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– Końcem grudnia ubiegłego roku 
podpisane zostało porozumienie po-
między gminą, Głogowską Funda-
cją Rozwoju Społecznego i  Fundacją 
Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci. 
Zakupiliśmy trzy pojemniki w kształ-
cie serca na plastikowe nakrętki – in-
formuje burmistrz Paweł Baj.

– Do akcji dołączyły gminne stowarzy-
szenia i placówki oświatowe. W czasie, 
kiedy nauka odbywa się zdalnie, dzie-
ci nie mają gdzie oddawać zbieranych 
nakrętek. Serca ustawione na otwar-
tej przestrzeni umożliwią oddawanie 
zbieranych nakrętek i pomogą chorym 
dzieciom przebywającym w hospicjum 
– powiedziała Bożena Woźny, prezes 
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy.

W akcję włączyły się także gminne 
organizacje pozarządowe: Głogow-
ska Fundacja Rozwoju Społecznego, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Głogów 
Młp., Stowarzyszenie Razem, Akademia Piłkarska Głogovia oraz Grupa Motocy-
klowa Głogów Małopolski.

Wszystkich mieszkańców zachęcamy do dołączenia do akcji. Zebrany w ten sposób 
plastik hospicjum sprzeda firmie recyklingowej, która zajmuje się przerabianiem go 
na surowiec wtórny. Producent może przetworzyć zebrane odpady na nowe zakrętki, 
opakowania, rury PCV czy obudowy komputerów. Uzyskane w ten sposób środki fi-
nansowe przekazane zostaną na potrzeby dzieci przebywających w hospicjum – leki, 
opatrunki medyczne, sprzęt rehabilitacyjny i specjalistyczny. Nie można zapomnieć 
również o tym, że zbieranie nakrętek pomaga chronić środowisko naturalne.

NAKRĘĆ SIĘ NA POMAGANIE. 
RUSZYŁA GMINNA AKCJA 

W Głogowie Małopolskim ustawione zostały trzy metalowe serca z her-
bem gminy – pojemniki na nakrętki. Punkty zbiórek znajdują się przy 
ratuszu, przedszkolu publicznym oraz koło głogowskiego basenu. Od 
teraz zbiórka plastikowych nakrętek będzie łatwiejsza.

Leśna kapliczka zimą
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W 2021 roku dochody i  wydatki budżetowe gminy będą 
równoważne i  wyniosą 120  215  081 zł. Po raz pierwszy 
w historii gminy budżet na 2021 rok będzie zrównoważony, 
to znaczy, że dochody będą równe wydatkom, a na realiza-
cję zadań i inwestycji gmina nie zaciągnie nowych kredytów 
i nie powiększy zadłużenia. Dodatkowo gmina przeznaczy 
ponad 2,3 mln zł na spłatę wcześniejszych zobowiązań.
Budżet – czyli roczny plan finansowy – to najważniejsza 
uchwała podejmowana przez Radę Miejską. W uchwale opi-
sane są szczegółowo dochody i wydatki oraz dotacje i rezerwy.
Dzięki udzielonym przez polski rząd tarczom antykryzyso-
wym, pomimo panującej obecnie bardzo trudnej sytuacji 
finansowej spowodowanej pandemią oraz malejącymi do-
chodami, udało się zaplanować dochody w  2021 roku na 
poziomie jeszcze wyższym niż w  roku 2020 oraz bardzo 
wysokie wydatki inwestycyjne wynoszące ponad 17 mln zł.
Wydatki na inwestycje w ciągu roku wzrosną jeszcze bar-
dziej (o co najmniej 4,3 mln zł) z uwagi na to, że kolejne 
transze przyznanych już dotacji otrzymamy dopiero za kil-
ka tygodni. Szacujemy, że tegoroczne wydatki na inwestycje 
docelowo mogą osiągnąć poziom nawet 24 mln zł, co stano-
wić będzie 20 proc. budżetu.
– W  tegorocznym budżecie zaplanowano do realizacji bar-
dzo ważne inwestycje oświatowe. Oprócz środków przezna-
czonych na bieżące remonty szkół i przedszkoli, znalazły się 
również pokaźne kwoty na dokończenie rozbudowy budynku 
Szkoły Muzycznej w  Głogowie Małopolskim oraz budowę 
nowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wysokiej Gło-
gowskiej – powiedział Aleksander Jurek, Przewodniczący 
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
– Przygotowaliśmy naprawdę dobry budżet, w którym zaplano-
wane zostały środki finansowe na realizację ważnych dla miesz-
kańców inwestycji, w tym na: dokończenie budowy sieci kanali-
zacyjnej w Przewrotnem, rewitalizację stawów głogowskich oraz 
budowę nowej hydroforni na os. Rogoźnica. Planowane inwesty-
cje świadczą o zrównoważonym rozwoju gminy – ważne są dla 
nas zarówno inwestycje prospołeczne, jak i prorozwojowe – wy-
jaśnił Paweł Ślęzak, Przewodniczący Rady Miejskiej.

Największe wydatki budżetowe:
– 37 mln zł oświata: z budżetu państwa na realizację zadań oświa-

towych gmina otrzyma subwencję w wysokości 20 mln zł;
– 35 mln zł pomoc społeczna: wsparcie dla rodzin – 24 mln 

zł na realizację rządowego programu 500 plus oraz 5,8 mln 
zł na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny;

– 17,1 mln zł inwestycje gminne;
– 6,3 mln zł gospodarka odpadami;
– 5,4 mln zł pomoc społeczna;
– 4,7 mln zł administracja samorządowa;
– 3,2 mln zł transport;
– 2 mln zł obiekty sportowe (basen);
– 1,2 mln zł kultura;
– 0,9 mln zł remonty i utrzymanie dróg;
– 0,6 mln zł kluby sportowe;
– 0,5 mln zł biblioteki;
– 0,5 mln zł bezpieczeństwo (OSP);
– 0,4 mln zł utrzymanie porządku dróg i zieleni.

Najważniejsze inwestycje w 2021 r.:
– 5 mln zł – budowa ulic i dróg we wszystkich miejscowo-

ściach;
– 3,1 mln zł – kanalizacja Przewrotne;
– 2,8 mln zł budowa hali sportowej w Wysokiej Głogowskiej;
– 1,9 mln zł rewitalizacja stawów w Głogowie Młp.;
– 1,8 mln zł wymiana źródeł ciepła (stare piece węglowe) – 

cała gmina;
– 1,1 mln zł inwestycje z budżetu obywatelskiego i fundu-

szu sołeckiego;
– 1 mln zł rozbudowa Szkoły Muzycznej;
– 0,8 mln zł dokończenie budowy Domu Ludowego w Bu-

dach Gł.;
– 0,5 mln zł budowa hydroforni os. Rogoźnica;
– 0,5 mln zł budowa chodników przy drogach powiatowych;
– 0,3 mln zł projekt szkoły na os. Niwa;
– 0,3 mln zł Podmiejska Kolej Aglomeracyjna.

BUDŻET NA 2021 ROK UCHWALONY 
30 grudnia ubiegłego roku, podczas XXXIII Sesji Rady Miejskiej Głogowa Małopolskiego, radni jednogłośnie 
przyjęli budżet gminy Głogów Małopolski na 2021 rok.
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Świętowanie rozpoczęto tradycyjnie – odprawieniem Mszy 
Świętej w Sanktuarium Matki Bożej Głogowskiej w Głogo-
wie Małopolskim. Tuż po niej nastąpił moment, na który 
czekali wszyscy zgromadzeni w świątyni oraz przed ekrana-
mi monitorów – kościelną szopkę odwiedzili Trzej Mędrcy 
ze Wschodu, by złożyć pokłon Nowonarodzonemu. 

Wydarzenie to – mimo skromniejszej niż zwykle oprawy – 
miało bardzo uroczysty charakter. Prócz parafian, w uro-
czystości wziął udział burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj.

Burmistrz podziękował wszystkim zaangażowanym w organi-
zację tegorocznych obchodów święta Trzech Króli i przywo-
łał wspomnienia z ubiegłego roku, kiedy to w orszaku wzięła 
udział rekordowa liczba mieszkańców – około 2,5 tysiąca osób. 

– Żyjmy nadzieją, że w przyszłym roku znów będziemy mogli 
licznie kroczyć ulicami naszego miasta do żłóbka, wspólnie 
kolędując i ciesząc się tym szczególnym czasem. Chciałbym 

życzyć Państwu wszystkiego dobrego w nowym roku – powie-
dział burmistrz.

fot. Bajkowe Zdjęcia

ODDALI POKŁON NOWONARODZONEMU JEZUSOWI
Tegoroczne obchody święta Trzech Króli były inne niż dotychczasowe. Barwne korowody oraz uliczne jasełka 
zastąpiła skromniejsza, lecz nie mniej ważna uroczystość – Pokłon Trzech Króli oraz wspólne kolędowanie.

Rozmówcami byli p. Alina Marszał-Haracz, założycielka 
i członkini zespołu „Przewrotniacy”, będącego obecnie Ka-
pelą „Przewrotniacy”, oraz p. Ryszard Walania, założyciel 
grupy AA „Eden” w Głogowie Małopolskim.

Pani Alina Marszał-Haracz opowiedziała o okrągłym jubi-
leuszu 30-lecia powstania i działalności kapeli oraz o wy-
danej przez nią jesienią zeszłego roku płycie. Natomiast 
p.  Ryszard Walania przybliżył słuchaczom, na czym po-
lega działalność grupy AA „Eden” oraz grupy wsparcia  
AL-ANON, przeznaczonej dla rodzin chorujących.

Wszystkich potrzebujących pomocy, zmagających się 
z problemem alkoholowym lub członków rodzin chorują-
cych, zachęcamy do skorzystania z wsparcia, jakie oferują 
grupy AA „EDEN” oraz AL-ANON. Kontakt telefoniczny: 
515 249 728.

JUBILEUSZ „PRZEWROTNIAKÓW”  
I DZIAŁALNOŚĆ GRUPY AA „EDEN”

Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej na temat okrągłego jubileuszu, jaki w bieżącym roku obcho-
dzi Kapela „Przewrotniacy” oraz działalności grupy AA „EDEN”, mającej na celu przeciwdziałanie alkoholi-
zmowi, która w roku bieżącym również obchodzi swój jubileusz – 10-lecia powstania. Audycja dostępna jest 
na naszej stronie internetowej w zakładce „Porozmawiajmy o gminie”.



5ZIEMIA GŁOGOWSKA 1/2021 WYDARZENIA

– W przyszłym roku zakończą się prace przy rewitalizacji 
stawów głogowskich i nastąpi uroczyste otwarcie parku miej-
skiego – któremu zostanie nadanie imię Aleksandra Ładosia, 
Ambasadora RP w Bernie w czasie II wojny światowej. Tzw. 
Grupa Ładosia uratowała kilka tysięcy osób z  Holokaustu, 
pomagając im wyjechać z okupowanych przez Niemców kra-
jów w  bezpieczne miejsce. Ratowanie Żydów było możliwe 
dzięki wystawianiu fałszywych paszportów państw Ameryki 
Łacińskiej na prawdziwe nazwiska. W parku odsłonięta zo-
stanie również pamiątkowa tablica edukacyjna, informująca 
o dokonaniach grupy. Naszym wspólnym zadaniem jest przy-
wracanie i  pielęgnowanie pamięci o  godnych naśladowania 
bohaterach związanych z naszym miastem – informuje bur-
mistrz Paweł Baj.

Członkowie grupy zajmowali się wystawianiem nielegalnych 
paszportów, począwszy od roku 1941 r., i kontynuowali swoją 
działalność do zakończenia holokaustu. W skład Grupy Ła-
dosia wchodzili: ambasador RP w Bernie Aleksander Ładoś, 
jego zastępca Stefan Ryniewicz, konsul Konstanty Rokicki, 
a także attaché ambasady Juliusz Kuehl. Ich partnerami były 
dwie organizacje żydowskie – komitet RELICO kierowany 

przez Abrahama Silberscheina oraz szwajcarski oddział Agu-
da Yisroel pod wodzą Chaima Eissa. Była to jedna z najwięk-
szych akcji przeciwdziałania zagładzie Żydów w historii dy-
plomacji nie tylko polskiej, ale również światowej.

– Mówimy o akcji, która w tym lub innym stopniu pomogła 
przetrwać Zagładę tysiącom osób – informuje ambasador 
Jakub Kumoch. Szacuje się, że uratowano prawie 10 tysięcy 
istnień ludzkich.

PARK ŁADOSIA JUŻ NIEBAWEM W GŁOGOWIE MŁP. 
2021 r. będzie rokiem upamiętniającym dokonania tzw. Grupy Ładosia – potwierdził w rozmowie z „Gazetą 
Prawną” poseł na sejm Piotr Babinetz, który jest zaangażowany w prace związane z tym tematem. Am-
basador Aleksander Ładoś jest związany z naszym miastem: jego ojciec urodził się w Głogowie, zaś sam 
Aleksander wielokrotnie bywał w naszym mieście. Dlatego też samorząd gminy Głogów Młp. dołączy do 
obchodów upamiętniających wybitnego dyplomatę.

Od wielu lat Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Głogowie Młp. w okresie przedświątecz-
nym organizował spotkanie wigilijne dla osób star-
szych, samotnych i potrzebujących z terenu naszej 
gminy, które nie mają z kim podzielić się opłatkiem. 
Jednak w tym roku, z uwagi na trwającą pandemię, 
tegoroczna wspólna kolacja nie mogła się odbyć 
w formie tradycyjnej. Pomimo tego potrzebujący 
nie zostali pozostawieni bez pomocy.

– W tym roku zrobiliśmy 50 paczek żywnościowych – infor-
muje dyrektor MGOPS, Mariola Kot. – W akcję przygoto-
wania paczek, oprócz pracowników ośrodka, zaangażowali 
się również prywatni przedsiębiorcy, którym serdecznie 
dziękujemy za okazane serce. Osoby wskazane przez pra-
cowników socjalnych otrzymały paczki, w których znala-
zły się tradycyjne wigilijne potrawy i ciasta. – Właściciele 
Barbara i Adam Wilk oraz pracownicy hotelu „Cztery Pory 
Roku” przekazali na akcję pierogi i  pierniczki, pracowni-
cy MGOPS przygotowali kapustę oraz barszcz biały, nato-
miast pani Bogusława Czachor, prezes Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska”, podarowała pieczywo oraz ciasta 
– dodaje dyrektor.

Mieszkańców odwiedził także burmistrz Paweł Baj. Organi-
zacja przedsięwzięcia odbywała się z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. Obdarowani otrzymali również kartki z życze-
niami świątecznymi. Odwiedziny osób samotnych obywały 
się w ciągu dwóch dni – 21 oraz 22 grudnia ubiegłego roku.

ŚWIĄTECZNA POMOC DLA POTRZEBUJĄCYCH 
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Burmistrz podziękował odchodzącej kierownik za zaanga-
żowanie i wieloletnią pracę na rzecz podopiecznych ośrod-
ka. Pani Anna Gniewek-Marek pracowała na rzecz potrze-
bujących w  naszej gminie okrągłe 15 lat – najpierw jako 
kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Głogowie Małopolskim, a ostatnie 8 lat na stanowisku 
kierownika ŚDS w Wysokiej Głogowskiej.

Panią kierownik pożegnali także pracownicy placówki oraz 
rodzice, a  każdy uczestnik wręczył jej symboliczną różę. 
Wszyscy wspólnie życzyli pani Annie powodzenia w nowej 
pracy, dalszych sukcesów zawodowych oraz przypomnie-
li jej, że drzwi do ŚDS w Wysokiej Głogowskiej są zawsze 
otwarte i bardzo mile będzie w nim widziana. Pani Anna 
obejmie stanowisko kierownicze w  placówce środowisko-
wej w Woliczce w gminie Świlcza.

– Dziękuję serdecznie panu burmistrzowi oraz wszystkim tu 
obecnym za długoletnią i  owocną współpracę. Pozostawiam 
do dyspozycji nowej pani kierownik największe bogactwo, czyli 
wspaniały zespół – powiedziała Anna Gniewek-Marek. 

Od stycznia 2021 roku obowiązki kierownika ośrodka przej-
mie pani Katarzyna Tabiś. Nowa kierownik jest absolwent-
ką Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku psychopro-
filaktyka społeczna. Ma duże doświadczenie w pomocy 
społecznej, bowiem od 15 lat pracowała w tym obszarze. Na 
początku swojej kariery zawodowej sprawowała stanowisko 
pedagoga w  gminnych świetlicach środowiskowych, a  od 
kilkunastu lat pełniła funkcję terapeuty w gminnym domu 
samopomocy.

Obu Paniom życzymy wielu sukcesów oraz życzliwości.

POŻEGNANIE KIEROWNIK ŚDS  
W WYSOKIEJ GŁOGOWSKIEJ 

29 grudnia burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj odwiedził Środowiskowy Dom Samopomocy w Wy-
sokiej Głogowskiej. W trakcie wizyty odbyło się oficjalne pożegnanie dotychczasowej kierownik placówki, 
pani Anny Gniewek-Marek oraz powitanie wstępującej na stanowisko pani Katarzyny Tabiś.

Od lewej: Była kierownik ŚDS Anna Gniewek-Marek, burmistrz Paweł Baj,  
obecna kierownik placówki Katarzyna Tabiś

Wśród darów znalazła się nie tylko woda, lecz także mydła 
oraz kremy. Zebrane produkty trafiły do trzech placówek 
medycznych: Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, 
Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej oraz 
do Klinicznego Szpitala nr 2.

Jak informują organizatorzy, dzięki darczyńcom udało się 
zebrać łącznie: 
– 380 szt. wody 1,5 litra, 
– 132 szt. wody 0,5 litra, 
– 76 szt. mydeł, 
– 72 szt. kremów.

– Początkowo, z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa, 
mieliśmy obawy, czy akcja wzbudzi zainteresowanie wśród 
mieszkańców. Zostaliśmy jednak bardzo pozytywnie zaskocze-
ni ilością darów, jakie ofiarowali darczyńcy – mówi koordyna-
tor zbiórek, prezes zarządu OSP w Hucisku, Adam Ozimek.

Inicjatorami akcji byli motocykliści z grupy Ronin Riders, 
natomiast organizacją oraz koordynacją zbiórki zajęli się 
druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucisku.

Monika Wasiluszko

PODSUMOWANIE AKCJI „WODA DLA SZPITALI” 
W grudniu organizatorzy akcji „Woda dla szpitali” rozdysponowali zebrane w jej ramach dary do placówek 
medycznych na terenie Rzeszowa.
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Rodzina jest podstawową i  najważniejszą komórką spo-
łeczną, znajduje się ona pod szczególną ochroną państwa 
oraz samorządów lokalnych. Wspierając rodziny, pomaga-
my w lepszym kształtowaniu przyszłych pokoleń – naszych 
mieszkańców.

– O kartę mogą ubiegać się rodziny z minimum trójką dzieci, 
które nie ukończyły 18 roku życia lub nie ukończyły 24  lat 
i  nadal się uczą. Karty wydawane są imiennie każdemu 
członkowi rodziny. W  programie może wziąć udział każda 
rodzina bez względu na dochody jej członków. Dobra polity-
ka prorodzinna oraz aktywne wspieranie rodzin to najlepsza 
inwestycja w naszą przyszłość. Bez zdrowych i silnych rodzin 
nie będziemy mogli, jako społeczeństwo, dobrze się rozwijać 
oraz zapewnić dobrobytu obecnym i przyszłym pokoleniom – 
powiedział Paweł Baj, burmistrz Głogowa Młp. 

Program „Rodzina 3+” cieszy się coraz większym zaintereso-
waniem. W tym roku wydano łącznie ponad 3 tys. kart. Wzory 

wniosków dostępne są na stronie internetowej www.rodzina-
3plus.pl oraz w  Ośrodkach Pomocy Społecznej gmin biorą-
cych udział w  programie. Szczegółowe informacje na temat 
programu można uzyskać w Ośrodkach Pomocy Społecznej 
oraz na stronie internetowej kampanii: www.rodzina3plus.pl.

GMINA WSPIERA RODZINY 
Od 6 lat nasza gmina, wspólnie z czterema innymi jednostkami samorządu, w tym z: Błażową, Boguchwałą, 
Hyżnem i Trzebowniskiem, realizuje program „Rodzina 3+”. 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 (np. punkty handlowe 
i usługowe) oraz instytucje publiczne (np. ośrodki kultury, sportu i rekreacji). 

Wykonywana jest kanalizacja deszczowa, podbudowa, kra-
wężniki i obrzeża. Natomiast gotowa pod ułożenie nakład-
ki bitumicznej jest ulica Bławatkowa. Dla bezpieczeństwa 
wzdłuż ulic ułożony zostanie chodnik dla pieszych o szero-
kości 2 m. Koszt inwestycji to ok. 1,7 mln zł, z czego ponad 
862 tysiące pokryje dofinansowanie zewnętrzne. Wyko-
nawcą na zlecenie gminy jest Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowych Sp. z o.o. z Mielca.

Kolejne inwestycje drogowe realizowane są na osiedlu 
Centrum. Tu powstaje droga i  chodnik wzdłuż ulicy Nad 
Stawem oraz chodnik przy ulicy Młynarskiej. Zakres rze-
czowy dla ul. Młynarskiej nie obejmuje robót gazowych, 
kanalizacyjnych i drogowych, gdyż zostały one wykonane 
w 2018 i 2019 roku. Łączny koszt tej inwestycji wynosi po-
nad 897 tysięcy zł, z czego dofinansowanie to 449 tysięcy.

POWSTAJĄ NOWE DROGI 
W naszej gminie stale podnosi się jakość dróg. Obecnie w ramach rządowego programu „Fundusz Dróg 
Samorządowych” trwają prace przy budowie pięciu dróg w Głogowie Młp. Na osiedlu Zabajka w ciągu ulic 
Liliowej i Słonecznikowej aktualnie równany i utwardzany jest teren. 
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Zakończyła się rewitalizacja parku w Rudnej Małej. 
Dzięki realizacji projektu związanego z zagospo-
darowaniem otoczenia przy domu ludowym w tym 
sołectwie, mieszkańcy zyskali przestronny park, 
w którym pojawiły się nowe nasadzenia, alejki spa-
cerowe, ławki, stoły do gry w szachy oraz nowocze-
sny i przestronny plac zabaw. Inwestycję wykonała 
firma „BRUK-DAR” z Czermina, a jaj wartość opiewa 
na kwotę ponad 872 tysięcy złotych.
– Odrestaurowany park jest piękny. Mieszkańcom bardzo 
się podoba. Gdy będzie dogodna pogoda i zostaną zniesione 
obostrzenia, na pewno będą tu przychodzić razem z dziećmi 
– informuje radna Anna Oczoś.
Na realizację projektu „Kompleksowa rewitalizacja na tere-
nie ROF”, na który składa się rewitalizacja terenów zielonych 
w Rudnej Małej, Rogoźnicy i Głogowie Młp., gmina otrzy-
mała dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego w  wysokości ponad 
4 mln złotych. Cały projekt, warty prawie 6 mln złotych, zo-
stał dofinansowany w dużej części z funduszy europejskich.
– Zagospodarowanie terenów zielonych sprawi, że miesz-
kańcy gminy zyskają nowe miejsca do rekreacji w otoczeniu 
przyrody. Szczególny potencjał ma kompleks przy stawach 
Traczewskich, by otworzyć się również na turystów spoza 
gminy – mówi burmistrz Paweł Baj.

PARK W RUDNEJ MAŁEJ ZYSKAŁ NOWE OBLICZE 

Jak przypomina Nadleśnictwo Głogów, lasy państwowe są 
ogólnodostępne dla społeczeństwa. Każdy może zbierać płody 
runa leśnego, w tym jagody czy grzyby, uprawiać sport i turyst-
kę albo po prostu spacerować i odpoczywać w otoczeniu lasów.

Często pojawia się jednak problem z  dojazdem do lasów. 
Ma to miejsce zwłaszcza wtedy, gdy mieszkamy od nich nie-
co dalej, np. w sąsiednim Rzeszowie. Efektem dużego zain-
teresowania lasami był problem z miejscami postojowymi.

– Szczególnie w okresie wysypu jagód oraz grzybobrania drogi 
publiczne przebiegające przez lasy stają się zatłoczonymi „parkin-
gami”, co powoduje bardzo duże zagrożenie dla innych użytkow-
ników dróg. Część samochodów zostawianych jest na początkach 
dróg leśnych, przed rogatkami, blokując wjazd pracownikom 
Nadleśnictwa i  stanowiąc poważne utrudnienie dla straży po-
żarnych jadących do pożarów w lesie. Takim szczególnie mocno 
zatłoczonym odcinkiem, gdzie w ostatnim czasie było dużo kolizji 
i wypadków drogowych, jest droga powiatowa Głogów Małopol-
ski – Wysoka Głogowska. Dlatego pierwsze miejsce postojowe po-
wstało właśnie przy tej drodze. Mamy nadzieję, że przyczyni się 
ono do poprawy bezpieczeństwa i komfortu korzystania z tej dro-
gi, ale również ułatwi odwiedzającym głogowskie lasy dotarcie do 
nich. Jest to pierwsze takie duże miejsce postojowe, ale nie ostat-
nie w lasach zarządzanych przez Nadleśnictwo Głogów. W naj-

bliższych latach planujemy wybudować więcej takich obiektów, 
szczególnie przy drogach o dużym natężeniu ruchu, gdzie zagro-
żenie stwarzane przez zostawiane na poboczach samochody jest 
duże – informuje nadleśniczy Piotr Brewczyński.

– Zapraszamy do odwiedzania naszych lasów. Pamiętajmy, że 
jesteśmy tutaj gośćmi – przestrzegajmy przepisów obowiązują-
cych w lasach i poleceń wydawanych przez służbę leśną. Dbajmy 
o budowane obiekty, nie niszczmy ich. Jeśli je zniszczymy, może 
przez wiele lat brakować środków na ich odtworzenie. Reagujmy 
na wszystkie niewłaściwe zachowania. Zostawiajmy samochody 
na wybudowanym miejscu postojowym, a nie na poboczu drogi 
lub przed rogatkami leśnymi – dodaje nadleśniczy.

NOWE MIEJSCE POSTOJOWE  
W NADLEŚNICTWIE GŁOGÓW 

W dniu 7 stycznia miało miejsce oficjalne otwarcie nowego miejsca postojowego przy drodze powiatowej 
między Głogowem Małopolskim a miejscowością Wysoka Głogowska, na terenie leśnictwa Bór. Dokonali 
tego wspólnie Nadleśniczy Nadleśnictwa Głogów Piotr Brewczyński oraz Komendant Komisariatu Policji 
w Głogowie Małopolskim Waldemar Jędrzejewski.
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W ramach programu rządowego w naszej gminie zrealizo-
wane zostaną dwa zadania: przebudowa i rozbudowa stacji 
uzdatniania wody w Głogowie Młp. na osiedlu Rogoźnica 
na kwotę 2,36 mln zł oraz zakończenie budowy domu ludo-
wego w Budach Głogowskich na kwotę 2 mln zł.

Jest to już kolejne wsparcie od rządu dla naszej gminy. 
W  tym i  poprzednim roku otrzymaliśmy łącznie ponad 
7 mln zł na budowę dróg w Głogowie Młp. – na osiedlach 
Niwa i Zabajka, a także w Przewrotnem.

Z innych ważnych inwestycji, jakie zostaną zrealizowane 
z tego programu, warto wspomnieć: kolejny etap rozbudo-
wy i przebudowy Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc 
– 6 mln zł; przebudowa II piętra w budynku „A” i „BG” 
Kliniki Ginekologii i Położnictwa w Szpitalu Wojewódz-
kim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie – 10 mln zł; 
likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódz-
kich – 100 mln zł.

– Chciałem serdecznie podziękować p. wojewodzie Ewie Le-
niart oraz p. posłowi Zbigniewowi Chmielowcowi za pomoc 
i  wsparcie przy pozyskiwaniu środków. Dzięki rządowemu 
wsparciu gmina Głogów Młp. może realizować ważne dla 
mieszkańców zadania i jeszcze szybciej się rozwijać – powie-
dział Paweł Baj, burmistrz Głogowa Młp.

GMINA OTRZYMAŁA KOLEJNE WSPARCIE OD RZĄDU 
W grudniu ubiegłego roku premier Mateusz Morawiecki poinformował o kolejnym wsparciu dla samorzą-
dów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 12 mld zł bezzwrotnego wsparcia trafi do samo-
rządów w całej Polsce, w tym do Podkarpacia, które otrzyma 789 mln zł, z czego do gmin trafi 452 mln zł. 
Gmina Głogów Małopolski otrzyma 4,36 mln zł.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z  dnia 31 lipca 2020 
roku w  sprawie ustalenia granic niektórych gmin i  miast, 
nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany 
nazwy gminy oraz siedziby władz gminy, Głogów Młp. po-
większył się o cały Styków i część północną sołectwa Rudna 
Mała, tzw. przysiółek Podbór (po północnej stronie auto-
strady). Tym samym miasto powiększyło się do 3  821  ha 
i  9  488 mieszkańców. Stało się ważnym ośrodkiem miej-
skim na mapie administracyjnej województwa podkarpac-
kiego i największym miastem powiatu rzeszowskiego.

– Poprzez sukcesywną rozbudowę osiedli mieszkaniowych 
w północnej części miasta doszło do naturalnego połączenia 
się obu jednostek. Dzięki temu Styków szybciej się zurba-
nizuje, powstaną nowe drogi i  sieci wod-kan, w przyszłości 
powstaną też nowe połączenia autobusowe. Z korzyścią dla 
mieszkańców i  firm opracowane zostaną kolejne miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego, wzrośnie też war-
tość działek na nowym osiedlu – powiedział Paweł Baj, bur-
mistrz Głogowa Młp.

Niestety decyzją Rady Ministrów przy zgodzie Rady Powia-
tu Rzeszowskiego, Wojewody Podkarpackiej i wniosku Pre-
zydenta Rzeszowa, naszej gminie zabrane zostało sołectwo 
Pogwizdów Nowy i dołączone do granic administracyjnych 
Rzeszowa. W ten sposób gmina Głogów Młp. zmniejszyła 
się o 240 ha i 1 176 mieszkańców. Obecnie cała gmina liczy 
18 559 mieszkańców i ma powierzchnię 14 230,14 ha.

Odebranie gminie sołectwa Pogwizdów Nowy będzie miało 
dla nas daleko idące konsekwencje. Przede wszystkim utra-

cone zostały dochody z tytułu podatków, szacowane rocznie 
na ok. 3,5 mln zł. Do spłaty pozostanie kredyt (obligacje), 
zaciągnięty na budowę hali gimnastycznej przy Zespole 
Szkół w Pogwizdowie Nowym, oddanej do użytku w czerw-
cu 2019 r. Koszt budowy hali to 4,5 mln zł. Do tej pory, 
pomimo usilnych starań ze strony burmistrza, aby prezy-
dent zwrócił zainwestowane w budowę hali gimnastycznej 
środki finansowe, nie doszło do podpisania stosownego po-
rozumienia ze strony prezydenta T. Ferenca.

STYKÓW JEST OSIEDLEM GŁOGOWA MAŁOPOLSKIEGO
Od 1 stycznia 2021 roku Styków stał się częścią Głogowa Małopolskiego i kolejnym 6 osiedlem miasta. Sty-
ków ma powierzchnię 970,7 ha i 845 mieszkańców. W skład Stykowa wchodzą dwa przysiółki – Jańciówka 
i Bugaj. Styków jest północnym osiedlem Głogowa Młp., graniczącym z wsią Przewrotne.
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ETNOKĄCIK 1/2021
LAS UOJCIEC NAS, MY DZIECI JIGO, IDZIEWA DO NIGO

Witajcie w nowym roku, pełni planów, zamierzeń i nadziei. Kontynuujemy 
spotkania poświęcone kulturze naszych przodków, którą w wielu aspek-
tach możemy dostrzec i kultywować także dziś. Najbliższe spotkania będą 
dotyczyć pochodzenia, zwyczajów i rzemiosła etnograficznych grup, które 
wyodrębniły się na obszarze naszej gminy.
Nasza gmina znajduje się na pograniczu regionów Lasowiaków i Rzeszowia-
ków, odpowiednio od północy i południa. Obie grupy różniły się sposobem 
i czasem ukształtowania, zamożnością, ale także strojami czy wykonywany-
mi zawodami. Nasze miasteczko historycznie leży na terenie Puszczy San-
domierskiej, współcześni badacze cechy wsi lasowiackich odnajdują nieco 
bardziej na północ, w Przewrotnem, Hucisku czy Pogwizdowie Starym.
Puszcza Sandomierska, roztaczająca się w widłach Wisły i Sanu, przez wie-
ki była miejscem dzikim, skrajnie niekorzystnym dla osadnictwa, jednak 
w czasach I Rzeczpospolitej, na przełomie XVI i XVII w., dostrzeżono jej 
bogactwo w postaci m.in. drewna, runa, zwierzyny oraz innych surow-
ców – piasku do produkcji szkła czy rudy darniowej do wytopu żelaza. Na 
osadnictwo w tych stronach wpływało głównie przeludnienie obszarów na 
zachód od Wisły. Zwykło się mówić o osadzaniu się tu licznie Mazurów 
(nie chodzi o mieszkańców współczesnych Mazur, tylko historycznego Ma-
zowsza), jednak w tej kwestii są spory – wygodniejsze dla nich powinno 
być zasiedlanie bliższego im Podlasia, choć językoznawcy widzą tu analo-
gię w postaci gwary: mazurzenie, czyli wymawianie spółgłosek zębowych 
zamiast dziąsłowych, np. „desc” zamiast „deszcz” itp., jest jednym z najczę-
ściej występujących zjawisk u obu grup. Swoją drogą, serdecznie polecam 
audiobook Królowa śniygu, czyli przekład baśni Andersena na lasowiacką 
gwarę, dostępny na stronie facebook.com/Kocham-Tarnobrzeg. 
Naukowcy spierają się również nad osadnictwem pochodzenia niepolskie-
go – głównie jeńców szwedzkich, tatarskich z czasów wojen z tymiż, ale 
także pasterzy wołoskich. We wsiach puszczańskich sporo jednak nazw 
świadczących, że mogli się tam oni osadzać: Szwedy, Moskale, Rusinów. 
Również w nazwiskach: Turczyn, Wołoszyn, Wołosz, Mołdoch itd.
Koniec XVIII w. to także okres kolonizacji niemieckiej – za panowania Jó-
zefa II Habsburga zdecydowano sprowadzić do kilkunastu miejscowości 

rodziny niemieckie i wydzielić im specjalne obszary. Byli wyznania zarów-
no katolickiego, jak i luterańskiego – np. do dziś w Raniżowie przy ulicy 
Wolskiej, czyli dawnej kolonii niemieckiej właśnie, jest pusty plac po zbo-
rze, rozebranym w latach 70. XX w. 
To był początek lasowiackiej sagi, gdzie skrótowo poruszyłem temat 
osadnictwa. Tematyka jest bardzo bogata, choć, moim zdaniem, mało 
rozpowszechniona. Nigdy nie będzie za dużo uwagi poświęconej na-
szym przodkom.
Źródła:
„Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej” – MKL Kolbuszowa, 2014
Kotula „Z Sandomierskiej Puszczy”, Warszawa 1962
Bystroń „Etnografia Polski”, Warszawa 1947

Wojciech Dulski

Pogwizdów Stary, lasowiacka część naszej gminy. Fot. Autor

W Nowy Rok wkraczamy z nadzieją i wiarą w odblokowanie branży tu-
rystycznej. W tym trudnym czasie pandemii, zachowując wszelkie środki 
ostrożności i dostosowując naszą pracę do obostrzeń rządowych, nasz Za-
kład Aktywności Zawodowej nie zaprzestał działalności i jako jeden z nie-
wielu nie wymagał wsparcia covidowych tarcz w utrzymaniu miejsc pracy 
osób z niepełnosprawnością.
Również nasi sąsiedzi z Donum Corde czas ograniczeń wykorzystali do 
własnego rozwoju. Zostało otwarte Centrum Rehabilitacji – stworzony 
ośrodek łączy pod wspólną marką trzy podmioty o różnej specjalizacji 
– kompleks ośrodków Centrum Rehabilitacji, Dom Seniora oraz Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy. Kompleks został zaprojektowany tak, aby maksy-
malnie podnieść efektywność i skrócić czas rehabilitacji u pacjentów po 
udarze mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, urazach rdzenia, z choro-
bą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym i innych chorobach neurologicz-
nych oraz ortopedycznych. 
Problemy z chodzeniem i równowagą lub zaburzenia funkcji kończyny 
górnej oraz dolnej stanowią częste następstwo uszkodzenia mózgu i wy-
magają specjalistycznej, długotrwałej rehabilitacji według indywidualnie 
opracowanego programu usprawniania. Utrata mobilności jest ogromnym 
problemem pacjentów, a jej przywrócenie jest priorytetem w procesie te-
rapii. Stosowanie nowoczesnej robotyki znacznie skraca czas rehabilitacji 
i może przyspieszyć powrót do zdrowia, życia rodzinnego i zawodowego.
Pacjenci Donum Corde z ciężkimi schorzeniami neurologicznymi, jako 
jedyni w Polsce mogą korzystać z terapii na urządzeniu Vibramoov, który 
służy do usprawniania kończyn górnych i dolnych, co w efekcie przekłada 
się na poprawę chodu oraz przywrócenie samodzielności. Technologia Vi-
bramoov umożliwia funkcjonalną terapię ruchową u pacjentów w śpiączce 
lub osób, u których samodzielne wykonanie ruchu nie jest możliwe. 
Ośrodek oferuje unikalną neurorehabilitację z wykorzystaniem najnowo-
cześniejszych technologii takich jak: RoboGait, egzoszkielet, bieżnia Zebris 
z biofeedbackiem do treningu chodu oraz urządzenia Pablo do usprawnia-
nia funkcji kończyny górnej.

Nowoczesna robotyka, w połączeniu z wykwalifikowanym personelem, 
pozwala zapewnić najwyższy standard opieki nad pacjentem zarówno we 
wczesnym, jak i późnym okresie choroby. 
Kompleks Donum Corde powstał po to, by dochodzenie do sprawności 
ruchowej po poważnych urazach i chorobach odbywało się efektywnie, 
w zgodzie z najnowszymi standardami, w pięknym otoczeniu, przyjaznej 
atmosferze i komfortowych warunkach.
Oprócz Domu Seniora i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wdrożono tak-
że nowoczesne, bogato wyposażone Centrum Rehabilitacji, dysponujące 
zespołem wysoko wykwalifikowanych lekarzy i fizjoterapeutów oraz naj-
nowocześniejszą w Polsce południowo-wschodniej bazą zrobotyzowanych 
urządzeń rehabilitacyjnych.

Daniel Jakubowski

2021 I NOWE MOŻLIWOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  
W CENTRUM NATURA CARITAS I DONUM CORDE
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Styczeń to pierwszy miesiąc nowego roku, a zarazem miesiąc ozdo-
biony blaskiem choinek i światełek, to czas kolędowania, odwiedzania 
szopek w kościołach oraz wizyt duszpasterskich składanych wiernym 
przez duszpasterzy. Zastanówmy się zatem nad istotą tych znaków 
i znaczeniem tych wydarzeń. 
Choinka i jej przyozdabianie to zwyczaj stosunkowo od niedawna 
goszczący w naszych domach. Choinka nawiązuje do rajskiego drzewa 
życia, a żywe zielone drzewko symbolizuje Chrystusa — źródło wszel-
kiego życia. Na szczycie choinki zawieszano gwiazdę symbolizującą 
gwiazdę betlejemską, w zawieszanych jabłkach (późniejszych bomb-
kach) widziano echo biblijnego jabłka Adama i Ewy z Księgi Rodzaju. 
Na choince znajdziemy także różnego rodzaju łańcuchy oznaczające 
okowy zniewolenia grzechowego, zaś oświetlenie choinkowe wskazuje 
na Chrystusa, który przyszedł na świat jako „światło dla pogan”.
Śpiewanie kolęd to staropolski zwyczaj przywoływania wydarzeń z Be-
tlejem na skoczną bądź rzewną nutę. W śpiewnikach znajdziemy bar-
dzo wiele kolęd, a lokalnie także wiele pastorałek nawiązujących często 
do czasów czy wydarzeń z codziennego życia. Niektóre kolędy czy pa-
storałki mają nawet kilkanaście zwrotek. Ważne jest, aby w tym czasie 
podtrzymywać zwyczaj śpiewania kolęd w rodzinach, szczególnie za-
szczepiając go w sercach najmłodszych. 
Po Bożym Narodzeniu rozpoczyna się czas wizyt duszpasterskich w na-
szych domach, czyli tak zwanej kolędy. W tym roku, ze względu na pan-
demię, wizyty duszpasterskie w tradycyjnej formie nie odbędą się, jed-
nak będzie wiele okazji do spotkania z duszpasterzami, czy to w świątyni, 
czy poprzez środki społecznego przekazu lub internet. Bez względu na 
to, w jakiej formie odbędzie się spotkanie kolędowe z duszpasterzami, 
warto mieć świadomość tego, czym jest wizyta duszpasterska także wte-
dy, kiedy kapłan fizycznie nie odwiedzi naszych progów, ale modląc się, 
pobłogosławi domy i rodziny od ołtarza w kościele. Wizyta duszpaster-

ska jest przede wszystkim spotkaniem modlitewnym. Ksiądz przychodzi 
(bądź pozostaje w łączności duchowej), by pobłogosławić rodzinie na 
nowy rok i wspólnie z nią się pomodlić. Błogosławieństwem obejmuje 
także wszelki dobytek gospodarzy, prosząc o zachowanie od nieszczęść. 
Każdy, kto właściwie zrozumie istotę wizyty duszpasterskiej, będzie jej 
oczekiwał z radością i wykorzysta ten czas dla własnego duchowego do-
bra i duchowego pożytku swojej rodziny. Jest to więc wydarzenie ważne 
dla całej rodziny. Jedyne w roku. Oby tegoroczne spotkania kolędowe, 
choć inne w zewnętrznej formie, zacieśniały kontakty mieszkańców 
z duszpasterzami i aby to przyczyniało się do rozwoju wiary i naszego 
coraz większego zaangażowania w życie parafii.
Na koniec, drodzy czytelnicy, na progu Nowego Roku przyjmijcie życze-
nia, aby radość z narodzenia Chrystusa była radością prawdziwie chrze-
ścijańską. Niech ten Nowy Rok przyniesie, pośród otaczającego nas nie-
pokoju, jak najwięcej ukojenia, pokoju, Bożych darów i dobrego zdrowia. 

Ks. Michał Polański 

ŚWIĄTECZNY STYCZEŃ
Święta Bożego Narodzenia już za nami. Przywitaliśmy nowy 2021 rok. Pandemia z pewnością ograniczyła 
wiele z tradycyjnego przeżywania świąt, ale mimo wszystko nie jest w stanie zabrać nam prawdziwego Bo-
żego Narodzenia, które dokonuje się w sercach ludzi wierzących. 

W tym trudnym okresie pandemii bardzo duże znaczenie ma poświę-
canie dzieciom jak największej ilości czasu na rozmowę, wspólne ro-
bienie różnych rzeczy, rozwijanie pasji i zainteresowań czy rozrywkę 
i zabawę. Potrzeby akceptacji, uznania, dodatniej samooceny przeja-
wiają się w każdym etapie rozwoju dzieci. Pozytywna opinia rodziców 
o możliwościach ich dzieci, ich akceptacja, wzmacnianie wiary w moż-
liwości każdego z nich są szczególnie ważne. Co zatem można robić, 
aby pielęgnować prawidłowe relacje z dziećmi w okresie pandemii? 
Przede wszystkim pozostaje nam odpoczynek w domu i spędzanie cza-
su z rodziną. Związane jest to z trudnym okresem pandemii. Czas ten 
warto przeznaczyć na wspólne spacery po okolicy i obserwację przyro-
dy zimą, czytanie książek, oglądanie ciekawych programów telewizyj-
nych czy na rozwijanie wspólnych pasji i zainteresowań. W tym trud-
nym okresie największym wsparciem dla dzieci i młodzieży powinni 
być właśnie rodzice. Kochający rodzice mają więcej siły, cierpliwości, 
kreatywności i ochoty, aby słuchać z uwagą słów swojego dziecka, bu-
dować jego poczucie własnej wartości i dawać mu słowami oraz czyna-
mi poczuć, że jest ważny i kochany za to, że po prostu jest. Dobrze jest, 
gdy rodzice stwarzają swoim dzieciom możliwość wspólnego spędza-
nia wolnego czasu. Zadbajmy więc o robienie różnych rzeczy wspólnie 
ze swoimi dziećmi, wzmacniajmy wzajemne więzi, układajmy puzzle, 
grajmy w gry planszowe, gotujmy razem i przygotowujmy wspólnie 
posiłki, rozmawiajmy na różne ciekawe tematy. Czas, który razem 
spędzamy w domu, przyczyni się do wzmacniania relacji rodzinnych, 

które są fundamentem poczucia bezpieczeństwa. W rodzinie spotykają 
się różne temperamenty, a naszym zadaniem jest to, by je scalać przy 
zachowaniu indywidualności każdego z nich. Rodzina kojarzy się prze-
cież z bezpieczeństwem, zrozumieniem, szacunkiem i miłością. Budu-
ją ją wspólne działania, wzajemne wsparcie i otwartość, poczucie więzi. 
Pamiętajmy, by dawać dobry przykład dzieciom. Często nie zdajemy 
sobie sprawy, jak bardzo nasze zachowanie na nie wpływa. Rodzice po-
winni być dla swoich dzieci wzorem do naśladowania. Wspólne prze-
bywanie w domu i spędzanie czasu, rozmowy i wykonywanie różnych 
czynności wzmocni więzi rodzinne i poczucie bezpieczeństwa w tym 
trudnym dla nas wszystkich okresie pandemii.

Tomasz Wiśniewski

JAK PIELĘGNOWAĆ PRAWIDŁOWE RELACJE Z DZIEĆMI 
W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA?

Najważniejszą grupą społeczną, do której dzieci przynależą, jest rodzina. Rodzice są dla dzieci bardzo waż-
ni. Dom rodzinny powinien być miejscem, do którego powinniśmy chcieć wracać. 
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BIBLIOTEKA POLECA

Z tego powodu nasza biblioteka właśnie się zmienia. Już od 
stycznia 2021 roku MGBP w Głogowie Małopolskim i jej 
wszystkie filie korzystać będą z systemu komputerowego 
Sowa. Jest to pakiet modułów programowych wspomagają-
cych działalność biblioteki. Umożliwia on zautomatyzowa-
nie wielu procesów bibliotecznych, takich jak gromadzenie 
zbiorów, katalogowanie, wyszukiwanie i zestawianie infor-
macji o posiadanych książkach, ewidencja zbiorów oraz ich 
udostępnianie (wypożyczanie, rezerwowanie i zamawianie).

Pierwszą istotną zmianą ważną dla Czytelników jest wy-
pożyczanie. Po ponownym zapisaniu się do naszej biblio-
teki otrzymuje on do rąk Kartę Czytelnika z unikatowym 
numerem, która daje mu wiele nowych możliwości. Dzięki 
niej może korzystać z naszych księgozbiorów w całej gmi-
nie. Ma możliwość logowania się na stronie internetowej 
www.mgbp.com.pl, by móc zamawiać i rezerwować książki, 
nie tylko nowości wydawnicze, które są na bieżąco uzupeł-
niane, lecz również dowolną książkę z całego księgozbioru. 
O zrealizowaniu zamówienia Czytelnik jest powiadamiany 
za pomocą poczty elektronicznej. Nowością jest także moż-
liwość osobistego dokonywania prolongaty dzięki dostępo-
wi do swojego konta czytelniczego. Katalog biblioteczny ma 
wiele dodatkowych funkcji, Czytelnik może wyszukiwać 
książki według formy i typu, dostępności, placówki, autora, 
roku wydania, odbiorcy, przynależności kulturowej, tema-
tu, gatunku, dziedziny i ujęcia.

Zachęcamy już dzisiaj wszystkich naszych Czytelników 
do ponownego zapisania się i odbioru Karty Czytelnika. 
Podczas zapisywania wymagane jest podanie danych oso-
bowych, więc prosimy nie zapomnieć wziąć ze sobą do-
kumentu tożsamości. Nic więcej nie potrzeba, wystarczy 
przyjść do Wypożyczalni Głównej albo do którejś z filii. 
Zapraszamy.

Justyna Gugała, MGBP w Głogowie Młp.

NOWOCZESNE OBLICZE 
MGBP

Biblioteki to ośrodki kultury, które postrzegane są 
jako tradycyjne instytucje zajmujące się groma-
dzeniem i udostępnianiem zbiorów. W środowisku 
bibliotekarskim uważa się jednak, iż model współ-
czesnej biblioteki powinien ulegać zmianie i prze-
kształcać się zgodnie z duchem czasu.

Plastikowe Karty Czytelnika, które otrzyma każdy użytkownik MGBP

Halny, Remigiusz Mróz

Góry nie zaznały krwi przez nie-
mal trzy lata. Panujący w nich 
spokój trwał, od kiedy Wiktor 
Forst ujął mordercę nazywa-
nego Bestią z Giewontu – i nic 
nie wskazywało na to, by sytu-
acja miała się zmienić. Koszmar 
nadszedł wraz z halnym. Do-
minika Wadryś-Hansen została 
wezwana do Zakopanego, gdy 
tuż przed wejściem do kaplicy 
na Wiktorówkach odnaleziono 

makabrycznie zamordowaną kobietę. Ciało rozcięto, wnętrz-
ności wywleczono, a w ustach ofiary umieszczono monetę 
łudząco przypominającą te, którymi posługiwał się seryjny 
zabójca lata temu. Poszlaki prowadzą donikąd, odpowiedzi 
jednak zdaje się mieć osadzony w więzieniu Iwo Eliasz. De-
klaruje, że zamierza się nimi podzielić – ale tylko z jednym 
człowiekiem. Człowiekiem, który zniknął.

To nie jest mój mąż,  
Olga Rudnicka

Bibliotekarka Matylda Domi-
niczak spełnia swoje marze-
nie i zostaje licencjonowanym 
prywatnym detektywem. Jej 
pierwsze zadanie to uwiedze-
nie męża klientki i udowodnie-
nie jego niewierności. Jednak 
rzekomy wiarołomca nie daje 
się skusić wdziękom Matyldy, 
a w dodatku wkrótce znika bez 
śladu. Pani detektyw ma czter-

dzieści osiem godzin, by go odnaleźć, ale klientce trudno 
się zdecydować, czy wolałaby odzyskać zagubionego mał-
żonka czy też kochanka, który również zaginął. Znalezione 
nad rzeką zwłoki niezidentyfikowanego mężczyzny łączą 
drogi Matyldy i dwóch śledczych, Mareckiego oraz Tom-
czaka. Histeryczna klientka, wymagająca szefowa i roztar-
gniony mąż nie ułatwiają sprawy Matyldzie, a zegar tyka…

Pióro T-rexa,  
Andrzej Maleszka 

Bohaterowie przenoszą się do 
świata dinozaurów. Tylko tam 
mogą zdobyć lek, który uratu-
je chorego przyjaciela. Walczą 
z drapieżnymi jaszczurami i ol-
brzymim krokodylem. Ich pojazd 
zostaje zniszczony i dzieci muszą 
same odnaleźć drogę do swojego 
czasu. Ściga ich potężny T-rex. 
Magiczny przedmiot sprawia, że 
tyranozaur zmienia się w istotę 

jeszcze groźniejszą... Opowieści Magicznego Drzewa są podsta-
wą znanego na świecie cyklu filmowego, nagrodzonego Emmy 
– telewizyjnym Oscarem – za wyobraźnię, mądrość i humor.

MGBP w Głogowie Młp.
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Skąd to wiem? Otóż na rynku wydawniczym ukazała się 
ostatnio książka autorstwa pana dra Roberta Borkowskiego 
zatytułowana „Dzieje rodu Lubomirskich z Głogowa Mało-
polskiego”. Jeszcze przed oficjalną dystrybucją otrzymałem 
z rąk autora jej egzemplarz i niezwłocznie zabrałem się do 
studiowania.

Praca ta jest efektem kilkuletnich badań autora nad losami 
tego zasłużonego rodu książęcego i senatorskiego, a szcze-
gólnie linii głogowskiej. Poszukiwania te zaowocowały roz-
prawą doktorską, na podstawie której została przygotowana 
książka, zaspokajająca wszelkie gusta odbiorców. Jest ona 
bardzo starannie wydana. Ma twarde okładki, a ilustracje 
na stronie tytułowej przyciągają wzrok czytelnika. Portrety 
przodków i samego bohatera oraz wygląd pałacu głogow-
skiego z początku XX wieku zapowiadają, że są to rozważa-
nia historyczne, ale czy tylko?

Na ostatniej stronie są umieszczone dwie recenzje naukow-
ców, które bardzo przychylnie oceniają trud współczesnego 
głogowskiego historyka. Tak estetyczne i staranne wydanie 
zaspokoi oczekiwania najbardziej wybrednego bibliofila. 
Myślę, że głogowianie chętnie sięgną po tę lekturę i będzie 
ona zajmować jedno z pierwszych miejsc na półkach pry-
watnych biblioteczek. Dzieło podzielone jest na siedem 
rozdziałów, z których dowiadujemy się o życiu prywatnym, 
działalności społecznej i zabiegach politycznych Jana, Ur-
szuli i ich córki Marii. Chociaż na swoją rodową siedzibę 
wybrali Głogów, to obfita korespondencja świadczy o wiel-
kiej aktywności bohaterów na niwie politycznej burzliwego 
dla naszego kraju XVIII wieku. Liczne przypisy są kopalnią 

wiedzy z różnych dziedzin o tamtych czasach i świadczą 
o wnikliwości autora w docieraniu do prawdy. Rozprawa 
doktorska jest tak skonstruowana, że czytelnik nie musi 
przestudiować całej pracy od początku do końca, a może 
sięgnąć do interesującego go fragmentu. Robert Borkowski 
polemizuje również z niektórymi wcześniejszymi stwier-
dzeniami historyków, a swoje konkluzje opiera na własnych 
ustaleniach dokonanych podczas kwerend w archiwach 
polskich, państwowych i kościelnych oraz zagranicznych. 
Dlatego nisko chylę głowę przed autorem „Dziejów…” 
i tymi wszystkimi, którzy przyczynili się do ich wydania.

WalKo

…CAŁUJĘ, ŚCISKAM SERDECZNIE, ORSZULKO,  
BĄDŹ MI ZDROWA I KOCHAJ JASIA, JAK ON CIEBIE…

Przytoczone słowa mogą zaskoczyć, może trochę zdziwić, bo imię Orszulka w literaturze polskiej przypisa-
ne jest przedwcześnie zmarłej córce Jana Kochanowskiego, która jest bohaterką wzruszających do dziś 
trenów tego wielkiego poety doby renesansu. Ale również tak pieszczotliwie określał swoją żonę pan na 
Głogowie, żyjący w XVIII wieku, książę Jan Kazimierz Lubomirski, właściciel dóbr głogowskich, w swoich 
listach często pisanych do żony Urszuli z licznych podróży.

Jan Kazimierz Lubomirski stoi przed swoim głogowskim pałacem  
(obraz T. Reguły, ze zbiorów Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim)

DLACZEGO KOLONOSKOPIA RATUJE ŻYCIA 
Rak jelita grubego jest trzecim najczęściej występującym na świecie nowotwo-
rem, który przez wiele lat może przebiegać bezobjawowo. W Polsce rocznie 
rozpoznaje się ok. 18 tysięcy nowych przypadków. Dlatego tak ważne jest po-
stępowanie profilaktyczne. Rak jelita rozwija się ze zmian łagodnych, tzw. poli-
pów, które mogą z czasem, w ciągu około 10 lat obecności w jelicie, nabyć cech 
nowotworu złośliwego (raka). 
Kolonoskopia pozwala na ujawnienie zmian przednowotworowych i zmian 
na wczesnym etapie rozwoju nowotworu, gdy są bardzo duże szanse na jego 
wyleczenie. W części przypadków usunięcie polipa z ogniskiem raka jest wy-
starczające i taki chory unika leczenia operacyjnego. Wcześniej wykryte zmia-
ny w jelicie są niegroźne i łatwo je usunąć. Natomiast jeśli nowotwór zaatakuje 
i dojdzie do typowych objawów, zwykle jest już za późno na skuteczne leczenie. 
Warto przełamać lęk i zapisać się na bezpłatne badanie profilaktyczne. Zachęcić 
do badania może fakt, że wykonywane jest w znieczuleniu ogólnym, co znacznie 
wpływa na komfort pacjenta. Prawdopodobieństwo zachorowania na raka jelita 
grubego wzrasta wraz z wiekiem – 90 proc. zdiagnozowanych przypadków do-
tyczy pacjentów powyżej 50. roku życia. Szczególnie czujne powinny być osoby, 
w rodzinie których rozpoznano wcześniej raka jelita grubego.

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNĄ KOLONOSKOPIĘ
Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o. re-
alizuje projekt pt. „Wspieranie aktywności zawodowej poprzez program zdrowot-
ny dotyczący profilaktyki raka jelita grubego” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przy wsparciu 
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie jako Instytucji Pośredniczącej.

NA BEZPŁATNE BADANIE ZAPRASZAMY:
– osoby w wieku 50-65 lat bez objawów sugerujących obecność choroby,
– osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia (rodzice, 

rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego,
– osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha (w tej grupie konieczne 

jest potwierdzenie z poradni genetycznej),
– osoby, które nie miały wykonanej kolonoskopii przez ostatnie 10 lat (poza 

pacjentami z zespołem Lyncha),
– osoby, u których nie występują objawy kliniczne sugerujące istnienie raka 

jelita grubego.

Nowe Techniki Medyczne, Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o 
Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Młp., e-mail: kolonoskopia@klinika-rzeszow.pl
Godziny pracy rejestracji: pon-czw 800-1600; pt 1000-1800

Zarejestruj się na badanie: tel. 723 007 999
Udział w programie jest bezpłatny i nie wymaga skierowania od lekarza ro-
dzinnego. 
Badanie jest wykonywane w znieczuleniu ogólnym.

mgr Aleksandra Styka, Specjalista ds. edukacyjno-informacyjnych 
NTM Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o. 
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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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Organizatorem akcji było Niepubliczne Przedszkole 
w Rogoźnicy, honorowy patronat objął Podkarpacki Kura-
tor Oświaty, a patronat medialny Bliżej Przedszkola.

W dniu 13.11.2020 roku o godzinie 11.00 Niepublicz-
ne Przedszkole w Rogoźnicy zaprosiło przedszkolaki 
i dzieci żłobkowe oraz personel placówek z całej Polski 
do bicia brawa przez 1 minutę. Przed rozpoczęciem ak-
cji wychowawcy w swoich placówkach przeprowadzili 
zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z dziećmi na temat 
bieżącej sytuacji w Polce i na świecie – w związku z ce-
lem akcji. Poruszono kwestie roli i znaczenia wzajem-
nej pomocy i solidarności międzyludzkiej oraz roli po-
szczególnych grup zawodowych, profilaktyki zdrowia 
oraz rozumienia znaczenia okazywania wdzięczności 
poprzez różne formy.

Oklaskami dzieci i dorośli okazali solidarność i wsparcie 
oraz chęć dodania otuchy wszystkim chorym. Podzięko-
wali wszystkim, którzy biorą udział w walce z chorobą Co-
vid-19 oraz innymi chorobami: lekarzom, pielęgniarkom, 
ratownikom medycznym – personelowi całej ochrony 
zdrowia. Podziękowali wszystkim, którzy podejmują dzia-
łania mające ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa Co-
vid-19 oraz wspierające i pomocowe dla innych (organom 
i pracownikom administracji publicznej i samorządowej, 
pracownikom rozmaitych służb, np. PPSSE, laborantom, 
policjantom, strażakom, żołnierzom, ludziom dobrej woli, 
wolontariuszom itd.)

Uczestnicy akcji dziękowali także wszystkim, którzy w tym 
trudnym czasie odpowiedzialnie pełnią swoje obowiązki 
(m.in. sprzedawcy w sklepach, kurierzy, personel przed-
szkoli, żłobków i szkół oraz wszyscy Polacy zmagający się 
odpowiedzialnie z trudnościami). 

Przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola w Rogoź-
nicy, uczestnicząc w tym ważnym wydarzeniu, mia-
ły okazję choć na chwilę stać się bohaterami w walce 
z pandemią. Dzieci wcieliły się w role lekarzy, ratowni-
ków medycznych, policjantów, żołnierzy, strażaków czy 
ekspedientek.

Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem – wzięło 
w niej udział 45 placówek z całej Polski: 2507 uczestników 
– w tym 2155 dzieci i 352 dorosłych, którzy przysłali zdjęcia 
bądź filmiki relacjonujące całe wydarzenie.

Niepubliczne Przedszkole w Rogoźnicy w ramach wdzięcz-
ności za udział w akcji #brawaoddzieci przygotowało pa-
miątkowe podziękowania. Nas – jako wychowawców, cieszy 
nie tylko zainteresowanie akcją, ale także radość na twa-
rzach dzieci, które mogły wyrazić swoje małe – choć wielkie 
sercem – DZIĘKUJĘ.

Anna Wojnar

OGÓLNOPOLSKA AKCJA  
#BRAWAODDZIECI 

Wiosną ubiegłego roku cała Polska w symboliczny sposób rozbrzmiała oklaskami wdzięczności dla lekarzy 
i całego personelu medycznego. Obecnie, kiedy trudny czas epidemii wciąż trwa, ważne jest, by okazać 
solidarność ze wszystkimi, którzy zmagają się z chorobą lub próbują ograniczyć jej zasięg i skutki. Małe 
dzieci również mogą – na miarę swoich możliwości – taką solidarność okazać i tak oto zrodziła się ogólno-
polska akcja #brawaoddzieci. 
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Nasze przedszkole wzięło udział w CodeWeek wraz z ogól-
nopolskim programem „Uczymy Dzieci Programować”. Pod-
czas trwania projektu zrealizowaliśmy następujące tematy:

„Zaprogramuj zdrowie” – przypomnieliśmy sobie, co słu-
ży, a co nie służy naszemu zdrowiu; zaprogramowaliśmy 
nasz zdrowy dzień; ułożyliśmy na macie „ścieżkę zdrowia”, 
a następnie stworzyliśmy kod (drogę) prowadzący przez ko-
lejne zdrowe punkty. Na koniec zaprogramowaliśmy „ścież-
kę zdrowia” dla ozobota.

„Myślę, marzę, konstruuję” – dzieci poznały wynalazki 
Leonarda da Vinci, a następnie same postanowiły zostać 
wynalazcami i z wykorzystaniem udostępnionych materia-
łów stworzyły bardzo pomysłowe konstrukcje.

„Rysuję, maluję, koduję” –bawiliśmy się w kodowanie, 
rysując, ćwicząc, ucząc się i bawiąc – od maluszków aż po 
starszaki.

„Muzyczny kod” – przedszkolaki wiedzą już, że również 
muzyka może być w kodach ukryta. Poznały różne sposoby 
kodowania i dekodowania muzyki – nie tylko za pomocą 
nut. Dzieci muzykowały, odczytując kody ukryte w kolo-
rach, znakach, obrazkach. Grały przy pomocy kubeczków, 
dzwonków czy też drewienek.

„Kubeczki od A do Z” – dzieci bardzo lubią zajęcia z ku-
beczkami, chętnie z nimi pracują, manipulują. Budowali-
śmy wieże według własnego pomysłu, według instrukcji lub 
zgodnie z warunkami.

Czas, który dzieci spędzają w przedszkolu, pozwala im polu-
bić kodowanie, traktować zabawy z nim jako naturalną część 
edukacji i wychowania. Dla efektywnej realizacji procesu 
wychowawczego, bardzo ważną cechę zabaw z elementami 
kodowania stanowi fakt, że trudności, które mogą pojawić 
się w ich trakcie, są przez dzieci traktowane raczej jako wy-
zwania, a nie jako problemy czy bariery. W trakcie zabaw 
z kodami dzieci koncentrują się na wyszukiwaniu rozwiązań 
(jednego lub wielu), przez co wzrasta ich poczucie własnej 
wartości. Czują się zauważone i docenione, co w konsekwen-
cji przyspiesza i czyni bardziej efektywnym proces przyswa-
jania przez nie informacji i rozwoju nowych umiejętności.

Podstawowa pomoc dydaktyczna w formie planszy do ko-
dowania pozwala nauczycielowi w taki sposób skonstru-
ować zajęcia, aby stroną aktywną było dziecko, które poprzez 
manipulowanie przedmiotami nabiera doświadczeń, tak 
ważnych w procesach poznawczych. Dodatkowo zajęciom 
towarzyszy spora dawka ruchu i częste zmiany aktywności. 
Każda chwila, każde zajęcia są okazją do zabaw z elemen-
tami kodowania, dzieci bardzo chętnie sięgają po kolorowe 
kubeczki, układając z nich wymyślone przez siebie budowle, 
rytmy, a nawet litery, tworzą kody, według których ustawiają 
wieże. Zabawy ruchowe również są zakodowane za pomo-
cą symboli, przedszkolaki wykonują cykl ćwiczeń dopiero 
po jego odkodowaniu. W nauce programowania towarzyszy 
nam również ozobot – mały, ale bardzo inteligentny robot do 
nauki programowania. Za pomocą kolorowych kodów (na 
kartce papieru lub poprzez ułożenie puzzli) dzieci progra-
mują zadania, które wykonuje robot.

Kodowanie na stałe wpisało się w naszą codzienność przed-
szkolną, z czego bardzo się cieszymy.

„CODEWEEK” W PRZEDSZKOLU W GŁOGOWIE MŁP. 
CodeWeek, czyli Europejski Tydzień kodowania, to wydarzenie społeczne, w które angażują się wszystkie 
europejskie państwa i nie tylko! Jego misją jest poszerzanie i promowanie kompetencji z zakresu progra-
mowania i zachęcanie osób w każdym wieku do rozpoczęcia przygody z programowaniem.

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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Stąd zrodził się pomysł stworzenia międzynarodowego pro-
jektu świątecznego, adresowanego do uczniów ZS w Wyso-
kiej Głogowskiej oraz uczniów i nauczycieli ze szkół spoza 
granic Polski. Na nasze zaproszenie do udziału w projek-
cie odpowiedzieli: Carol Fynn z Irlandii (MIDLETON 
CBS, Cork), Antonina Hofman z Niemiec (Gesamt Schule 
Obersberg, Badhersfeld) oraz Filip Kościelny, Milena We-
sół, Natalia Węglowska, Oliwia Rak, Julia Węglowska, Ga-
briela Nykiel, Julia Furman i Agata Miernik z ZS w Wyso-
kiej Głogowskiej. Ponadto, w teledysku gościnnie wystąpiły 
przedszkolaki z grupy „Słoneczek”.

Nic tak nie łączy ludzi jak wspólne śpiewanie, a językiem, 
którym najprościej można się porozumieć, jest język an-
gielski, dlatego zdecydowaliśmy się „wziąć na warsztat” 
popularny na całym świecie świąteczny hit. Logistycznie 
i organizacyjnie – z wiadomych powodów – było to trudne, 
ale możliwe do wykonania zadanie. Dzięki zaangażowaniu 
i niewątpliwemu talentowi uczestników projektu powstał 
cover piosenki „Merry Christmas everyone”. Jest w nim 
wiele optymizmu i radości, które z pewnością ożywią mo-
notonię pandemicznej codzienności i sprawią, że każdy po-

czuje niezwykłą, jedyną w swoim rodzaju, cudowną atmos-
ferę Świąt Bożego Narodzenia.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom projektu za owocną 
współpracę i dostarczenie wielu niezapomnianych wrażeń 
artystycznych. 

Ewelina Brudz, Małgorzata Wąsik
ZS w Wysokiej Głogowskiej

MIĘDZYNARODOWE KOLĘDOWANIE W ZSWG 
W przedświątecznym okresie dotkliwie odczuwaliśmy izolację spowodowaną nauką zdalną oraz brak 
wspólnoty, jaką bez wątpienia stanowi szkolna społeczność. Nie da się bowiem wszystkiego zastąpić lek-
cjami online. Wspólne śpiewanie kolęd – tak bardzo lubiane przez naszych uczniów – zdalnie nie oddaje 
ciepła i klimatu świąt. Z drugiej jednak strony nowoczesne technologie stwarzają możliwość pokonywania 
barier, porozumiewania się na odległość i nawiązywania kontaktów.

Celem konkursów było promowanie piękna i atutów pod-
karpackiej ziemi, naszej regionalnej ojczyzny oraz ochrony 
środowiska naturalnego z myślą o kolejnych pokoleniach.

Przedszkolaki z  Głogowa Małopolskiego zajęły pierwsze 
miejsce w grupowym konkursie na inscenizację „Ocalmy na-
szą planetę”, w którym uczestnicy mieli za zadanie przygoto-
wać scenkę o tym, jak chronić przyrodę, ziemię, doceniać jej 
walory i piękno. Kolejne miejsca przypadły dzieciom z Miel-
ca i Targowisk, a wśród wyróżnionych znalazły się także pla-
cówki z Bliznego, Rzeszowa, Malawy, Tyczyna i Wiązownicy.

Nagrodzono i wyróżniono również plastyczne wizje ludowych 
strojów najmłodszych artystów. W  konkursie tym pierwsze 
miejsce zdobyła Kornelia z przedszkola w Głogowie Młp.

W konkursie z powodzeniem udział wzięli także uczniowie 
Szkoły Podstawowej w  Głogowie Małopolskim. Zaowoco-
wał on wyróżnieniem oraz nagrodą, z której korzystać będą 
wszyscy uczniowie głogowskiej szkoły. Mowa o uczniach kla-
sy 3A – Tobiaszu Doleckim oraz Antonim Koczyńskim, któ-
rzy z pomocą pań nauczycielek: Cecylii Buczko i Katarzyny 
Sobek przygotowali inscenizację, która zdobyła wyróżnienie. 
Swoją pracę poświęcili oni pszczołom i ich znaczeniu dla na-
szego zdrowia oraz planety. Chłopcy zaznajomili odbiorców 

także z problemami, jakie napotykają pszczoły oraz jak my 
– jako ludzie – możemy je w  tej walce wesprzeć. Nagrodą, 
jaką otrzymali chłopcy, jest multimedialna tablica dla szko-
ły, która służyć będzie całej społeczności szkolnej – zarówno 
uczniom, jak i nauczycielom, którym ułatwi pracę.

Laureatom gratulował wicemarszałek województwa Piotr 
Pilch. Nagrody ufundowane zostały ze środków Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w  ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
objętej PROW na lata 2014-2020.

SUKCES PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ORAZ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM 

28 grudnia ubiegłego roku w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom 
konkursów skierowanych do dzieci, młodzieży i przedszkolaków. Najmłodsi rywalizowali w dwóch katego-
riach: przygotowując prace plastyczne przedstawiające regionalny strój ludowy oraz prezentując insceni-
zację pod wspólnym tytułem „Ocalmy naszą planetę”.
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W sztabie 4. Armii znajdował się również arcyksiążę Henryk Fer-
dynand Habsburg, młodszy przyrodni brat Józefa Ferdynanda. 
Urodził się w 1878 r. i przez ojca został przeznaczony do zrobienia 
kariery wojskowej. W 1894 r. skończył liceum wojskowe w miej-
scowości Mährisch Weißkirchen, obecnie Hranice na Morawach, 
a następnie przez cztery lata studiował w Akademii Wojskowej 
w Wiener Neustadt. W 1897 r. mianowano go na porucznika i przy-
dzielono do pułku stacjonującego w austriackim miasteczku Enns. 
W czasie nauki wyszły na jaw jego zainteresowania artystyczne, 
okazało się, że posiada talent malarski oraz odziedziczoną po ojcu, 
Ferdynandzie IV, pasję fotograficzną. Po 10 latach służby otrzymał 
bezterminowy urlop z wojska w celu dalszego rozwijania swoich ta-
lentów. Jako malarz i rytownik kształcił się w samym Enns, a także 
w Monachium i Wiedniu. W tym czasie związał się również z Marią 
Karoliną Ludescher, z którą zawarł morganatyczne małżeństwo.
Gdy w 1914 r. wybuchła I wojna światowa, wrócił do służby w c.k. 
armii. Wówczas to trafił pod dowództwo swojego brata gen. Józe-
fa Ferdynanda. Wraz z nim oraz całym sztabem 4. Armii, 13 maja 
1915 r. znalazł się w Głogowie. W poprzednim numerze ZG pre-
zentowałem zdjęcie z automobilami stojącymi przed głogowskim 
ratuszem, bez wątpienia jeden z nich należał do arcyksięcia Hen-
ryka Ferdynanda. Tak jak pozostali oficerowie sztabowi, przesiady-
wał on w ratuszu na wspólnych naradach.
Co arcyksiążę robił w Głogowie w czasie wolnym od zajęć służbo-
wych? Odpowiedź jest prosta – malował. Znane są trzy akwarele 
jego autorstwa przedstawiające głogowskie widoki. Są one unikal-
ne, ponieważ arcyksiążę namalował coś, czego nie znajdziemy już 
dzisiaj w krajobrazie miasta. Na pierwszej z akwarel widać zabudo-
wania dawnego folwarku dworskiego położone nad stawem. Są to 
budynki murowane i drewniane – spichlerz, stodoła, stajnia, obora 
i lamus. Za budowlami gospodarczymi wznoszą się mury dworku 
ze spiczastą iglicą na dachu. Całość odbija się w lustrze wody.
Druga akwarela przedstawia zielone łąki i stojący na nich stary, 
wzniesiony jeszcze w XVIII w., drewniany młyn wietrzny. Dalej za 
młynem widać zabudowania ciągnące się przy dawnej ulicy Sty-
kowskiej. Uważny obserwator wypatrzy czubki dwóch wież wzno-
szących się przy kościele parafialnym. Nie wiadomo, czy w czasie, 
kiedy arcyksiążę malował akwarelę, młyn jeszcze działał, czy już był 
tylko elementem krajobrazu. Jednak z jakichś powodów przycią-
gnął on uwagę Habsburga.
Trzecia akwarela jest również wyjątkowa. Widać na niej fragment, 
częściowo przysłoniętych zaroślami, ruin kościoła św. Wincentego 
a Paulo pochodzącego z lat 60. XVIII w. oraz oficynę służącą kiedyś 
za dom księżom misjonarzom, którzy sprawowali posługę kapłań-
ską w kościele. Przy budynku znajduje się dobudowany drewniany 
ganek ze schodami prowadzącymi na piętro. Ruiny kościoła były 
w Głogowie interesującym zabytkiem, nic dziwnego, że przykuwały 
uwagę przybyszów. Niestety, dzisiaj po ruinach nie ma już śladu, 
zostały rozebrane pod koniec lat 20. XX w.
Arcyksiążę Henryk Ferdynand nie namalował tych trzech akwarel 
tylko dlatego, że pasjonowało go malarstwo. Kierował się szlachet-
nymi pobudkami. Akwarele zostały wykorzystane jako obrazki na 
pocztówkach wydanych przez Austriacki Czerwony Krzyż i były 
sprzedawane w całym państwie Habsburgów, a dochód przezna-
czony był na pomoc dla rannych żołnierzy. Pocztówki z głogowski-
mi widokami krążyły zatem po całych Austro-Węgrach, trafiały do 
rąk walczących na frontach żołnierzy i do czekających na nich stę-
sknionych rodzin. O autentyczności akwarel świadczy podpis Hen-
ryka Ferdynanda znajdujący się w dolnym prawym rogu, zaczyna-
jący się od skrótu Eh, oznaczającego tytuł Erzherzog – arcyksiążę.
Henryk Ferdynand Habsburg w czasie wojny doczekał się awansu 
do stopnia generała. Brał udział w walkach nie tylko w Galicji, ale 

również na froncie włoskim. Po zakończeniu wojny i utworzeniu 
republiki austriackiej podpisał deklarację zrzeczenia się preten-
sji do władzy dziedzicznej. Zamieszkał razem z rodziną w swoim 
prywatnym zamku Flederbach w Salzburgu. Z żoną miał łącznie 
dwóch synów i córkę. Zrezygnował z kariery wojskowej i całko-
wicie poświęcił się fotografii i malarstwu. Obrazy jego autorstwa 
można obecnie obejrzeć w salzburskim muzeum.

Robert Borkowski

ARCYKSIĄŻĘ W GŁOGOWIE CZĘŚĆ II
W grudniowej ZG pisałem o pobycie arcyksięcia Józefa Ferdynanda, dowódcy 4. Armii austro-węgierskiej, 
w Głogowie Małopolskim w maju 1915 r. Pora teraz, żeby przedstawić sylwetkę jego brata.

Młyn

Folwark

Ruiny kościoła
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Urodziła się 4 stycznia 1898 r. w Warszawie w rodzinie adwo-
kackiej. Po szybkiej śmierci matki, ojciec Franciszek wysłał cór-
kę do dziadków do Rzeszowa, gdzie się wychowała i chodziła 
do szkoły powszechnej. W wieku 18 lat wyjechała do Krakowa, 
w którym ukończyła dwuletnie Seminarium Nauczycielskie. 
Od września 1918 r. podjęła pracę jako nauczycielka w różnych 
podkrakowskich miejscowościach. W 1924 r. wróciła do Rze-
szowa, a kuratorium skierowało ją do pracy w głogowskiej szko-
le. Tak rozpoczął się jej związek z naszym miastem.

Maria Dzierżyńska była nauczycielką z prawdziwego powoła-
nia. Uczyła przedmiotów humanistycznych, ale przede wszyst-
kim uczyła miłości do ojczyzny. W kronice szkolnej można zna-
leźć informacje, że prowadziła dla dziewcząt kółko artystyczne, 
które przy różnych okazjach dawało przedstawienia teatralne, 
a podczas apeli jej podopieczne występowały z deklamacjami 
wierszy patriotycznych.

Była oddana swojej pracy, w 1932 r. razem z kierownikiem Ru-
dolfem Aurigą prowadziła społecznie kursy doszkalające dla 
młodzieży pozaszkolnej. Dzierżyńska to typ nieprzeciętny – pi-
sała o niej jedna z koleżanek – o wybujałej nadmiernie ofiar-
ności. Miała zdolność wynajdywania sobie okazji do spełniania 
dobrych uczynków. Wyszukiwała dzieci zaniedbane, które myła, 
leczyła, karmiła. Każdą wolną chwilę przeznaczała na uczenie 
dzieci zajęć praktycznych, tak że mieszkanie Dzierżyńskiej zawsze 
pełne było dziatwy. Dodatkowo zorganizowała i prowadziła 
dziewczęcą drużynę harcerek, która działała przy głogowskim 
Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. Jej niezaprzeczalną za-
sługą jest wykształcenie wśród głogowskiej młodzieży patrio-
tycznych postaw.

Od września 1938 r. Maria Dzierżyńska na własna prośbę zo-
stała przeniesiona do szkoły powszechnej im. A. Mickiewicza 
w Rzeszowie. Wybuch II wojny światowej sprawił, że nauczy-
cielka włączyła się do konspiracji niepodległościowej, była 
członkiem Związku Walki Zbrojnej, a później Armii Krajowej. 
Jednak prawdziwy dramat Dzierżyńskiej zaczął się już po woj-
nie. Jako dawna działaczka akowska została łączniczką Zrzesze-
nia „Wolność i Niezawisłość”. W jej rzeszowskim mieszkaniu 
przy placu Kilińskiego dochodziło do konspiracyjnych spotkań. 
Członków WiN-u zajadle tropili funkcjonariusze Urzędu Bez-
pieczeństwa. Marię zatrzymano 1 czerwca 1947 r. i przetrzy-
mywano w areszcie UB przy ulicy Jagiellońskiej. Poddano ją 
brutalnym przesłuchaniom, podczas których maltretowano ją 
psychicznie i fizycznie, zmuszając do przyznania się do człon-
kostwa w nielegalnej organizacji. Dzierżyńska konsekwentnie 
zaprzeczała oskarżeniom.

9 lipca 1947 r. dokonała próby samobójstwa. Tak to opisał prze-
słuchujący ją funkcjonariusz UB: Dzierżyńska Maria wykorzy-
stała niedomknięte okno i usiłowała wyskoczyć na ulicę. Ja zdą-
żyłem uchwycić ją za ubranie, lecz ta szarpnęła się, przewieszając 
za parapet okna. Pomimo usiłowań wyciągnięcia jej do środka, 
nie udało mi się, gdyż ubranie na desperatce zaczęło się rwać. 
Widząc to z balkonu sąsiedniego okna, ppor. Strzałkowski Wła-
dysław, oficer śledczy MBP, pospieszył mi z pomocą. Dzierżyńska 
Maria, widząc, że możemy ją uratować, ściągnęła rękawy z rąk 

i pozostawiając w moich rękach ubranie, sama upadła na chod-
nik, doznając ciężkich obrażeń.

Maria Dzierżyńska spadła na bruk z drugiego piętra budynku. 
Upadek przeżyła, lecz dotkliwie potłukła się. Lekarz skierował 
ją do więziennej izby chorych w zamku rzeszowskim. Podczas 
upadku złamała kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy, doznała ura-
zu bioder i nóg. Stwierdzono u niej 80 procent utraty zdolności 
do pracy. Mimo inwalidztwa proces nad Dzierżyńską cały czas 
trwał. Na rozprawy wnoszono ją na noszach. Mimo że oskar-
żona nie przyznała się do winy, sąd uznał próbę samobójczą 
za wystarczający dowód, żeby ją skazać. Za przynależność do 
WiN-u Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie 16 marca 1949 r. 
wydał wyrok pozbawienia Marii Dzierżyńskiej wolności na 7 lat 
i dodatkowo na 2 lata odebrał jej prawa publiczne i obywatel-
skie. Na mocy artykułu 5, paragraf 1, punkt 2 ustawy o amnestii 
z dnia 22 lutego 1947 r. karę pozbawienia wolności zmniejszono 
o połowę. Po złożonej apelacji, 26 listopada 1949 r. Najwyższy 
Sąd Wojskowy złagodził karę więzienia do 5 lat i po uwzględnie-
niu okresu przebytego w areszcie polecił ją zwolnić.

W tej sytuacji najbardziej dotkliwe było dla Marii pozbawienie jej 
praw publicznych i obywatelskich. Nie mogła korzystać z darmo-
wej opieki lekarskiej ani z pomocy społecznej. Straciła również 
możliwość pracy jako nauczycielka, ponieważ Wydział Oświaty 
w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej zakazał jej wyko-
nywania zawodu. Dzierżyńska napisała list z prośbą o łaskę do 
Bolesława Bieruta: Kara dodatkowa utraty praw, na skutek mojego 
kalectwa, jest dla mnie druzgocącą. […] Ponieważ jestem zupełnie 
ubogą i samotną, moje uposażenie służbowe, względnie moje pra-
wo do emerytury były i są jedynym środkiem zabezpieczenia mego 
bytu. Oczywiście Bierut z prawa łaski nie skorzystał.

Po wyjściu na wolność Maria Dzierżyńska imała się różnych prac, 
m.in. w księgarni przy ulicy 3 Maja w Rzeszowie. W 1958 r. do-
czekała się uniewinnienia przez Sąd Najwyższy. Zmarła 15 marca 
1970 r. Pochowana jest na cmentarzu Pobitno w Rzeszowie. Na 
tabliczce widnieje napis „Dużo przeżyła i wycierpiała”.

Robert Borkowski

GŁOGOWSKIE BIOGRAFIE
MARIA DZIERŻYŃSKA

Nauczycielka i przede wszystkim działaczka patriotyczna oraz wielka społeczniczka. Głogowskiej oświacie 
poświęciła 14 lat swojego życia.

Maria Dzierżyńska (obrysowana jasnym konturem) z dziewczęcą drużyną „Sokoła”  
na głogowskim rynku, zdjęcie z ok. 1935 r.
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Sylwetka piłkarza. Maciej Domański urodził się 5 wrze-
śnia 1990 roku w Rzeszowie. Swoje pierwsze piłkarskie 
kroki stawiał w Stali Rzeszów. Nie zagościł w niej jed-
nak na długo, przenosząc się do Mielca, by rozwijać tam 
swoje umiejętności. Po kilku sezonach gry dla biało-nie-
bieskich został zawodnikiem Polonii Warszawa, w której 
występował do sezonu 2010/2011. Po tym czasie ponow-
nie wrócił do mieleckiego zespołu. W późniejszych la-
tach reprezentował barwy takich klubów jak Radomiak 
Radom, Siarka Tarnobrzeg czy Puszcza Niepołomice. 
W sezonach 2018/2019 oraz 2019/2020 był zawodnikiem 
Rakowa Częstochowa, po czym ponownie wrócił do Stali 
Mielec, gdzie gra obecnie.

Większość młodych chłopców marzy o karierze piłkarza. 
Czy w Pana przypadku było podobnie? Jak rozpoczęła się 
Pańska przygoda z piłką nożną?

Nie inaczej było w moim przypadku. Odkąd pamiętam, 
chciałem zostać piłkarzem. Może potwierdzić to fakt, że 
nawet na szkolnym balu przebierańców wybrałem kostium 
piłkarza. Jako mały chłopiec myślałem tylko o piłce. Grałem 
w nią wszędzie i z każdym. Miłość do piłki zaszczepił we 
mnie mój tata. To on zabrał mnie na mój pierwszy mecz 
– jeszcze w roli kibica. Wtedy złapałem bakcyla, mimo że 
nie do końca wiedziałem o co chodzi. To on pierwszy za-
uważył, że piłka staje się moją pasją. Zawiózł mnie na tre-
ning Stali Rzeszów. Miałem wtedy 8 lat. Mówiąc szczerze, 
nie zdawałem sobie wtedy sprawy, gdzie jadę. Wiedziałem 
tylko, że będę tam grać w piłkę z nowymi kolegami. I tak 
już poszło… 

Udowodnił Pan, że mimo zakończenia przygody z Rako-
wem Częstochową, ekstraklasa nie jest nieosiągalna i jest 
Pan w stanie wejść do niej również ze Stalą Mielec.

Przechodząc z Rakowa do Stali Mielec zaryzykowałem. 
Musiałem zejść szczebel niżej. Stal zajmowała wtedy drugą 
pozycję w I lidze, premiowaną awansem. Wiedziałem, że 
ma potencjał i ambicje, żeby awansować, ale pozostała do 
rozegrania runda wiosenna, a w piłce wszystko jest możli-
we. Na awans trzeba było ciężko zapracować. Podjąłem to 
wyzwanie i z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że dobrze 
wybrałem. Gram w Ekstraklasie w barwach klubu, którego 
jestem wychowankiem, blisko miasta, z którego pochodzę, 
więc jestem bardzo szczęśliwy. 

Ma Pan znaczący udział w awansie stali. Czy w związku 
z tym czuje Pan na sobie presję zespołu oraz kibiców? 

Presja jest w piłce nożnej wszechobecna. Aby funkcjono-
wać w sporcie na wysokim poziomie, trzeba umieć sobie 
z nią radzić. Jednak myślę, że w tym przypadku nie jest to 
presja w czystej postaci. Bardziej nazwałbym to pozytyw-
nym „kopem” do dalszej pracy. Wiem, że losami Stali Mie-

lec interesuje się coraz więcej ludzi z regionu, i ja – jako 
zawodnik i wychowanek tego klubu – muszę zrobić wszyst-
ko, aby wyniki były jak najlepsze, a ludzie mogli być dumni 
z całej drużyny. 

Podczas ostatniego meczu z Legią warszawiacy przegrali 
na własnym stadionie 2:3, co jest w ogromnej mierze Pań-
ską zasługą. Czy czuje się Pan bohaterem zespołu? Bo wła-
śnie tak mówią o Panu kibice.

Taki jest odbiór kibiców, bo strzeliłem dwie bramki, a dla 
kibiców przeważnie właśnie ci zawodnicy są bohaterami. 
Myślę, że na ten sukces zapracowała cała drużyna. Nie był 
to łatwy mecz. Graliśmy przecież z Mistrzem Polski na ich 
własnym stadionie. Jednak pokazaliśmy swoją siłę i to, że 
możemy wygrywać z najlepszymi w kraju. 

Został Pan ambasadorem Akademii Piłkarskiej Głogovii 
Głogów Małopolski. Na czym polega ta współpraca?

Cieszę się, że taka Akademia powstała w moim rodzin-
nym mieście. Tym bardziej, że mogę być twarzą tak 
fajnego projektu. Super, że dzieciaki z Głogowa mają 
na miejscu okazję do trenowania i rozwijania swojego 
potencjału. Nasza współpraca ciągle się rozwija i wciąż 

MAM JESZCZE KILKA MARZEŃ DO SPEŁNIENIA  
I NIE POWIEDZIAŁEM OSTATNIEGO SŁOWA

„Egzekutor Legii Warszawa”, „Bez niego ofensywa Stali Mielec nie istnieje” – to tylko niektóre określenia, 
jakimi posługują się kibice oraz dziennikarze, opisując pochodzącego z Głogowa Małopolskiego piłkarza 
ekstraklasowej Stali Mielec – Macieja Domańskiego. Jak wyglądała jego dotychczasowa droga kariery? 
Czy istnieje dla niego określenie „niemożliwe”? Jak czuje się w roli ambasadora Akademii Piłkarskiej Gło-
govii Głogów Małopolski? Rozmowa z Maciejem Domańskim.



21ZIEMIA GŁOGOWSKA 1/2021 SPORT

Jak osiągnąć sukces? Co zrobić, żeby takie postanowienie 
się udało? Przede wszystkim musimy mieć w sobie dużo 
samozaparcia. Rzucenie palenia to niełatwa sprawa. Tu nie 
wystarczy podjęcie decyzji, bardzo silny jest także wpływ 
otoczenia. Bez wsparcia osób z zewnątrz jest wręcz niemoż-
liwe. Poza walczeniem ze swoją słabością musimy jeszcze 
walczyć z propozycjami „życzliwych” i ich ewentualnymi 
docinkami. Bieganie, siłownia, fitness też wymaga od nas 
sporo poświęcenia. Obejrzeć film z rodziną w cieple czy iść 
się spocić, zmęczyć. Dotrzymanie takich postanowień jest 
naprawdę bardzo trudne. Silna wola jest podstawą realizacji 
postanowień noworocznych.

Ważne jest też optymistyczne nastawienie. Jeśli od początku 
sami nie za bardzo liczymy na powodzenie, to na pewno 
się nie uda. To nie ma być kara, ograniczenie. To coś, co 
sprawi, że poczujemy się lepiej. Nie warto też decydować się 
na kilka trudnych postanowień, lepiej skupić się na jednym 
i jak osiągniemy ten cel, zacząć realizować kolejne wyzwa-
nie. To nie musi być przecież postanowienie noworoczne. 
To ma być nasze postanowienie, nieważne, kiedy zaczniemy 
je realizować. Jeśli z natury jesteśmy osobami, które mają 
słomiany zapał, to lepiej zacząć ćwiczyć silną wolę od mniej 
zobowiązujących postanowień noworocznych. Można np. 
zdecydować, że od nowego roku codziennie będę jeść śnia-

danie, najważniejszy posiłek w ciągu dnia, jeśli często z nie-
go rezygnuję na rzecz dłuższego snu.

Jeśli na co dzień nie stawiamy sobie różnych celów do osią-
gnięcia, to właśnie nowy rok jest dobrą okazją, żeby spró-
bować. Warto ćwiczyć silną wolę i pracować nad naszym 
charakterem i stylem życia. Przyniesie nam to zawsze sporo 
satysfakcji i pomoże lepiej się poczuć. A nasze dzieci, wi-
dząc zadowolenie rodziców, same też może zaczną nad sobą 
pracować. W końcu przykład idzie z góry, a dzieci uczą się 
poprzez obserwację.

NOWOROCZNE POSTANOWIENIA.  
JAK WYTRWAĆ I OSIĄGNĄĆ ZAMIERZONY CEL?

Stało się – przyszedł nowy rok, a wraz z nim tradycyjna presja do zmieniania się na lepsze. Najtrudniejsze są po-
czątki, a pierwszym krokiem nie powinno być działanie, lecz wiara w powodzenie w misji prowadzącej do zmian.

mamy nowe pomysły, które chcemy wdrażać w życie. 
Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli cieszyć 
się grą wychowanków głogowskiej akademii na najwyż-
szych szczeblach w kraju. 

Jako osoba pochodząca z Głogowa stał się Pan wzorem dla 
tutejszych młodych chłopców. Jest to dla Pana wyróżnienie 
czy raczej ciężar spoczywający na barkach?

Jest to na pewno ogromne wyróżnienie. Wiem, jak cięż-
ko jest zrealizować swoje marzenia, ale jestem przykła-
dem dla młodych zawodników z Głogowa, że nie jest 
to niemożliwe. Oczywiście nie jest to proste, ponieważ 
wymaga dużo dyscypliny, samozaparcia i wytrwałości, 
ale jak się czegoś bardzo chce, to wszystko jest możliwe. 
Mimo tego, że gram na poziomie Ekstraklasy, to mam 
jeszcze kilka marzeń do spełnienia i nie powiedziałem 
ostatniego słowa. 

Na zakończenie: jak widzi Pan swoją karierę za kilka lat? 
Planuje Pan zostać na dłużej w barwach Stali czy może 
mierzy jeszcze wyżej?

Nie wybiegam w przyszłość zbyt daleko. Na razie najważ-
niejsze są dla mnie najbliższe miesiące. Mamy jasny cel po-
stawiony przez klub. Musimy utrzymać się w Ekstraklasie, 
a ja indywidualnie chcę wyśrubować jak najlepsze liczby 
w klasyfikacji kanadyjskiej Ekstraklasy. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Monika Wasiluszko
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EkoGłog Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie Mało-
polskim zachęca wszystkich Odbiorców posiadają-
cych aktualną umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub 
odprowadzanie ścieków bytowych do skorzystania 
z usługi E-Faktury. Jest ona doskonałym udogod-
nieniem polegającym na otrzymywaniu w formie 
elektronicznej faktur za dostarczanie wody i odpro-
wadzanie ścieków. Usługa ta polega na wysłaniu do 
Państwa pliku PDF pocztą elektroniczną zamiast 
tradycyjnej papierowej faktury wysyłanej drogą 
listowną. Korzystanie z tej usługi jest całkowicie 
bezpłatne i dobrowolne.

Warunkiem otrzymania e-faktury w formie elek-
tronicznej jest wyrażenie zgody na jej przesłanie 
oraz podanie adresu e-mail. Wymaga to złożenia 
stosownego oświadczenia na stronie www.eko-
glog.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 do-
wolnym czasie wycofać i tym samym powrócić do 
otrzymywania faktur w wersji papierowej.

Aktywowanie usługi ma wiele zalet, pozwala 
w szybki sposób trafić do odbiorcy bez koniecz-
ności korzystania z poczty tradycyjnej. Z kolei fak-
tura w wersji elektronicznej to nie tylko wygodne 
i praktyczne rozwiązanie, ale także w dużej mierze 
proekologiczne, ponieważ unikamy drukowania 
faktur w wersji papierowej. E-faktura jest bez-
pieczna i ekonomiczna. Nie trzeba jej osobno prze-
chowywać w wersji papierowej, co wiąże się z dużą 
oszczędnością miejsc – koszty przechowywania fak-
tur elektronicznych na dysku są znacznie mniejsze 
niż koszty magazynowania ich papierowych odpo-
wiedników. Oznacza to, że dostęp do e-faktury jest 
niezwykle łatwy, szybki i nieograniczony.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z e-faktu-
ry, dzięki której zapłacą Państwo mniej za opłatę 
abonamentową. Dla odbiorców korzystających 
z  faktury tradycyjnej opłata obecnie wynosi 
4,75 zł netto (5,13 zł brutto), natomiast dla od-
biorców korzystających 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; Salonik 
prasowy w Biedronce; Sklep p. Marczy-
dło; Sklep „Borówka” (osiedle Zabajka); 
Sklep „Kama” (osiedle Zabajka); Sklep 
p. Pasek (osiedle Styków).

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

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

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

Hucisko: Sklep nr 8 – GS

Miłocin: Delikatesy „Dwójka” – GS

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

Lipie: Delikatesy „Premium” – GS

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

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

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

Gazeta ukazuje się na terenie powiatu  
rzeszowskiego.

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

Ogłoszenie redakcyjne
Bardzo prosimy wszelkie materiały przesyłać na adres mailowy 

redakcja@ziemiaglogowska.pl 
do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Materiały nadesłane po tym terminie nie znajdą się w bieżącym numerze „ZG”.

Zareklamuj się w naszej gazecie!
Cena: 1 zł/cm2

Kontakt: redakcja@ziemiaglogowska.pl
Twoja reklama znajdzie się także na naszej stronie internetowej!

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

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

Kronika Policyjna

Kalendarium

21 stycznia

Dzień Babci – święto obchodzone dla uhonorowania 
babć. Tego dnia wnuki składają im życzenia oraz wrę-
czają drobne upominki. W Polsce święto to obchodzone 
jest 21 stycznia, w tym samym dniu w Bułgarii i Brazylii, 
a w Hiszpanii – 26 lipca.

22 stycznia

Dzień Dziadka – rodzinne, świeckie święto, obchodzo-
ne w Polsce 22 stycznia w celu uhonorowania dziadków. 
Przyjęło się, że w ten dzień wnuki składają życzenia swo-
im dziadkom, a w przedszkolach, świetlicach i innych in-
stytucjach opiekuńczo-wychowawczych organizowane są 
spotkania, pokazy artystyczne dzieci i poczęstunek. Zwykle 
towarzyszy temu wręczenie laurek.

27 stycznia Dzień Pamięci Ofiar Reżimu Hitlerowskiego.

23.12.2020 r. – Przywłaszczenie portfela wraz z jego zawartością przy jednym z  dys-
kontów spożywczych w Głogowie Małopolskim, na szkodę mieszkańca Lipia. 
Znalazcę portfela prosimy o zwrot na Komisariat Policji w Głogowie Młp.

29.12.2020 r. – Zatrzymanie na gorącym uczynku osoby włamującej się do jednego 
z domów w miejscowości Wysoka Głogowska, dokonane przez policjantów z Ko-
misariatu Policji w Głogowie Młp. Sprawcę włamania udało się zatrzymać dzięki 
godnej pochwały postawie dwóch mieszkańców miejscowości Wysoka Głogowska.

05.01.2021 r. – Zanieczyszczenie substancją żrącą nieużytków rolnych w miejsco-
wości Rudna Mała przez nieznanych sprawców. Komisariat Policji w Głogowie 
Młp., który prowadzi w tej sprawie postępowanie, prosi osoby posiadające wie-
dzę na temat tego zdarzenia o kontakt. 

APEL POLICJI: W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie sygnałami 
świadczącymi o tym, że na terenie gminy Głogów Małopolski oraz w jej okolicy 
dochodzi do włamań do domów pod nieobecność mieszkańców, Komisariat Po-
licji w Głogowie Młp. prosi o rozwagę i ostrożność. Pamiętajmy, by odpowiednio 
zabezpieczyć nasze domy oraz znajdujący się w nich dobytek. Często w wyniku 
podobnych włamań poszkodowani tracą oszczędności całego życia oraz wszelkie 
cenne przedmioty, takie jak sprzęt elektroniczny bądź biżuterię. Bądźmy czujni 
i reagujmy na pojawienie się wokół naszych posesji nieznanych osób. W sytuacjach 
budzących nasze obawy, Komisariat prosi o kontakt telefoniczny pod numerami 
tel.: 47 821 35 02 oraz 47 821 35 01.



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


