnościami samoobsłu-
gowymi. Coraz częściej jednak rodzice nie dopuszczają dzieci do 
podejmowania wyzwań, rozwiązywania problemów, np. sprząta-
nia pokoju, wyrzucania śmieci czy ścielenia łóżka. Pozbawiają je 
w ten sposób możliwości rozwoju społecznego, fizycznego i umy-
słowego. Ograniczając dziecko, szkodzimy mu. Może okazać się, 
że gdy dziecko np. samodzielnie wyjedzie na wycieczkę, to będzie 
zaskoczone, że pobyt bez rodziców wymaga wykazania się pod-
stawowymi umiejętnościami w zakresie sprzątania czy ubierania. 
Wyręczanie dotyczy również mówienia za dzieci. Kiedy mówimy 
za dziecko, to odbieramy mu możliwość wypowiedzenia się, zmie-
rzenia się z postawionym pytaniem, decydujemy o tym, co dziecko 
ma powiedzieć czy też nie. Wyręczanie daje komunikat, że samo 
jest nieporadne i nie potrafi sprostać zadaniu. Inną formą nado-
piekuńczości jest nadmierne kontrolowanie. Zmuszanie dziecka 
do jedzenia, kontrolowanie tego, w  co ma się ubrać, odrabianie 
zadań za dziecko. Prowadzi to do opóźnienia dojrzałości społecz-
no-emocjonalnej i zależności. Dziecko staje się pozbawione inicja-
tywy i ustępliwe – bądź odwrotnie: nadmiernie pewne siebie i na-
stawione egocentrycznie. Nadopiekuńczość to również zagrożenie 

dla prawidłowego rozwoju odpowiedzialności. Odpowiedzialność 
za własne działania i decyzje, a także ponoszenie konsekwencji za 
nieodpowiedzialne poczynania kształtuje się od wczesnego dzie-
ciństwa. Nie nauczy się wówczas odpowiedzialności za siebie, a za 
swoje niepowodzenia będzie obwiniać rodziców. 
Rodzice często wyręczają dzieci w przekonaniu, że tak będzie szyb-
ciej, lepiej, a przede wszystkim bez stresu. Dziecko w toku rozwo-
ju musi jednak nabywać pewne umiejętności, które stają się jego 
nawykami, czynnościami naturalnymi. Obecna sytuacja zdalnego 
nauczania stanowi doskonałą okazję do uczenia dziecka samodziel-
ności. Samodzielne rozwiązanie zadania może dostarczyć dziecku 
dużej satysfakcji, wzmocnić poczucie, że jest w stanie poradzić sobie 
z trudnościami. Celem każdego rodzica powinno być wychowanie 
dziecka, które poradzi sobie w życiu samodzielnie, które będzie po-
trafiło zaufać sobie i stawić czoła różnym wyzwaniom.

Tomasz Wiśniewski

JaK roZWIJaĆ SaMoDZIeLNoŚĆ DZIeCKa  
I NIe BYĆ DLa NIeGo NaDopIeKUŃCZYM?
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Srebrne skrzydła,  
Camilla Läckberg

Kobieca zemsta jest piękna 
i brutalna. Po zakończeniu 
toksycznego związku Faye 
zbudowała sobie nowe ży-
cie za granicą, były mąż Jack 
odbywa karę więzienia, a fir-
ma Revenge odnosi sukcesy 
i właśnie ma wejść na rynek 
amerykański. Kobieta już 
myślała, że najgorsze ma za 
sobą, tymczasem jej egzy-
stencja zostaje ponownie za-
grożona. Ktoś usiłuje przejąć 

jej firmę i Faye musi wrócić do Sztokholmu. Z pomocą 
kilku innych kobiet walczy o uratowanie swego majątku, 
siebie i swoich najbliższych.

Zagubiony ptak,  
Jowita Kosiba

W snach Klaudii, dwudzie-
stodziewięcioletniej absol-
wentki wydziału sztuk pięk-
nych, regularnie pojawia się 
stary dwór, otoczony umar-
łym ogrodem. Dziewczyna 
nie przywiązuje większej wagi 
do tych iluzorycznych wizji 
do dnia, w którym zobaczy 
ów dwór na jawie. Zaintry-
gowana, postanawia wszcząć 
prywatne śledztwo na temat 
jego przeszłości. Badając hi-

storię tego opuszczonego i nieprzyjaznego miejsca, zanurza 
się w głąb innej historii, znacznie mroczniejszej, która po-
wiedzie ją do odkrycia szokującej prawdy o najbliższych jej 
osobach i o sobie samej.

Zuzia w czasie pandemii,  
Liane Schneider

Bardzo aktualna książka 
w czasie pandemii koronawi-
rusa. Zuzia przeżywa teraz to 
samo, co wiele dzieci na ca-
łym świecie: nie może chodzić 
do przedszkola, nie wolno jej 
spotykać się z koleżankami 
i kolegami ani bawić się z nimi 

na placach zabaw. Nie odwiedza babci i dziadka. Musi często 
myć ręce. Pewnie też nie pojedzie na wakacje. Ale przecież 
czas w domu można wykorzystać wspólnie z rodziną: upiec 
coś razem, majsterkować, gotować, dużo się bawić, na para-
pecie lub balkonie założyć własny ogródek. Takie pomysły 
sprawiają frajdę nawet wtedy, kiedy nie wolno wychodzić na 
zewnątrz. Dzięki Internetowi i telefonom można porozma-
wiać ze wszystkimi osobami, które się lubi. Zuzia pokazuje, 
że razem na pewno przetrwamy ten trudny czas.

MGBP w Głogowie Młp.

BIBLIOTEKA POLECA

Co roku Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Rzeszowie we współpracy ze Starostwem Powiatowym 
organizuje dla bibliotek z całego powiatu rzeszowskiego 
konkurs plastyczny skierowany do młodych czytelników. 
Nasza biblioteka od kilku lat włącza się w tę akcję. W tym 
roku tematem konkursu była rocznica 100-lecia Bitwy 
Warszawskiej, jednego z najbardziej przełomowych wy-
darzeń w dziejach Polski. Konkurs polegał na wykonaniu 
pracy plastycznej w oparciu o dwie pozycje książkowe, co 
oznacza, że najpierw należało przygotować się, zdobywając 
wiedzę, którą później wykorzystywało się, projektując i wy-
konując pracę konkursową. Wymagało to od młodych czy-
telników sporego wysiłku, ale jak się okazało, opłacił się on.
Konkurs był podzielony na trzy kategorie wiekowe: naj-
młodsi, średni i najstarsi. Nasi czytelnicy wzięli udział we 
wszystkich kategoriach i w każdej z nich zdobyli nagrody. 
Zwycięzcami zostali następujący czytelnicy:
w kategorii najmłodsi – Karolina Krzywonos I miejsce;
w kategorii średni – Szymon Słowik IV miejsce;
w kategorii najstarsi – Katarzyna Daź I miejsce, Zofia Maj-
ka wyróżnienie.
To ogromny sukces, że młodzi czytelnicy z głogowskiej biblio-
teki zajęli pierwsze miejsce aż w dwóch kategoriach wieko-
wych, gdyż trzeba wziąć pod uwagę, że na konkurs nadesłano 
łącznie 70 prac z bibliotek 9 gmin powiatu rzeszowskiego. To 
oznacza, że mamy w naszej gminie niezwykle utalentowanych 
i zdolnych młodych czytelników. Zwycięzcom gratuluję!
Dziękuję również pozostałym młodym czytelnikom, któ-
rzy wzięli udział w konkursie, ale nie poszczęściło im się, by 
znaleźć się w gronie laureatów i już dzisiaj zapraszam, aby 
spróbowali swych sił ponownie w przyszłym roku. Wszyst-
kie prace naszych czytelników zobaczyć można na stronie 
internetowej biblioteki www.mgbp.com.pl.

Robert Borkowski, Dyrektor MGBP w Głogowie Młp.

MŁoDZI CZYteLNICY 
LaUreataMI KoNKUrSU

Czy warto brać udział w konkursach? Naturalnie, 
że tak. Przekonali się o tym nasi czytelnicy, nie tyl-
ko biorąc udział w jednym z nich, ale i zdobywając 
w nim nagrody.

Zwyciężczyni w pierwszej kategorii wiekowej Karolina 
Krzywonos, lat 7, czytelniczka MGBP w filii w Wysokiej Głog.
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Dobre praktyki Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA”
Poniżej prezentujemy wybrane operacje zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1. Nabór: IV/2017 „Odbudowa i renowacja za-
bytków świeckich i sakralnych”
Tytuł operacji: Odnowienie elewacji Kościoła 
parafialnego pw. Nawiedzenia NMP w Medyni 
Głogowskiej
Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Me-
dyni Głogowskiej
Cel operacji: Ochrona przez zniszczeniem 
kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia NMP 
w Medyni Głogowskiej poprzez przeprowadze-
nie prac remontowo-konserwatorskich
Wartość operacji: 141 410,00 zł
Opis: Przedmiotem realizowanego przedsię-
wzięcia były prace remontowe pozwalające na:
- usunięcie uszkodzonej wierzchniej warstwy 
tynku, oczyszczenie elewacji z naleciałości, 
uzupełnienie ubytków w tynku pierwotnym, 

wzmocnienie tynku, nałożenie nowej wierzchniej warstwy tynku oraz uzupełnienie ubyt-
ków w detalu architektonicznym,
- przywrócenie prawidłowej formy cokołowi biegnącemu wokół całego obiektu,
- oczyszczenie i odnowienie rynien,
- oczyszczenie i odmalowanie ram okiennych,
- przedłużenie i zapewnienie bezpiecznej eksploatacji budynku.
Operacja obejmowała również roboty budowlane związane z modernizacją wieży i elewacji 
frontowej kościoła.

2. Nabór: IX/2019 „Budowa lub modernizacja 
niekomercyjnych obiektów infrastruktury re-
kreacyjno-wypoczynkowej i turystycznej”
Tytuł operacji: Budowa kortu tenisowego 
w Malawie oraz wykonanie altany na placu za-
baw w Palikówce
Wnioskodawca: Gmina Krasne
Cel operacji: Wzrost atrakcyjności i funkcjo-
nalności rekreacyjnej obszaru LSR
Wartość operacji: 217 465,40 zł
Opis: W ramach projektu powstała altana 

o wymiarach 6,5 m x 10 m przy placu zabaw w Palikówce oraz kort tenisowy o wymiarach 
pola do gry 10,97 m x 23,77 m w Malawie. 
W wyniku realizacji inwestycji wzrosła atrakcyjność rekreacyjna zarówno miejscowości 
Palikówka, jak i miejscowości Malawa. Z uwagi na lokalizację powyższych przedsięwzięć 
stanowią one miejsce integracji międzypokoleniowej.

3. Nabór: II/2017 „Rozwój działalności gospo-
darczej”
Tytuł operacji: Rozwój konkurencyjności 
i innowacyjności firmy Hammerland Workshop 
poprzez tworzenie solemaranów
Wnioskodawca: Hammerland Workshop Wal-
demar Kidacki
Cel operacji: Realizacja operacji miała na celu 

wzrost aktywności gospodarczej obszaru LSR na rzecz konkurencyjności zatrudnienia 
poprzez rozwój innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Realizacja operacji 
przyczyniła się do rozwoju turystyki, utworzenia produktu turystycznego – katamaran 
solarny, promocję sportów wodnych i wypoczynku. Celem była promocja innowacyjnych 
rozwiązań służących ochronie środowiska.
Wartość operacji: 87 407,00 zł
Opis: W ramach działalności produkowane są solemarany – inaczej katamarany solarne. 
Są to jednostki pływające zgłoszone do Polskiego Rejestru Statków. Ich zaletą jest to, że nie 
wymagają wkładu mięśni człowieka, mają wysoką wydajność. Są to produkty luksusowe, 
wyposażone w dodatkowe atrakcje, takie jak: barek chłodzący, uchwyty do kamerek, nagło-
śnienie itp. W ramach operacji zakupiony został sprzęt niezbędny do wykonywania sole-
maranów, tj. ploter frezujący, wycinarka plazmowa, zestaw do natrysku absorbera styrenu, 
zestaw narzędzi do formowania powłok poliestrowych, nitownica pneumatyczna oraz nóż 
oscylacyjny tnący. Zatrudniono jednego pracownika – laminatora powłok poliestrowych.

4. Nabór: V/2017 „Budowa lub modernizacja 
niekomercyjnych obiektów infrastruktury re-
kreacyjno-wypoczynkowej i turystycznej”
Tytuł operacji: Budowa skateparku w miejsco-
wości Głogów Małopolski
Wnioskodawca: Gmina Głogów Małopolski
Cel operacji: Celem operacji było wzmocnienie 
roli centrum miasta i gminy Głogów Małopolski 
jako przestrzeni spotkań i rekreacji oraz zwięk-
szenie atrakcji turystycznych miejscowości.

Wartość operacji: 154 248,00 zł
Opis: Przedmiotem zadania było zbudowanie skateparku w Głogowie Małopolskim. Na 
specjalny tor przeznaczony do uprawiania sportów ekstremalnych składa się kilka elemen-
tów o łukowym kształcie, pokrytych ciemną, wodoodporną sklejką z odciskiem siatki. 
Wszystkie urządzenia o wysokości powyżej 1 m posiadają poręcze ochronne wzdłuż tyłu 
i boków podestów. Skatepark znajduje się w pobliżu istniejących obiektów rekreacyjnych 
– krytej pływalni „Wodnik”, kortów tenisowych, boiska sportowego – tworząc całościowo 
atrakcyjny kompleks sportowy. Obiekt przeznaczony jest do jazdy na rowerach typu BMX, 
rolkach, deskach, hulajnogach i wyposażony jest w elementy do jazdy dla początkujących, 
średnio zaawansowanych i zaawansowanych.

5. Nabór: II/2018/G „Wsparcie podmiotów 
działających w sferze kultury” – grant
Tytuł operacji: „Siwaki – warsztaty z wy-
piekania w naczyniach ceramicznych i no-
woczesna fotograficzna prezentacja”
Wnioskodawca: Kazimiera Ożóg, przed-
stawiciel KGW w Medyni Głogowskiej
Cel operacji: Celem operacji było promowa-
nie oraz kultywowanie lokalnego dziedzictwa
Wartość operacji: 6 422,30 zł
Opis: W ramach zadania został zakupiony 
aparat fotograficzny wraz z akcesoriami 
fotograficznymi oraz stroje dla członkiń 
KGW w Medyni Głogowskiej. Zorgani-
zowano także warsztaty, podczas których 
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich 
z Medyni Głogowskiej wypiekały potrawy 
w ceramice oraz zaznajamiały się z tema-
tem estetycznej prezentacji potraw i ich 
fotografowania. Podsumowaniem projektu 
było wydanie katalogu z przepisami na po-
trawy z naczyń glinianych.

NORDIC WALKING – spacerem po zdrowie
Projekt współpracy pn. „Nordic Walking spacerem po zdrowie” został zrealizowany w celu 
promowania walorów turystycznych obszarów wchodzących w skład terenów działania 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” i Lokalnej Grupy Działania 
„Ziemia Łańcucka”. 

Oba Stowarzyszenia to sąsiadujące ze sobą 
Lokalne Grupy Działania, które w ramach 
realizacji projektu wykonały na terenie 
7  gmin trasy Nordic Walking i siłownie 
plenerowe.
„EUROGALICJA” w swoim zakresie 
wykonała 18 tras Nordic Walking, po 
3  trasy na terenach gmin: Czarna, Gło-
gów Małopolski, Sokołów Małopolski, 
Kamień, Krasne, Trzebownisko. Prze-
bieg tras został skonsultowany z władza-
mi gmin oraz Polskim Stowarzyszeniem 
Nordic Walking, który przyznał im ofi-
cjalne certyfikaty. 
Poza trasami Nordic Walking, w punk-
cie startu tras zamontowano urządzenia 
siłowni plenerowej oraz ławkę solarną, 
która umożliwia naładowanie np. telefonu 
czy tabletu przy pomocy energii słonecz-
nej. W gminie Głogów Młp. punkt rekre-
acyjny znajduje się przy ul. Jana Pawła II 
w Głogowie Młp.
Trasy Nordic Walking zostały ozna-
kowane znakami strzałkowymi oraz 
znakami malowanymi na podłożu. Po-
stawiono także tablice informacyjne na 
początkach tras. 
Na zakończenie projektu zorganizowano 
imprezy otwierające szlaki w każdej gmi-
nie. Impreza otwarcia w Głogowie Młp. 
odbyła się dnia 20 listopada 2019 r. Na 
wstępie przecięto wstęgę, tym samym ofi-
cjalnie otwierając trasy. Uczestnicy otrzy-
mali od organizatorów kijki do Nordic 
Walking i przekąski. Następnie instruktor 
Nordic Walking przeprowadził rozgrzew-
kę i przedstawił różne techniki Nordic 
Walking. Po rozgrzewce odbył się marsz 
najkrótszą trasą, po którym podano ciepły 
posiłek. Na zakończenie przygotowano 
pokaz pierwszej pomocy.
Strona projektu: www.spacerempozdrowie.pl.
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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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Z wielu względów – chociażby technicznych – ten rodzaj pre-
zentacji umiejętności młodych artystów jest o wiele trudniej-
szy, ponieważ nagranie nie oddaje w pełni rzeczywistych moż-
liwości i talentów wokalnych. Tym bardziej cieszy nas fakt, iż 
reprezentanci naszej szkoły mimo wszystko odnieśli sukces!

Pasja, zaangażowanie i talent nawet w tak trudnych czasach po-
zwalają dokonać czegoś ważnego! Zachęcamy Was zatem, aby-
ście nie rezygnowali z rozwijania swoich zainteresowań pomi-
mo, a może właśnie na przekór temu, co aktualnie przeżywamy.

Oto lista naszych laureatów, którym serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów:
– Julia Furman z klasy VIIa – wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie „Jesienią góry są 
najszczersze” w kategorii „piosenka bieszczadzka”;
– zespół wokalny w składzie: Natalia Kubas, Magdalena Hess, Malwina Brózda, Daria 
Poźniak, Diana Dykas, Michał Cyrek z klasy IV oraz Amelia Rogala, Milena Bereś, 
Patrycja Rzucidło, Jakub Kogut, Filip Kościelny, Dawid Kłonicki, Natalia Węglowska, 
Wiktor Dryka, Maciej Furman z klasy VIa – III miejsce w Wojewódzkim Konkursie 
Polskiej i Obcojęzycznej Piosenki Religijnej „Laudate Deum”.

Małgorzata Wąsik, ZS w Wysokiej Głogowskiej

MIĘDZYNaroDoWY DZIeŃ poStaCI Z BaJeK 
Bajki towarzyszą nam od najmłodszych lat – rozweselają, wzruszają i bawią, ale także przekazują ważne 
prawdy życiowe. 5 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek.

Jest to święto wszystkich bajkowych postaci i dobry moment 
na to, by przypomnieć sobie część z nich. Wybrana data nie 
jest jednak przypadkowa, gdyż jest to dzień urodzin jedne-
go z największych twórców bajek – Walta Disneya.

W tym dniu przedszkolaki z Publicznego Przedszkola 
w Wysokiej Głogowskiej przybyły do przedszkola przebra-
ne w piękne bajkowe stroje. Obchody Dnia Postaci z Bajek 
obfitowały w zabawy i konkursy, których celem było utrwa-
lenie oraz wzbogacenie dziecięcej wiedzy na temat znanych 
i lubianych bajek. Dzieci prezentowały swoje stroje przed 
całą grupą, układały historyjkę obrazkową, rozpoznawały 
bohaterów znanych bajek, rozwiązywały zagadki słowne, 
rozpoznawały bajkę po rekwizycie oraz po przeczytaniu 
fragmentu książki. Po wyczerpującej pracy umysłowej nie 
zabrakło również zabaw ruchowych przy muzyce. Wspól-
ne świętowanie dostarczyło przedszkolakom wiele radości. 
Ten dzień zapamiętamy na długo.

Monika Zygora 

SUKCeSY WoKaLNe UCZNIÓW ZS W WYSoKIeJ GŁoG.
W październiku uczniowie Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej wzięli udział w dwóch wojewódzkich kon-
kursach wokalnych. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, zamiast osobistego 
udziału – uczestnicy zobowiązani byli przesłać nagrania swoich występów. W obecnej sytuacji jest to nie-
wątpliwie doskonała i przede wszystkim bezpieczna alternatywa dla tradycyjnej formy konkursów. 

Julia Furman
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Najpierw ustalmy datę zrobienia zdjęcia; jest to dosyć pro-
ste, gdyż przebija przez nie zapisany na odwrocie rok 1914-
15, a więc czasy pierwszej wojny światowej. Potwierdzają 
to postacie, które stoją przy automobilach, w przybliżeniu 
widać, że noszą austriackie mundury, a więc są to najpraw-
dopodobniej wojskowi szoferzy kierujący tymi pojazdami. 
Kogo tutaj przywieźli? Na co czekają?

Żeby móc odpowiedzieć na te pytania, trzeba sięgnąć do 
historii pierwszej wojny światowej. Otóż, jak wiadomo, 
jej początkiem było wypowiedzenie przez Austro-Węgry 
wojny Serbii w dniu 28 lipca 1914 r., po tym, jak miesiąc 
wcześniej w Sarajewie został zastrzelony arcyksiążę Fran-
ciszek Ferdynand Habsburg, austriacki następca tronu. 
W ciągu kilku kolejnych dni wszystkie mocarstwa euro-
pejskie, z powodu powiązań sojuszniczych, znalazły się 
w stanie wojny. Rosja wystąpiła w obronie Serbii, w związ-
ku z czym cesarsko-królewska armia Franciszka Józefa II 
zdecydowała się na uderzenie prewencyjne i od strony Ga-
licji zaatakowała państwo carów.

Rosjanie nie dali się jednak zaskoczyć, ich oddziały odpar-
ły uderzenie i same wkrótce wkroczyły na teren Galicji. 
Mimo prób kontrofensywy armia rosyjska wkrótce opar-
ła się o Karpaty, rozpoczęły się walki o górskie przełęcze. 
Przez Głogów w tym czasie przetoczyła się rosyjska nawał-
nica, ich wojska spaliły dawny pałac Lubomirskich z XVIII 
wieku, który przez cały XIX wiek użytkowany był jako ko-
szary wojskowe, spłonęło też kilka domów w samym mie-
ście. Wiele rodzin przed wkroczeniem Rosjan pozamykało 
domy na cztery spusty i wyjechało na południe lub zachód, 
uciekając przed wojenną falą.

Dalsze losy walk na tym froncie odwróciły się z chwilą rozpo-
częcia się 2 maja 1915 r. ofensywy gorlickiej. Armia cesarza 
Franciszka Józefa, wsparta przez niemieckiego sojusznika, 
uderzyła na pozycje rosyjskie i zaczęła wypierać nieprzyja-
ciela. Żołnierze cara Mikołaja II nie byli w stanie obronić 
się, nacierała na nich potężna, złożona z 10 dywizji piechoty 
i dywizji kawalerii, 11. Armia niemiecka dowodzona przez 
gen. Augusta von Mackensena, i składająca się z 6 dywizji 
piechoty i dywizji kawalerii 4. Armia austro-węgierska, do-
wodzona przez arcyksięcia Józefa Ferdynanda Habsburga, 
który również nosił mundur i posiadał szlify generalskie. 
Jedenaście dni po rozpoczęciu ofensywy, 13 maja 1915 r., 
Austriacy dotarli do Głogowa. W miasteczku zatrzymał się 
sztab 4. Armii, gdyż ofensywa nieco wyhamowała.

Wróćmy teraz do zdjęcia i odpowiedzmy na wcześniej po-
stawione pytania. Austriaccy szoferzy przywieźli do gło-
gowskiego ratusza oficerów sztabowych 4. Armii, którzy 
byli rozlokowani w najbliższej okolicy. Cały sztab zebrał 
się w budynku magistratu i pod kierunkiem arcyksięcia 
Józefa Ferdynanda studiował mapy, planując dalsze ude-
rzenie na Rosjan. Zatem w trakcie robienia zdjęcia trwała 
właśnie narada, a szoferzy czekali na jej koniec, by odwieźć 
swoich oficerów na kwatery. Czekając, stoją pojedynczo 
albo w małych grupkach i palą papierosy lub rozmawiają 
dla zabicia czasu.

W tym momencie można też bardziej przybliżyć datę wy-
konania zdjęcia – połowa maja 1915 r. – liście na drzewach 
rosnących w pobliżu ratusza są już w pełni ukształtowane. 
Zdjęcie zrobił najprawdopodobniej armijny fotograf doku-
mentujący działania bojowe wojsk austro-węgierskich, któ-
ry podpisał je później nazwą „Głogow”. Nie widać na nim 
cywili, mieszkańców miasteczka, ale z pewnością pilnie 
przypatrywali się temu, co się dzieje na głogowskim rynku 
z okien swoich domów.

Kim był arcyksiążę Józef Ferdynand? Gdy w 1915 r. przy-
był do Głogowa, miał 43 lata, był synem Ferdynanda IV 
Habsburga, ostatniego wielkiego księcia Toskanii, który 
stracił swoje księstwo w wyniku powstania we Florencji 
i zjednoczenia Włoch w 1861 r. Józef Ferdynand urodził 
się już na wygnaniu w Austrii, w zamku Hohensalzburg, 
darowanym jego ojcu przez cesarza Franciszka Józefa. Po-
siadał wykształcenie wojskowe i przeszedł kolejne szcze-
ble dowodzenia, uzyskując awanse oficerskie od stopnia 
porucznika aż do uzyskania szlifów generalskich. Mimo 
to nie był szczęśliwym dowódcą. W 1914 r. brał udział 
w walkach z Rosjanami w Galicji, a po spektakularnych 
porażkach poniesionych przez generała Morisa Auffen-
berga, od 30 września 1914 r. przejął po nim dowodze-
nie 4. Armią austro-węgierską. Po opuszczeniu Głogowa 
z końcem maja 1915 r prowadził dalsze natarcie na armię 
carską i mimo wycofywania się Rosjan, poniósł klęskę pod 
Urzędowem, podczas której do niewoli dostało się ponad 
22 tysiące jego żołnierzy.

Nie wiadomo dokładnie, co robił arcyksiążę Józef Ferdy-
nand podczas tych kilku dni pobytu w Głogowie w maju 
1915 r., oprócz oczywiście zajmowania się sprawami 
ściśle wojskowymi. Być może jeździł konno po okolicy, 
zwiedzając ruiny spalonego przez Rosjan pałacu oraz 
resztki XVIII-wiecznego kościoła św. Wincentego a Pau-
lo i pozostałości domu misyjnego księży misjonarzy. 
Ślady jego obecności w mieście zawiera także kronika 
szkolna, która potwierdza, że w ratuszu mieściła się cała 
kancelaria sztabu 4. Armii.

Robert Borkowski

arCYKSIĄżĘ W GŁoGoWIe
Na zamieszczonym obok zdjęciu widać głogowski ratusz, w tle wieże i mury kościoła, a na pierwszym planie 
stare automobile. Skąd one się wzięły na tym archiwalnym zdjęciu?

Automobile przed głogowskim ratuszem
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Urodził się 20 grudnia 1893 r. w Łańcucie w wielodzietnej 
rodzinie Jana i Katarzyny Inglotów. Jego ojciec prowadził 
własny zakład stolarski i naturalne było, że młody Józef 
w przyszłości również podejmie się wykonywania tego za-
wodu. Tak też się stało, po skończeniu szkoły powszechnej 
młodzieniec rozpoczął naukę w ojcowskim warsztacie.

W lecie 1914 r., gdy Józef Inglot miał 20 lat, wybuchła 
I wojna światowa. Wcielony do wojska austro-węgierskiego, 
trafił do twierdzy Przemyśl. Miasto otaczał łańcuch kilku-
dziesięciu fortów skutecznie blokujących nieprzyjacielowi 
dostęp. Józef Inglot bardzo szybko znalazł się na pierwszej 
linii frontu. Wojska rosyjskie po raz pierwszy zaatakowały 
twierdzę 3 października 1914 r. Bronił jej 128-tysięczny gar-
nizon, który skutecznie odparł atak.

Twierdza Przemyśl stała się austriacką wyspą na terenie Galicji 
zalanej przez wojska carskie. 5 listopada rozpoczęło się drugie 
oblężenie, tym razem Rosjanie otoczyli ufortyfikowane mia-
sto całkowicie. Obrońcy byli zdani tylko na te zapasy żywności 
i amunicji, które posiadali w magazynach. Porcje jedzenia były 
sukcesywnie zmniejszane, tak że żołnierze i mieszkańcy cier-
pieli głód. Mimo to cały czas odpierali rosyjskie ataki. Wresz-
cie, 20 marca 1915 r., po 173 dniach obrony, dowódca twierdzy 
gen. Herman Kusmanek podjął dramatyczną decyzję o kapi-
tulacji. Cała załoga austriackiej twierdzy trafiła do rosyjskiej 
niewoli. Jednym z tych żołnierzy był Józef Inglot.

Jak pisze we wspomnieniach o swoim ojcu Jan Inglot, trafił 
on najpierw na stepy dzisiejszego Kazachstanu, a mniej wię-
cej po pół roku przewieziono go do obszaru charkowskiego, 
gdzie otrzymał przydział do pracy w gospodarstwie rolnym 
u bogatego chłopa. Sytuacja początkowo była stabilna, lecz 
po dokonaniu rewolucji przez bolszewików w 1917 r. wybu-
chła wojna domowa, która wprowadziła w Rosji chaos. Józef 
Inglot był świadkiem walk pomiędzy bolszewikami a tzw. 
białymi generałami. W grudniu 1918 r. do wsi, w której Jó-
zef mieszkał, przybył oddział Armii Czerwonej. Był mróz, 
więc żołnierze porozlokowywali się po chłopskich chatach.

W nocy ktoś zaczął dobijać się do drzwi. Gospodarz polecił 
Józefowi otworzyć, ponieważ obcy grozili wrzuceniem do 
środka granatu. Napastnikami byli białogwardziści, którzy 
przystąpili do bezwzględnego mordowania żołnierzy bol-
szewickich. Józef przyglądał się tym brutalnym mordom 
z przerażeniem. Niewątpliwie rzeź była dla niego wstrzą-
sającym wydarzeniem, dużo gorszym niż miesiące przeżyte 
w oblężonej twierdzy czy na stepach Kazachstanu.

Do Polski wrócił dopiero w 1925 r. Minęło już 11 lat od 
chwili, kiedy pożegnał się z rodzicami, udając się na front. 
Niestety, więcej ich nie ujrzał, mógł odwiedzić tylko ich 
groby. Do pracy w stolarni nie powrócił. Przed śmiercią 
jego ojciec przekazał ją innemu synowi. Z kłopotu wybawi-
ła go najmłodsza siostra Kazimiera, będąca żoną łańcuckie-
go piekarza Ignacego Kwiatka. Józef Inglot zaczął u niego 
praktykować i po kilku latach uzyskał dyplom najpierw cze-
ladnika, a następnie mistrza piekarskiego.

Mając już odpowiednie umiejętności i właściwe dokumen-
ty, Józef Inglot zaczął rozglądać się za miejscem, w któ-
rym mógłby otworzyć własną piekarnię. W gazecie znalazł 
ogłoszenie rzeszowskiego piekarza Jana Babuli, który szu-
kał chętnych do dzierżawy kilku piekarni, między innymi 
w Głogowie Małopolskim. Inglotowi odpowiadała ta oferta 
i od 1936 r. rozpoczął on działalność w naszym mieście.

Piekarnia ta mieściła się w południowo-zachodnim naroż-
niku rynku, w budynku dzisiejszego hotelu „Lider”. Nie bez 
powodu wychodząca z tego narożnika ulica nazywa się Pie-
karska. Na parterze budynku znajdowały się pomieszczenia 
do wyrobu ciasta i wypieku chleba oraz sklep od frontu, a na 
piętrze były pokoje mieszkalne. Inglot miał więc mieszkanie 
i zakład pracy w jednym miejscu.

Po przybyciu do Głogowa ponad czterdziestoletni już ka-
waler zaczął szukać żony. Szczególnie pięknie wystrojone 
głogowianki można było zobaczyć na niedzielnych mszach 
w kościele. Tam też Józef wypatrzył trzydziestojednoletnią 
Kazimierę Małodobrą. Poznali się i wkrótce pobrali. Owocem 
tego związku jest trzech synów: Jan, Stanisław i Kazimierz.

W Głogowie działała jeszcze druga piekarnia, prowadzona 
przez żydowską rodzinę Birnfeldów. Dlatego Józef Inglot 
nad wejściem umieścił napis „Piekarnia katolicka”, chcąc 
w ten sposób przyciągnąć klientów wyznania chrześcijań-
skiego. Gdy nastał trudny okres II wojny światowej, Inglot 
był zmuszony do wypieku kontyngentu chleba dla Niemców. 
Gdy Głogów z kolei zajęła Armia Czerwona, w jego piekarni 
za dnia wypiekali chleb Rosjanie, a on robił to w nocy.

Józef Inglot prywatnie piekarnię prowadził do 1952 r., póź-
niej przejęła ją Gminna Spółdzielnia „SCh”. Przez jakiś czas 
pracował jako jej kierownik, ale w 1957 r., po odwilży paź-
dziernikowej, gdy otworzyła się szansa na powrót inicjatywy 
prywatnej, uruchomił nową piekarnię w rynku we wschod-
niej pierzei. Prowadził ją do 1972 r. Chleb z piekarni Inglota 
jadła więc połowa mieszkańców Głogowa Małopolskiego.

Józef Inglot zmarł 20 czerwca 1973 r. Spoczywa na cmenta-
rzu parafialnym na Piasku.

Robert Borkowski

GŁoGoWSKIe BIoGrafIe
JÓZef INGLot

Piekarnia Józefa Inglota była kiedyś jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc w Głogowie Mało-
polskim. Jej tradycje dzisiaj kontynuuje piekarnia Gminnej Spółdzielni „SCH”.

Po prawej Józef Inglot, obok Marian Rudolf, zdjęcie zrobiono w piekarni Inglota 
w okresie II wojny światowej
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Głogovia Głogów ma za sobą dobrą rundę. Drużyna Adama 
Wałczyka uplasowała się na 5 miejscu, zdobywając 38 punk-
tów i na wiosnę powalczy o awans do III ligi. Na tę zdobycz 
składa się 11 zwycięstw, 5 remisów i 5 porażek, w których 
Głogovia zdobyła 40 bramek, a straciła ich 26.

– Jako drużyna, nie możemy z  tego faktu nie być zadowo-
lonymi. Osiągnęliśmy główny cel, jakim była kwalifikacja 
do grupy mistrzowskiej, w  której zostanie rozegrana runda 
w  systemie każdy z każdym o awans do wyższej klasy roz-
grywkowej. Poziom drużyn jest wyrównany, różnice punkto-
we nie są duże, dlatego każdy z tej ósemki powalczy o zajęcie 
I miejsca. Oczywiście są główni faworyci, do których należy 
m.in. Korona Rzeszów czy Izolator Boguchwała – mówi tre-
ner Głogovii, Adam Wałczyk. Od początku grudnia coach 
Głogovii przebywa na stażu w Wiśle Kraków, gdzie obser-
wuje treningi pierwszej drużyny, grup młodzieżowych oraz 
drużynę CLJ.

– Jak to często bywa w sporcie, pozostał pewien niedosyt, 
gdyż oddaliśmy punkty drużynom teoretycznie słabszym. 
Ciekawostką jest fakt, że gdyby policzyć tylko punkty zdo-
byte pomiędzy drużynami, które wystąpią w fazie play off, 
to zajmujemy pierwsze miejsce. To pokazuje, że mieliśmy 
problem z koncentracją i oddaliśmy punkty, które teore-
tycznie nie powinny być oddane, a na mecze z czołów-
ką ligi potrafiliśmy odpowiednio się przygotować i ugrać 
punkty. Jest to pewien materiał do analizy i pracy nad tym 
w przyszłości. Nie rozdrapujemy ran, lecz postaramy się 
przygotować do kolejnej rundy tak, by punktować w ósem-
ce – dodaje Wałczyk.

Jak ocenia Pan grę Głogovii na zakończenie sezonu? 

– Wypracowaliśmy wspólnie z zawodnikami swój styl gry, 
który będziemy chcieli cały czas doskonalić i ulepszać. Dru-
żyna w większości meczów pokazała się z bardzo dobrej 
strony. Staraliśmy się grać ładną piłkę dla kibiców, nie mu-
rowaliśmy bramki. Chcieliśmy także grać ofensywnie, co 
niosło ze sobą ryzyko utraty bramek. Te, które traciliśmy, 
to głównie efekt udziału bardzo dużej liczby zawodników 
w ofensywie i narażania się na kontrataki ze strony prze-
ciwników. Kolejną naszą bolączką były stałe fragmenty gry, 
w których dużo bramek traciliśmy bezpośrednio z rzutów 
wolnych (po rykoszetach itd.). Najważniejszy nasz manka-
ment, nad poprawą którego zamierzamy pracować, to faza 
przejścia z ofensywy do defensywy.

Jakie ma Pan plany wobec drużyny na kolejny sezon? 

– Wiemy, nad czym mamy pracować i co doskonalić, aby 
tracić mniej goli i oczywiście strzelać więcej. Nasza filozofia 
gry – szczególnie w ofensywie – na pewno się nie zmieni. 
Nadal będziemy iść w tym kierunku. Wszystko po to, by 
wygrywać i cieszyć grą naszych kibiców, zachowując od-
powiedni balans pomiędzy fazami gry. Każdy kończący się 

poDSUMoWaNIe rUNDY JeSIeNNeJ  
KLUBÓW pIŁKarSKICH 

Chociaż boiska w śniegu, drużyny seniorów już zaplanowały przygotowania do rundy rewanżowej. Przez okres 
przygotowawczy będą trenować na własnych obiektach, orliku, halach sportowych, w terenie i na siłowni. Za-
wodnicy będą przygotowywać się także do meczów sparingowych. IV-ligowa Głogovia zaplanowała 9 cie-
kawych meczów kontrolnych m.in. z Orłem Przeworsk, Błękitnymi Ropczyce, Stalą II Mielec czy Unią Tarnów.
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etap – czy w przypadku rundy, czy naszego życia – wymaga 
drobnych korekt, które pewnie i u nas się dokonają, aby być 
jeszcze lepszym zespołem – wyjaśnia trener.

– Korzystając z okazji, chcę podziękować wszystkim kibi-
com, zawodnikom, zarządowi i ich rodzinom, a szczególnie 
mojej żonie i rodzinie, za wkład i trud włożony w codzienną 
pracę na rzecz klubu, natomiast żonie – szczególnie za cier-
pliwość. Składam Państwu również życzenia świąteczne, 
zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia – przede 
wszystkim zdrowia – dodaje na koniec. 

Głogovia rozpocznie treningi 9 stycznia. Zawodnicy będą 
trenować na własnych obiektach (boisko orlik, siłownia, 
sztuczne boiska) pięć razy w tygodniu.

Plan gier kontrolnych Głogovii:
23 stycznia – Korona Rzeszów
30 stycznia – Orzeł Przeworsk
6 lutego – Błękitni Ropczyce
13 lutego – Stal II Mielec
17 lutego – Resovia II Rzeszów
20 lutego – Unia Tarnów
27 lutego – Czarni Połaniec
3 marca  - Jedność Niechobrz
20 marca – Stal Rzeszów

Jak na koniec rundy jesiennej uplasowały się gminne klu-
by piłkarskie grające w niższych ligach? A-klasowa Victoria 
Budy Głogowskie zakończyła sezon na 16 miejscu, zdobywa-
jąc zaledwie 5 punktów. Wśród zespołów grających w klasie B 
ubiegły sezon najłaskawszy okazał się dla drużyny TS Noverra 
Głogów Małopolski, która zakończyła go na pierwszym miej-
scu w tabeli z dorobkiem 33 punktów. Grający w tej samej kla-
sie Orzeł Wysoka Głogowska zajął 5 miejsce w tabeli, Jedność 
Hucisko 6 miejsce, a Rudzik Rudna Mała 10 miejsce.

Jak Pan podsumowuje rundę jesienną w wykonaniu pań-
skiej drużyny?

– W mojej ocenie tegoroczna runda jesienna była ciężka dla 
każdej z drużyn. Sytuacja, w której się znaleźliśmy, spowo-
dowała z pewnością liczne rotacje w drużynach, takie jak 
absencje zawodników czy zmiany terminów rozgrywek 
w ostatniej chwili. Głównym problemem, z  jakim borykał 
się nasz zespół, było utrzymanie regularności. Problemy 
te sprawiały, że dobre mecze z  drużynami aspirującymi 
do awansu przeplataliśmy bardzo słabymi spotkaniami 
z drużynami ze środka oraz dołu tabeli. Jest to na pewno 
aspekt, nad którym zamierzamy pracować w nadchodzącej 
rundzie. Regularne punktowanie zamaże wynik, jaki osią-
gnęliśmy w pierwszej połowie sezonu – mówi Prezes Klubu 
Sportowego Rudzik Rudna Mała, Damian Laskowski.

Czy nadchodząca przerwa będzie czasem treningu czy 
może raczej odpoczynku?

– Z dniem 15 listopada zakończyliśmy oficjalne rozgrywki, 
natomiast treningi odbywały się do końca listopada. Dys-
ponujemy szeroką kadrą zawodników, było to spowodowa-
ne problemami zdrowotnymi, rezygnacją paru chłopaków 
zaraz po rozpoczęciu rundy oraz sprawami dotyczącymi 
wirusa, przez co siły rozłożyły się dosyć równomiernie. 
Z  pewnością chcielibyśmy wrócić do regularnych trenin-
gów od lutego, taki mamy plan – dodaje Laskowski.

– Odczuwamy duży niedosyt, ponieważ początek rundy za-
powiadał się znakomicie, co każdy mógł zauważyć. Jednak 
piłka pisze różne scenariusze. Po sześciu kolejkach wygrywa-
my wszystko – jesteśmy liderem, a później ponosimy poraż-
ki i notujemy spadek formy, zajmując ostatecznie 5 miejsce. 
Przed nami przerwa w rozgrywkach. W styczniu rozpoczyna-
my treningi i chcemy wypaść jak najlepiej, a boisko te plany 
zweryfikuje – mówi prezes Klubu Orzeł Wysoka Głogow-
ska, Zenon Wesół.

fot. Podkarpacka Piłka Nożna, Foto-Res
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– Pod względem sportowym bieżący rok akademicki był 
bardzo specyficzny i dynamiczny. Zacząć należy od tego, że 
od wybuchu pandemii w marcu nie byliśmy pewni, czy cy-
kliczne coroczne Akademickie Mistrzostwa Polski w ogóle się 
odbędą. Nie pomogła w tym również niepewność i przerwa 
w treningach. Osobiście podchodziłem do tej przerwy bardzo 
profesjonalnie i wykorzystywałem każdą lukę i możliwość 
treningową. W budowaniu formy przed finałami, które zo-
stały przełożone na wrzesień i październik, pomógł mi mój 
konik, którym jest siatkówka plażowa oraz regularne treningi 
motoryczne – na siłowni lub w plenerze. Reszta drużyny rów-
nież pozostawała w tym czasie w treningu indywidualnym – 
mówi Kamil Warzocha, zawodnik zwycięskiej drużyny UR.

Siatkarze Uniwersytetu Rzeszowskiego pokonali Politechnikę 
Opolską wynikiem 3:0. Warto dodać, że drużyna AZS-u UR 
była jedynym przedstawicielem województwa podkarpackie-
go wśród 13 drużyn akademickich z terenu całej Polski.

W fazie grupowej rzeszowianie pokonali Śląski Uniwersytet 
Medyczny i AWFiS z Gdańska. Zarówno pierwszy, jak i drugi 
mecz zakończył się wynikiem 2:0, dzięki czemu nawet poraż-
ka z UMCS-em Lublin (1:2) nie przekreśliła szans drużyny 
Uniwersytetu Rzeszowskiego na zajęcie pierwszego miejsca 
w grupie i awans do ćwierćfinałów mistrzostw. W rywalizacji 
o wejście do strefy medalowej AZS UR okazał się lepszy od 
Uniwersytetu Warszawskiego, pokonując go 2:0. Półfinał oka-
zał się dla rzeszowian trudniejszy, jednak ostatecznie poradzili 
sobie i z nim, pokonując gospodarzy turnieju – Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie – wynikiem 2:1. W finale siatka-
rze UR spotkali się z jedynym – dotychczas – niepokonanym 
zespołem, którym byli zawodnicy z Politechniki Opolskiej. 
Zwycięską passę studentów z Opola przerwał nie kto inny, jak 
drużyna UR – wygrywając spotkanie z wynikiem 3:0.

Srebrny medal zdobyli gracze Politechniki Opolskiej, natomiast 
brązowy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

– Nawiązując do samych zawodów finałowych w Krakowie, 
z pewnością mogę powiedzieć, że nie byliśmy faworytami. 
Ogromnym sukcesem był dla nas już sam udział w finale i wy-
grana turnieju półfinałowego w Lublinie. Turniej był dla nas 
nagrodą i wielką przyjemnością rywalizowania wśród najlep-
szych w Polsce. Mimo tego, że w większości meczów byliśmy 
tzw. underdogiem, to naszą wolą walki i ogromną chęcią do-
konania czegoś fajnego – wygrywaliśmy z wyżej notowanymi 
rywalami (Uniwersytetem Śląskim, AWF Gdańskim czy Uni-
wersytetem Warszawskim). Na naszym ogólnym występie po-
jawiła się tylko jedna skaza, którą była porażka po „tie breaku” 
z UMCS Lublin. W półfinale spotkaliśmy gospodarza turnieju 
– Uniwersytet Ekonomiczny z Krakowa. Po pięknym meczu, 
który oglądało sporo osób dzięki transmisji internetowej, po-
konaliśmy przeciwników. Niespodziewany finał z Politechniką 
Opolską, która kroczyła przez turniej od zwycięstwa do zwy-
cięstwa i była tzw. „pewniakiem” do triumfu, był dla nas naj-

lepszą nagrodą. Podeszliśmy do niego bardzo skoncentrowani, 
ze skupieniem. Przed meczem podziękowaliśmy sobie za to, 
co zrobiliśmy do tej pory i założyliśmy sobie, że bez względu 
na wynik będziemy czerpać ogromną radość i przyjemność 
z gry. Wiedzieliśmy, że już nic nie musimy, ale bardzo chcemy. 
Pozwoliło nam to wznieść naszą grę na bardzo wysoki – nie-
osiągalny wówczas dla Politechniki Opolskiej – poziom. Wy-
graliśmy ten mecz wynikiem 3:0 po pasjonującej trzeciej par-
tii, która porwała kibiców w Internecie, i zostaliśmy Mistrzem 
Polski – przynajmniej na najbliższy rok – relacjonuje p. Kamil.

– Sport drużynowy, a w naszym wykonaniu konkretnie siat-
kówka, ma w sobie to, że budując kolektyw i mocny zespół 
nie tylko na parkiecie, ale i poza boiskiem – można przenosić 
góry. Nam się to udało, mimo tego, że nikt na nas nie stawiał. 
Emocje, jakie nam towarzyszyły, są nie do opisania. Dla wielu 
graczy z całej drużyny jest to największy sukces w siatkarskiej 
przygodzie. Upust naszych emocji idealnie odzwierciedlają 
zdjęcia i końcówka transmisji, która przewija się w Internecie. 
Na koniec chcę podziękować całej złotej drużynie, z naszym 
trenerem – doktorem Wojciechem Bajorkiem na czele, mojej 
najbliższej rodzinie, która zawsze wspierała mnie w siatkar-
skich krokach oraz mojej dziewczynie Ani i wszystkim zna-
jomym, którzy życzyli nam dobrze. Życzę wszystkim Czytel-
nikom, aby jak najczęściej mogli przeżywać takie pozytywne 
emocje, jakie towarzyszyły nam podczas meczu finałowego, 
a naszą gminę zachęcam do propagowania i wspierania spor-
tu oraz współzawodnictwa – dodaje.

Mistrzowie Polski z UR wystąpili w składzie: Patryk Babik, 
Krystian Bernat, Damian Bykowski, Sebastian Dymowski, 
Paweł Kasperkowicz, Anatol Lejko, Mateusz Pyrak, Marcin 
Rola, Karol Rzegocki, Jakub Sitowski, Piotr Świeczka, Ad-
rian Turek, Kamil Warzocha oraz Kamil Zarewicz. Trener 
– Wojciech Bajorek.

Serdecznie gratulujemy tak znaczącego sukcesu i życzymy 
kolejnych wygranych!

Monika Wasiluszko

GŁoGoWIaNIN W ZeSpoLe  
aKaDeMICKICH MIStrZÓW poLSKI 

Końcem października w Krakowie odbył się finał turnieju Akademickich Mistrzostw Polski w siatkówce. Wiel-
kim sukcesem jest wywalczenie przez siatkarzy Uniwersytetu Rzeszowskiego złotego medalu. Jako miesz-
kańcy gminy Głogów Małopolski cieszymy się tym sukcesem tym bardziej, że jednym z zawodników zwy-
cięskiego składu jest rodowity Głogowianin – Kamil Warzocha.

Kamil Warzocha
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Z dniem 31 grudnia 2020 r. do-
biega końca realizacja projek-
tu pn. „Klub Inspiracji Sukcesu” 
o łącznej wartości 101 052,00 zł, 
którego realizatorem jest Miej-
sko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Głogowie Młp. 

W  ramach konkursu „Od wyklu-
czenia do aktywizacji. Edycja 2020”, 
w ramach programu Ministra Pracy, 
Rodziny i  Polityki Społecznej ,,Od 
wykluczenia do aktywizacji. Pro-
gram pomocy osobom wykluczo-
nym społecznie i  zawodowo na lata 
2020-2022” Ośrodek pozyskał środki 
na kontynuację działalności Klubu 
Integracji Społecznej, funkcjonujące-
go w jego strukturach od 2017 roku.
Projekt skierowany był do osób 
bezrobotnych, biernych zawodowo, 
w wieku aktywności zawodowej, za-
mieszkujących teren gminy Głogów 
Małopolski oraz korzystających 
z świadczeń pomocy tutejszego Ośrodka. Do uczestnictwa 
w projekcie realizowanym w okresie od 1 maja 2020 r. do 
31 grudnia 2020 r. zostało zakwalifikowanych 22 nowych 
uczestników Klubu Integracji Społecznej, tj. 12  mężczyzn 
i 10 kobiet.
W tym roku oferta reintegracyjna KIS-u została rozszerzo-
na o nowe usługi. Z myślą o rozwijaniu umiejętności i zdo-
bywaniu nowej wiedzy przez uczestników projektu zostały 
zorganizowane nowe warsztaty, szkolenia – łącznie w wy-
miarze 330 godzin, m.in.: treningi kompetencji i umiejęt-
ności społecznych, zajęcia klubu pracy, warsztaty edukacji 
ekonomicznej i zarządzania czasem, warsztaty autoprezen-
tacji i dbania o własny wizerunek, warsztaty komputerowe, 
szkolenie z  zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, 
warsztaty z zakresu zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz spółdzielni socjalnych, grupy wsparcia, 
zajęcia terapeutyczne z zakresu profilaktyki i uzależnień.
Równolegle obok usług reintegracji społecznej realizowa-
ne były działania z  zakresu aktywizacji zawodowej. Dla 
10  osób o  niskich kwalifikacjach zostały zorganizowane 
kursy zawodowe w wymiarze 100 godzin takie jak: profe-
sjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, opiekun osób 
starszych i niepełnosprawnych, kadry i płace, kurs bruka-
rza, kurs na prawo jazdy kat. „B”.
Celem kursów zawodowych było uzyskanie przez osoby 
uczestniczące w kursach wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy lub samodziel-
nego świadczenia usług w zakresie związanym z kierunkiem 
wybranego kursu zawodowego. Każdy kursant miał zapew-
niony dostęp do egzaminu zewnętrznego, dzięki któremu 

mógł uzyskać kwalifikacje zawo-
dowe – unormowane w  rozporzą-
dzeniach właściwego ministra, oraz 
otrzymał stypendium szkoleniowe.
Od czerwca 2020 przez okres 6 mie-
sięcy w  porozumieniu z  Powiato-
wym Urzędem Pracy w  Rzeszowie 
4 uczestników projektu o III profilu 
pomocy zostało skierowanych do 
wykonywania prac społecznie uży-
tecznych na terenie sołectw gminy 
w wymiarze 40 miesięcznie, za któ-
re otrzymywali wynagrodzenie. 
W ramach kompleksowości usług re-
integracyjnych oferta Klubu została 
wzbogacona i poszerzona o działania 
z  dziedziny edukacji, kultury, profi-
laktyki zdrowotnej, rekreacji i sportu, 
podejmując współpracę w  tej dzie-
dzinie z lokalnymi instytucjami i or-
ganizacjami – obejmując swoim za-
kresem działań nie tylko uczestników 
KIS-u, ale również ich rodziny. 

Wszyscy uczestnicy projektu oraz ich rodziny mogły sko-
rzystać z indywidualnego, bezpłatnego wsparcia specja-
listycznego, udzielanego przez dyżurujących w  Klubie 
specjalistów: psychologa/psychoterapeutę, prawnika oraz 
pedagoga/doradcę rodzinnego. 
Natomiast dla osób, które chciały zapoznać się z działaniem 
komputera lub skorzystać z Internetu w celach edukacyjno
-wyszukiwawczych, została utworzona Kafejka Internetowa 
– czynna w godzinach pracy Klubu.
Głównym założeniem realizowanych działań z  zakresu 
usług reintegracji było wzmocnienie i ustabilizowanie wi-
zerunku i samooceny uczestników, przywrócenie im świa-
domości bycia potrzebnym, umożliwienie nabycia umie-
jętności samodzielnego zaspokajania niezbędnych potrzeb 
życiowych sobie i swoim rodzinom oraz przekazanie swoim 
bliskim odpowiednich wzorców zachowań. 
Zadania realizowane w Kubie Integracji Społecznej cieszyły 
się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy z  chęcią uczęsz-
czali na zajęcia, gdzie oprócz możliwości przyswajania 
wiedzy, mogli nawiązać nowe znajomości, dzięki którym 
nastąpiło miedzy nimi zacieśnienie więzi społecznych. Do-
datkowo mieli zapewniony poczęstunek.
Na zakończenie udziału w  projekcie każdy z  uczestników 
otrzymał dyplom uczestnictwa w programie reintegracji spo-
łecznej i zawodowej oraz drobne upominki promujące projekt.
Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaan-
gażowanie i  aktywny udział w  zajęciach realizowanych 
w ramach projektu.

Agnieszka Jarosz – koordynator projektu

ZaKoŃCZeNIe proJeKtU pN. „KLUB INSpIraCJI 
SUKCeSU” – efeKtY DZIaŁaLNoŚCI KLUBU 

INteGraCJI SpoŁeCZNeJ W StYKoWIe
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STYKOWIE OFERUJE: 
 

 

 

 

 

- udział w interesujących warsztatach 
- szkolenia zawodowe 
- poradnictwo specjalistyczne 
- wsparcie finansowe 
- prace społecznie użyteczne 
 

 

Klub Integracji Społecznej w Stykowie 
Styków 102, 36-060 Głogów Małopolski  • Tel. 17 77 76 422 

MGOPS Głogów Małopolski 
 ul. Fabryczna 17, Dział Aktywności Lokalnej • Tel. 17 789 75 44 
 

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Od wykluczenia do 
aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” realizowanego w ramach konkursu  
„Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”. 

OKRES 
REALIZACJI 
PROJEKTU: 

01.05.2020 r. 
31.12.2020 r. 

- kafejkę internetową 
- wspólną integrację 
- materiały szkoleniowe 
- karnet rodzinny na basen, siłownię itp. 
- catering  

 

 

    UDZIAŁ 
BEZPŁATNY 
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Zacznijmy od wyjaśnienia tego, kim jest barber i czym róż-
ni się od fryzjera? 

Barber Shop to  typowy salon, jednak dedykowany jest 
stricte mężczyznom. Jest miejscem, w  którym każ-
dy z  nich może zapomnieć o  codziennych problemach 
i  wspólnie z  barberem wykreować wymarzoną fryzurę. 
Nazwa barber wciąż dla wielu z  nas brzmi tajemniczo. 
Niektórym nie mówi kompletnie nic, inni kojarzą go 
z fryzjerem lub golibrodą, ale najczęściej nie mają pew-
ności, o  co dokładnie chodzi. Na czym polega różnica 
między barberem a  golibrodą czy fryzjerem? Jeśli zde-
cydowałeś się zapuścić bujną brodę, prędzej czy później 
z  pewnością trafisz w  ręce barbera. Zawód ten często 
określa się mianem męskiego fryzjera, co nie jest do koń-
ca właściwe. Zajmowanie się włosami nie jest bowiem je-
dynym zajęciem barbera. Nasuwa się więc pytanie: może 
po prostu golibroda? Jednak ta nazwa również w  pełni 
nie oddaje specyfiki tej profesji. Poza goleniem, barber 
zajmuje się również pielęgnacją męskiego zarostu i oko-
lic twarzy. Jeżeli bardzo zależy nam na znalezieniu pol-
skiego odpowiednika, który w pełni odzwierciedli zakres 
usług barbera, musielibyśmy nazwać go raczej cyruli-
kiem. To oni – podobnie jak pierwsi barberzy – zajmo-
wali się strzyżeniem, goleniem oraz usługami z zakresu 
medycyny. W skrócie, barber łączy w sobie umiejętności 
zarówno fryzjera i golibrody, a gdy goli na gładko – rów-
nież golarza. Nie jest jednak żadnym z nich. To oddzielny 
zawód – profesjonalny i równie potrzebny.

Czym ten Barber Shop właściwie jest? 

Jednym słowem, Barber Shop to coś w rodzaju odpowiedni-
ka damskiego SPA, do którego jeździ się raczej z facetami, nie 
kobietami. Miejsce, jakim jest Barber Shop pełni niezwykle 
ważną rolę w podróży ku dorosłości. To właśnie tutaj, poprzez 
obserwację, młodzi chłopcy uczą się sposobu komunikacji 
dorosłych mężczyzn, ich poczucia humoru oraz nabywania 
dystansu do własnej osoby. Kiedy barber sięga po tradycyjną 
brzytwę zamiast golarki, czują, że osiągają kolejny etap w sta-
waniu się mężczyzną. Uwielbiamy, gdy ojcowie zabierają do 
nas swoich synów. Tak naprawdę, oprócz specjalnych usług, 
oferujemy im też wyjątkowe wspomnienia.

Skąd pomysł na zostanie barberem? 

Już będąc uczniem szkoły podstawowej zdałem sobie 
sprawę, że potrzebuję kreatywnego zawodu. Wybór padł 
na fryzjerstwo. Po kilku miesiącach zdałem sobie sprawę, 
że to wszystko, czego chcę od życia, ponieważ we fryzjer-
stwie odnalazłem swoją drogę i pasję. To było jak iskra, 
zapłon. Dowodem tego jest nieprzerwana praca w zawo-
dzie od ponad 30 lat oraz ciągłe udoskonalanie swoich 
umiejętności.

Jak doszło do tego, że otworzył Pan pierwszy w Głogowie 
Małopolskim Barber Shop?

Po wielu latach prowadzenia własnego Salonu Fryzjerskie-
go LORETTE w Rzeszowie przy ul. Zygmuntowskiej – po-

stanowiłem zrobić coś jeszcze. Naturalnym następstwem 
samorealizacji jest chęć dalszego rozwoju, czyli założenia 
kolejnego biznesu. Miałem to szczęście, że klienci dostrze-
gali we mnie po prostu profesjonalistę, a współpracowni-
cy partnera. Dlaczego Głogów? Myślę, że odpowiedź jest 
dość prosta: jest to pierwszy Barber Shop w tym mieście, 
czego dowodem jest chociażby zainteresowanie Państwa 
gazety. Była to oczywiście kwestia braku takiego miejsca 
w Głogowie i pewnej potrzeby się z nim wiążącej. Po pro-
stu czułem, że takie specjalne miejsce dla mężczyzn musi 
w  końcu tu powstać. Od otworzenia pierwszego Barber 
Shopu w  Rzeszowie minęły ponad dwa lata. Wtedy wła-
śnie poszerzyłem profil swojej działalności, stwarzając 
przestrzeń wyłącznie dla mężczyzn. Dzisiaj tę przestrzeń 
tworzę również w Głogowie.

Czy ma Pan już swoich stałych klientów? Co sprawia, 
że chętnie wracają w Pana progi?

Zadowolony klient zawsze wraca. Jeżeli usługa jest na naj-
wyższym poziomie i dokładamy do naszej pracy wszelkiej 
staranności, to klient z miłą chęcią i przyjemnością odwie-
dzi nas ponownie. Prosimy pamiętać również, że zawsze 
służymy pomocą oraz poradą. Precyzja, indywidualne po-
dejście do klienta oraz przyjemna atmosfera są dla nas naj-

BarBer to NIe tYLKo ZaWÓD, to paSJa I SZtUKa
O zawodowej pasji, rozwoju oraz przepisie na sukces. Czyli rozmowa z założycielem pierwszego Barber 
Shopu w Głogowie Małopolskim, również trudniącym się tą profesją – p. Krzysztofem Selwą.
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ważniejsze. Atmosferę budują ludzie. To, że cały mój zespół 
jest tak bardzo różnorodny – wszyscy jesteśmy z totalnie in-
nych światów, mamy inne charaktery – właśnie tę atmosferę 
buduje. Dzięki temu każdy klient, który do nas przyjdzie, 
może się tutaj odnaleźć, każdy ze sobą rozmawia. Bardzo 
zależy nam na tym, żeby nasi klienci czuli się u nas dobrze, 
rozmawiali z nami oraz ze sobą wzajemnie. To nie jest tak, 
że ktoś przychodzi konkretnie do Ciebie i tylko z Tobą roz-
mawia, tylko z Tobą przebywa. Każdy z naszych klientów 
czuje się tutaj trochę tak, jakby po prostu wpadł pogadać 
– a ostrzygł się tylko przy okazji. Naszymi klientami są za-
równo dorośli mężczyźni, jak i  dorastający chłopcy. Tak 
naprawdę wiek i typ klienta nie ma znaczenia. Bez wzglę-
du na to, kim jesteś i skąd pochodzisz, jesteś mile widziany 
w naszym Barber Shopie. Nasi klienci stawiają po prostu na 
jakość wykonywanych przez nas usług. 

Czy jest to dla Pana wyłącznie sposób na biznes czy może 
jest czymś więcej, pasją? 

Tworzymy zespół najlepszych ludzi na rynku, posiadających 
swoisty kunszt, pomysłowość i  energię do pracy. Najważ-
niejsze cechy to pewność, kreatywność i wyobraźnia. Do-
bry barber posiada twórczą wizję. Liczy się również ambicja 
oraz dokładność w wykonywaniu pracy. Komunikatywność 
oraz praca w zespole to niezwykle ważne elementy. Każdy, 
kto zajrzy do naszego salonu, od razu poczuje wyjątkowy 
klimat wnętrza oraz pasję ludzi tu pracujących. Barber to 
nie tylko zawód, to pasja i sztuka.

Czy nie uważa Pan, że pielęgnacja brody jest nadal tema-
tem tabu wśród mężczyzn? 

Odkąd pojawiła się w  Polsce i  na świecie moda na broda-
czy, czyli drwali – zaczęło rozwijać się także barberstwo, co 
moim zdaniem pozytywnie wpłynęło na branżę i postrzega-
nie zadbanego faceta. Bardzo cieszę się z tego, że zaczęliśmy 
sięgać po specjalne, dedykowane kosmetyki dla mężczyzn. 
Teraz mężczyzna do układania włosów zamiast przezroczy-
stego żelu używa pasty i pomaga sobie przy tym grzebieniem 
albo nawet szczotką. Dobry olejek do brody i balsam wosko-
wy pozwolą uzyskać taki kształt brody, jaki tylko zechcesz. 
Większość mężczyzn, którzy podejmują decyzję o  zapusz-
czeniu brody, marzy o posiadaniu równego, gęstego, epicko 
wyglądającego zarostu o określonej długości i kształcie. Za-
pominają jednak o własnych predyspozycjach, takich jak gę-
stość zarostu lub kształt twarzy. Przecież spektakularny efekt 
osiągamy, skupiając się na swoich atutach. Drogą sukcesu jest 
dogłębne zdiagnozowanie rodzaju posiadanego zarostu. 

Czego możemy Panu życzyć w dalszej drodze prowadzenia 
Barber Shopu?

Życzcie mi dużo zdrowia w obecnej COVID-owej sytuacji, bo 
ekipa, z którą pracuję, jest sama w sobie gwarancją sukcesu.

Życzymy więc zdrowia dla całej ekipy oraz pomyślności 
w rozwoju biznesu.

Korzystając z okazji, w związku ze zbliżającymi się Świętami 
Bożego Narodzenia życzymy wszystkim świąt wypełnionych 
radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek oraz No-
wego Roku pełnego optymizmu, zdrowia i szczęścia.

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała Monika Wasiluszko
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Działania projektowe w  głównej mierze wsparły 
24-osobową grupę młodzieży z  terenu gminy Gło-
gów Małopolski. Beneficjenci aktywnie uczestniczy-
li w  zajęciach ze specjalistami, pasjonatami różnych 
dziedzin, m.in. w zajęciach z socjoterapii, arteterapii, 
warsztatach z  animatorem liderów młodzieżowych, 
warsztatach z trenerem beatboxingu, żonglerki cyrko-
wej, zajęciach z doradcą zawodowym i innych. Dzia-
łania w  dużej mierze bazowały na dorobku street-
workingu, co miało na celu zaciekawić, zachęcić do 
innej formy aktywności, rozwijania talentów i  pasji. 
Młodzież wzięła udział w  profesjonalnych szkole-
niach: kursie pierwszej pomocy, szkoleniu, jak zało-
żyć własną działalność, pięciu beneficjentów uzyskało 
kwalifikacje wychowawcy wypoczynku, kolejnych 
pięciu animatora zabaw, a osiem osób wzięło udział 
w  szkoleniu baristy. Zaproponowane działania mia-
ły na celu nakierowanie młodzieży na refleksję nad 
swoją przyszłością, jak też poszerzenie możliwości 
zatrudnienia. W ramach zadania został zorganizowa-
ny wyjazd integracyjny Oświęcim/Kraków, którego 
celem było wzbudzenie świadomości patriotycznej 
i narodowej, wskazanie niszczącej siły totalitaryzmu, 
martyrologii narodu polskiego, a także unaocznienie 
młodzieży „Świata odwróconego Dekalogu”. Kolej-
nym etapem projektu i ważnym jego celem było wdro-
żenie beneficjentów w działania wolontarystyczne na 
rzecz dzieci, zachęcające do bezinteresownej pomocy 
na rzecz drugiego człowieka, co przyczyniło się do 
zwiększenia aktywności beneficjentów w środowisku 
lokalnym. Młodzież zaangażowała się w akcję miko-
łajkową dla dzieci z  rodzin najbardziej potrzebują-
cych z terenu naszej gminy. Ponadto beneficjenci, jak 
i  członkowie ich rodzin mieli możliwość bezpłatne-
go korzystania z pomocy psychologicznej i prawnej. 
Został zakupiony karnet na basen umożliwiający sko-
rzystanie ze zdrowotnych, profilaktycznych, jak też 
kojących i relaksacyjnych zalet pływania. Zakupione 
materiały, sprzęt techniczny, rekwizyty animacyjne, 
artykuły plastyczne i inne przyczyniły się do efektyw-
niejszego zrealizowania działań. Całe przedsięwzięcie 
miało za zadanie w sposób twórczy zagospodarować 
czas wolny młodzieży. Zaproponowane formy ak-
tywności zachęcały do integracji, poznawania swoich 
mocnych stron, nabywania nowych umiejętności, jak 
też dawały możliwość spotkań w przyjaznym gronie. 
Projekt GOTOWI DO ZMIANY cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem mimo trudnego okresu, w ja-
kim był on realizowany. Bardzo serdecznie dziękujemy 
młodzieży, władzy lokalnej, kadrze merytorycznej, za-
angażowanym instytucjom oraz wszystkim realizato-
rom, dzięki którym udało się efektywnie zrealizować 
przedsięwzięcie. 

Koordynator projektu Justyna Ładoś

ZaKoŃCZeNIe proGraMU  
GotoWI Do ZMIaNY

Dobiegł końca projekt GOTOWI DO ZMIANY, który był realizowany przez Podkarpacki Klub Samorządności 
dzięki pozyskanym funduszom z MPIPS w ramach konkursu „Od wykluczenia do aktywizacji Edycja 2020”. 
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DIaGNoStYKa I SaMoKoNtroLa pIerSI 
Nie każdy guzek to nowotwór, ale każdy guzek należy skontrolować!

Medycyna oferuje obecnie następujące metody diagnostyczne: 
MAMMOGRAFIA – jest badaniem obrazowym, wykorzy-
stującym niewielką dawkę promieniowania rentgenowskiego. 
Skupia się przede wszystkim na rozpoznaniu zmian w obrębie 
gruczołu piersiowego. Badanie mammograficzne nie wymaga 
specjalnego przygotowania. Zaleca się jednak, by wykonywać to 
badanie podczas pierwszych 7 dni od wystąpienia miesiączki. 
Zalecana jest głównie dla kobiet po 40 roku życia, których bu-
dowa piersi posiada więcej tkanki tłuszczowej niż gruczołowej 
(promienie rentgenowskie lepiej uwidaczniają wszelkie zmia-
ny). Cechą charakterystyczną badania mammograficznego jest 
to, że wykrywa ona bardzo małe, milimetrowe zmiany, obrazuje 
kształt guza, dobrze uwidaczniając zwapnienia.
ULTRASONOGRAFIA – diagnostyka piersi za pomocą ultra-
sonografii jest uważana za najistotniejszą metodę uzupełniającą 
badanie mammograficzne i polega na badaniu piersi za pomocą 
ultradźwięków. Dla młodych kobiet (do 40 roku życia) to pod-
stawowa metoda diagnostyczna. Do badania nie trzeba się spe-
cjalnie przygotowywać, a wykonać je najlepiej w pierwszej po-
łowie cyklu miesięcznego. Badanie jest całkowicie bezbolesne 
i w pełni bezpieczne, co ważne – może być stosowane u mło-
dych kobiet i kobiet w ciąży.
REZONANS MAGNETYCZNY – to badanie diagnostyczne 
charakteryzuje się wysoką czułością w wykrywaniu guzków 
piersi. Umożliwia to zobrazowanie wczesnych zmian, niewi-
docznych jeszcze w tradycyjnym badaniu mammograficznym 

lub badaniu USG. Diagnostyka raka piersi za pomocą rezonan-
su magnetycznego jest procedurą bezbolesną i nieinwazyjną.
SAMOKONTROLA PIERSI – samobadanie piersi w ramach ba-
dań profilaktycznych powinno być wykonywane przez każdą ko-
bietę od 20 roku życia. Badanie wykonuje się między 5 a 10 dniem 
cyklu miesiączkowego, zawsze w ten sam dzień cyklu. Kobiety, któ-
re z racji wieku nie miesiączkują, powinny wykonywać samobada-
nie raz w miesiącu, tego samego dnia miesiąca. Ciąża i karmienie 
piersią nie zwalniają kobiety z wykonywania samokontroli. 
Samobadanie piersi składa się z dwóch etapów: oglądania oraz badania 
palpacyjnego. Należy zwracać uwagę na zmianę kształtu i wielkości piersi, 
zmiany w strukturze skóry na piersiach, poszerzenie naczyń krwionośnych 
oraz punktowe „wciągnięcia” w piersi. Należy również zwracać uwagę na 
brodawkę sutkową, czy nie jest wciągnięta lub zniekształcona. Palpacyj-
ne badanie piersi polega na wykonywaniu niewielkich ucisków 3 palcami, 
zataczając niewielkie kółeczka zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Na-
stępnie pierś badamy ruchem spiralnym z góry do dołu. Po zakończonym 
badaniu należy pamiętać o niewielkim ucisku brodawki sutkowej, aby 
sprawdzić czy nie wydobywa się z niej wydzielina. W celu nauki samoba-
dania piersi możesz zgłosić się do swojej położnej środowiskowo-rodzinnej, 
która otacza opieką każdą kobietę od narodzin aż do śmierci. 
Warto wiedzieć: Żeby móc skorzystać z opieki położnej środowiskowo
-rodzinnej, należy złożyć odpowiednią deklarację do położnej POZ.

mgr położnictwa Magdalena Szwed 
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego,  

położna ZOZ nr 2 w Rzeszowie

Autor artykułu: mgr Barbara Furman

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11, art. 17a ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 
46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o  ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. 
zm.) oraz w związku z uchwałą Nr VIII/102/2019 Rady Miejskiej 
w Głogowie Małopolskim z dnia 26 marca 2019 r. zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2019 terenu położonego 
w  miejscowości Wola Cicha (ob. Głogów Małopolski) i  Rudna 
Mała wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko w  dniach 
23.12.2020 r. – 12.01.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Głogowie 
Małopolskim adres: 36-060 Głogów Małopolski, Rynek 1.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w okre-
sie wyłożenia do publicznego wglądu dostępny będzie także na stro-
nie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Głogowie Małopolskim pod adresem http://bip.glogow-mlp.pl/.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w  projekcie 
miejscowego planu odbędzie się w dniu 05.01.2021 r., w Miejsko 
Gminnym Domu Kultury w Głogowie Małopolskim, przy ulicy 
kardynała S. Wyszyńskiego 12, w sali widowiskowej, o godz. 12°°.
Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji proszone są o kon-
takt z pracownikiem ds. planowania i zagospodarowania prze-
strzennego poprzez e-mail: j.zmuda@glogow-mlp.pl lub telefo-

nicznie nr tel: 17 789 7064. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy 
o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, 
może wnieść uwagi.
W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko uwagi mogą być 
także składane do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Głogowa Ma-
łopolskiego na adres: 36-060 Głogów Małopolski, Rynek 1 lub 
umig@glogow-mlp.pl lub poprzez platformę ePUAP, z  poda-
niem imienia i  nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i  adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.01.2021 r.

Paweł Baj
Burmistrz Głogowa Małopolskiego

„Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Gło-
gów Małopolski z siedzibą przy ul. Rynek 1, 36-060 Głogów Mało-
polski reprezentowana przez Burmistrza Głogowa Małopolskiego. 
W  sprawach dotyczących Państwa danych osobowych zachęca-
my do kontaktu z  Inspektorem Ochrony Danych pod adresem 
e-mail: iodo@glogow-mlp.pl. Szczegółowe informacje dotyczące 
przetwarzania Państwa dane osobowych w zakresie planowania 
przestrzennego dostępne są na naszej stronie internetowej http://
www.glogow-mlp.pl/dla-mieszkancow/ochrona-danych lub w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego Głogów Małopolski”.

BI.6721.1.2019 Głogów Małopolski, 09.12.2020 r.

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZnEGO WGLĄDU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN-
NEGO NR 1/2019 TERENU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI WOLA CICHA (OB. GŁOGÓW MŁP.) I RUDNA MAŁA
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku  
pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę  

oraz złożyć wszystkim mieszkańcom gminy Głogów Małopolski  
moc gorących życzeń: zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.  

Niech Nowy Rok przyniesie Państwu nadzieję oraz wiarę,  
które sprawią, że wszystkie podjęte działania  

zakończą się sukcesem.

Andrzej Sawicki, Prezes Zarządu EKOGŁOG

EkoGłog Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie Małopol-
skim zachęca wszystkich Odbiorców posiadających 
aktualną umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odpro-
wadzanie ścieków bytowych do skorzystania z usługi 
E-Faktury. Jest ona doskonałym udogodnieniem po-
legającym na otrzymywaniu w formie elektronicznej 
faktur za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. 
Usługa ta polega na wysłaniu do Państwa pliku PDF 
pocztą elektroniczną zamiast tradycyjnej papiero-
wej faktury wysyłanej drogą listowną. Korzystanie 
z tej usługi jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne.

Warunkiem otrzymania e-faktury w formie elektro-
nicznej jest wyrażenie zgody na jej przesłanie oraz 
podanie adresu e-mail. Wymaga to złożenia sto-
sownego oświadczenia na stronie www.ekoglog.pl  
w zakładce e-faktura.

Przed złożeniem oświadczenia należy zapoznać się 
z ,,Regulaminem wystawiania faktur i przesyłania 
faktur drogą elektroniczną”.

Zgodę na otrzymywanie e-faktur można w dowol-
nym czasie wycofać i tym samym powrócić do otrzy-
mywania faktur w wersji papierowej.

Aktywowanie usługi ma wiele zalet, pozwala w szyb-
ki sposób trafić do odbiorcy bez konieczności korzy-

stania z poczty tradycyjnej. Z kolei faktura w wersji 
elektronicznej to nie tylko wygodne i praktyczne roz-
wiązanie, ale także w dużej mierze proekologiczne, 
ponieważ unikamy drukowania faktur w wersji pa-
pierowej. E-faktura jest bezpieczna i ekonomicz-
na. Nie trzeba jej osobno przechowywać w wersji 
papierowej, co wiąże się z dużą oszczędnością miejsc 
– koszty przechowywania faktur elektronicznych na 
dysku są znacznie mniejsze niż koszty magazynowa-
nia ich papierowych odpowiedników. Oznacza to, że 
dostęp do e-faktury jest niezwykle łatwy, szybki 
i nieograniczony.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z e-faktury, 
dzięki której zapłacą Państwo mniej za opłatę abo-
namentową. Dla odbiorców korzystających z  faktu-
ry tradycyjnej opłata obecnie wynosi 4,75  zł netto 
(5,13 zł brutto), natomiast dla odbiorców korzystają-
cych z e-faktury jest to 4,25 zł netto (4,59 zł brutto).

E-FAKTURA
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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”

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!

Kalendarium

24 grudnia

Wigilia to dzień poprzedzający święto Bożego Narodze-
nia. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa „vigilia”, ozna-
czającego czuwanie. Wigilią nazywana jest także uroczysta 
wieczerza, do której tego dnia zasiada się o zmroku w gro-
nie najbliższych. O północy we wszystkich kościołach Polski 
tego dnia zostaną odprawione uroczyste msze, tzw. pasterki.

25 grudnia
Święta Bożego Narodzenia. W chrześcijaństwie jest to świę-
to upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. To stała uro-
czystość liturgiczna. 

26 grudnia

Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia upamiętnia 
św. Szczepana – pierwszego chrześcijańskiego męczennika, 
który zginął za wiarę w 36 roku n.e. Został ukamienowany 
w Jerozolimie, a świadkiem tego był Szaweł – późniejszy św. 
Paweł, zwany Apostołem Narodów.



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


