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POLECAMY

FOTOREPORTAŻ

Konkurs dedykowany jest dzieciom wraz z rodzicami. Organizatorzy zastrzega-
ją, że kukła powinna zostać wykonana z materiałów ekologicznych, takich jak 
m.in. słoma, drewno czy papier.
Prace należy dostarczyć do MGDK przy ul. Wyszyńskiego 12 w Głogowie Mało-
polskim. Można zrobić to osobiście lub za pomocą poczty. Terminem, w jakim 
należy przekazać Marzannę jest 15 marca bieżącego roku.
Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a wśród nich słuchawki blue-
tooth oraz zestawy gamingowe. Rozstrzygnięcie konkursu tuż przed pierwszym 
dniem wiosny – 19 marca.

PANNA MARZANNA, CZYLI 
POŻEGNANIE ZIMY Z MGDK 

„Panna Marzanna – pożegnanie zimy” to kolejny konkurs plastyczny, któ-
ry organizowany jest przez Miejsko-Gminny Dom Kultury w Głogowie Młp. 
Tym razem przedmiotem konkursu jest wykonanie tytułowej Marzanny.

FAKTY I OPINIE
Rekrutacja do przedszkoli i szkół pod-
stawowych

W przypadku, kiedy dziecko 
uczęszczało już do przedszkola, 
rodzice muszą jedynie złożyć de-
klarację o kontynuowaniu edukacji 
w wybranej placówce. Natomiast 
jeśli dziecko ma rozpocząć naukę 
w przedszkolu, konieczne jest wzię-
cie udziału w rekrutacji.............str. 3

WYDARZENIA
Zachęcamy do aktywności sportowych 
w głogowskich lasach

W rezerwacie przyrody bór, ścieżki 
wyznaczone w ramach „aktywnego 
udostępniania lasu” zaczynają się 
i kończą przy parkingach leśnych 
i miejscach postoju pojazdów. Do-
skonale nadają się do spacerów, 
joggingu, jazdy na biegówkach czy 
nordic walkingu .........................str. 5
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Podpisano umowę na rozbudowę re-
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Istniejący budynek zostanie rozbu-
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Osoby, które interesują się historią re-
gionalną, mają okazję wzbogacić swo-
je zbiory o cenną pamiątkę historycz-
ną. Ukazał się właśnie plan Głogowa 
Młp. z połowy XIX wieku .............str. 8
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nym założeniem bali ................ str. 14
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Recertyfikacja, czyli odświeżenie wiadomości i umiejętno-
ści z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, 
odbyła się w dniach 5-7 lutego bieżącego roku, natomiast 
egzamin miał miejsce w dniu 14 lutego w remizie OSP Gło-
gów Małopolski. Celem kształcenia jest przygotowanie stra-
żaków do realizacji zadań z  zakresu ratownictwa podczas 
akcji ratowniczych, w  szczególności udzielania pomocy 
osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, kwali-
fikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia oraz do 
czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdro-
wotnej. Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia – 
uprawnienia są nadawane na okres trzech lat.
Z poszczególnych jednostek gminnych egzamin certyfiko-
wało: 8 strażaków z OSP Wysoka Głogowska, 7 strażaków 
z OSP Głogów Małopolski, 7 strażaków z OSP Pogwizdów 
Stary, 2 strażaków z  OSP Hucisko oraz 1 strażak z  OSP 
Rudna Mała.

W skład komisji egzaminacyjnej wchodzili: lek. Marek Nie-
miec – Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medyczne-
go, lek. Joanna Bierewska oraz Małgorzata Kawalec – ra-
townik medyczny. 

RECERTYFIKACJA DLA STRAŻAKÓW  
Z GMINNYCH JEDNOSTEK OSP 

Członkowie funkcjonujących na terenie naszej gminy Ochotniczych Straży Pożarnych, działający w Kra-
jowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz współpracujący z Państwowym Ratownictwem Medycznym, 
wzięli udział w recertyfikacji, dzięki której odnowili uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomo-
cy. Zwieńczeniem szkolenia był egzamin, po którym łącznie 26 strażaków potwierdziło zdobyty wcześniej tytuł 
ratownika. Kurs sfinansowany został ze środków z budżetu gminy Głogów Małopolski.

Zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej potrwają do 
1 marca bieżącego roku do godziny 16:00. Dzieci, które we-
zmą udział w zapisach do szkół podstawowych nie muszą 
spełniać dodatkowych kryteriów – do placówek obwodo-
wych przyjmowane są z urzędu.
Rekrutacja do publicznych przedszkoli w  naszej gminie 
rozpocznie się w dniu 3 marca bieżącego roku o godzinie 
13:00, natomiast zakończy się 19 marca o godzinie 16.00. 
Wniosek o przyjęcie dziecka do placówki oraz oświadczenia 
i dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów istotnych 
dla przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, dostęp-
ne będą od 20 lutego na stronie internetowej przedszkola.
W pierwszej kolejności do przedszkola będą przyjmowane 
dzieci z rocznika 2015, czyli sześciolatki, które realizować będą 
obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. W pierw-
szym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmiemy rów-
nież: dzieci z rodzin wielodzietnych; dzieci niepełnosprawne 
oraz te, których rodzic lub rodzeństwo posiadają orzeczenie 
o niepełnosprawności; dzieci z rodzin zastępczych; dzieci wy-
chowywane samotnie przez jednego z  rodziców. Powyższe 
kryteria brane będą pod uwagę równorzędnie.
Natomiast w drugim etapie rekrutacji pod uwagę wzięte zo-
stanie miejsce zamieszkania kandydata – najwięcej punk-
tów otrzymają dzieci mieszkające w miejscowości, w której 
siedzibę ma przedszkole. Istotne będzie także zatrudnie-
nie obojga rodziców lub takie czynniki jak nauka w trybie 

dziennym, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pozarol-
niczej działalności gospodarczej. Dodatkowe punkty otrzy-
mają również kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza 
do danego przedszkola oraz ci, którzy w przedszkolu będą 
przebywać powyżej pięciu godzin dziennie.
Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zostaną opu-
blikowane 23 kwietnia o godzinie 13:00. Wtedy też rozpocz-
nie się okres składania potwierdzeń woli zapisu dziecka do 
przedszkola. Można będzie tego dopełnić do 29 kwietnia do 
godziny 16:00. Oficjalne wyniki i ostateczna lista dzieci przy-
jętych oraz nieprzyjętych do placówki opublikowana zosta-
nie 5 maja o godzinie 13:00. Wtedy rozpocznie się także pro-
cedura odwoławcza, zgodna z regulaminem rekrutacji, jaki 
obowiązuje w danej placówce. W przypadku wolnych miejsc, 
postępowanie uzupełniające rozpocznie się 18 czerwca.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
Zbliża się okres rekrutacji do gminnych przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych. W przypadku, 
kiedy dziecko uczęszczało już do przedszkola, rodzice muszą jedynie złożyć deklarację o kontynuowaniu 
edukacji w wybranej placówce. Natomiast jeśli dziecko ma rozpocząć naukę w przedszkolu, konieczne jest 
wzięcie udziału w rekrutacji.
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W bieżącym roku mija okrągła, 80. rocznica rozpoczęcia 
przez Poselstwo RP w szwajcarskim Bernie akcji ratowania 
Żydów z zagłady. Ustanawiając rok 2021 Rokiem Grupy Ła-
dosia, rząd chce wyrazić wdzięczność dla wszystkich ocalo-
nych od zagłady i ich potomków za pamięć o Aleksandrze 
Ładosiu, Konstantym Rokickim i  innych Polakach ratują-
cych ich w czasie II wojny światowej.

Za pomocą podrobionych paszportów, Grupa Ładosia ura-
towała tysiące Żydów. Legitymując się tymi dokumentami, 
mieli oni szansę uniknąć wywózek do niemieckich obo-
zów zagłady. Zamiast tego, trafiali do obozów dla interno-
wanych w Niemczech oraz do okupowanej Francji. Wielu 
z nich dzięki temu doczekało końca wojny.

– Przez ostatnie dwa lata udało nam się osiągnąć bardzo wie-
le. Dzięki ciężkiej pracy ponad stu osób udało nam się od-
tworzyć listę około 3 tysięcy spośród 8-10 tysięcy osób, którzy 
w czasach zagłady posiadali wystawione przez Grupę Łado-
sia paszporty. Z  każdym dniem wiemy na ten temat coraz 
więcej, zgłaszają się do nas kolejne osoby. Jestem przekonany, 
że zajmujący się obecnie tą sprawą Instytut Pileckiego rozwi-
nie ją jeszcze bardziej – mówi były Ambasador RP w Szwaj-
carii, Jakub Kumoch.

W skład Grupy Ładosia – określanej również mianem Gru-
py Berneńskiej – wchodzili dyplomaci polskiego i żydow-
skiego pochodzenia: poseł Aleksander Ładoś, jego zastępca 
Stefan Ryniewicz, konsul Konstanty Rokicki oraz dyploma-
ta Juliusz Kuehl. Należeli do niej także poseł na Sejm II RP 
Abraham Silberschein i przedstawiciel organizacji żydow-
skich Chaim Eiss.

 

– W tym roku planujemy zakończyć prace przy rewitaliza-
cji stawów głogowskich i  zorganizować uroczyste otwarcie 
parku miejskiego, któremu zostanie nadane imię Aleksandra 
Ładosia, Ambasadora RP w Bernie w czasie II wojny świato-
wej. W parku odsłonięta zostanie również pamiątkowa tabli-
ca edukacyjna, informująca o  dokonaniach grupy. Naszym 
wspólnym zadaniem jest przywracanie i  pielęgnowanie pa-
mięci o godnych naśladowania bohaterach związanych z na-
szym miastem – informuje burmistrz Paweł Baj.

Warto podkreślić, że Polacy stanowią najliczniejszą grupę 
narodowościową, która została wyróżniona tytułem Spra-
wiedliwego wśród Narodów Świata.

Monika Wasiluszko

SEJM USTANOWIŁ 2021 ROKIEM GRUPY ŁADOSIA 
Sejm przegłosował ustawę ustanawiającą rok 2021 Rokiem Grupy Aleksandra Ładosia. Tworzyli ją polscy dy-
plomaci, którzy w latach Holokaustu ratowali Żydów przed niemiecką eksterminacją. Za projektem uchwały 
opowiedziały się wszystkie kluby poselskie.

Najbliższy spis zostanie przeprowadzony za pośrednictwem 
interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stro-
nie GUS. Metoda samospisu internetowego zakłada, iż re-
spondenci samodzielnie przekażą wymagane dane, używa-
jąc specjalnej aplikacji, z której będą mogli skorzystać przy 
użyciu własnego komputera czy urządzenia mobilnego. 
Każda osoba dokonująca samospisu będzie uwierzytelniana 
w systemie teleinformatycznym.

Respondenci, którzy z określonych względów nie będą 
w stanie skorzystać z aplikacji, zostaną spisani za pomocą 
jednej z metod uzupełniających, tj.: wywiadu telefoniczne-
go wspieranego programem komputerowym (CATI), wy-
wiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza 
spisowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu 
przenośnym (CAPI). 

Narodowy Spis Powszechny Lud-
ności i Mieszkań będzie obejmo-
wał: osoby fizyczne stale zamiesz-
kałe i czasowo przebywające 
w mieszkaniach, budynkach oraz 
innych zamieszkanych pomiesz-
czeniach niebędących mieszka-
niami na terenie Polski, a także 
osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania; mieszka-
nia, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne 
zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami. 

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej 
przystąpienie do spisu będzie obligatoryjne. Odmowa wy-
pełnienia tego obowiązku może skutkować nałożeniem kary 
grzywny, o czym mówi art. 30 projektu ustawy spisowej.

LICZYMY SIĘ DLA POLSKI,  
CZYLI SPIS LUDNOŚCI I MIESZKAŃ

Między 1 kwietnia a 30 czerwca 2021 r. odbędzie się najbliższy Narodowy Spis Powszechny Ludności i Miesz-
kań. Kogo dotyczy obowiązek spisowy, z jakich metod spisu można skorzystać, jakie dane będą groma-
dzone? Odpowiadamy na najważniejsze pytania. 
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Godne uwagi punkty przy trasach lub w ich sąsiedztwie to mię-
dzy innymi: mogiła polska, gdzie znajduje się krzyż i  tablica 
pamiątkowa, mogiły żydowskie z kilkoma tysiącami ofiar za-
mordowanych przez hitlerowców w  latach 1942-1944, bagno 
z pomostem do obserwacji roślin i zwierząt, strzelnica łowiecka.

Dodatkowo, nasza gmina we współpracy ze Stowarzysze-
niem „Na Plus” oznakowała i wyposażyła ścieżki w Borze, 
tak by pełniły one także funkcję przyrodniczo-edukacyj-
ną. Dla korzystających ustawiono tablice edukacyjne, wia-
ty, ławki, ławostoły oraz kosze, poprawiając tym samym 
funkcjonalność przedmiotowych ścieżek. Podobnie wypo-
sażono ścieżkę na terenie kompleksów leśnych w  Budach 
Głogowskich. Ścieżka ta znajduje się na terenie obszarów 
objętych ochroną NATURA 2000 oraz Rezerwatu Zabłocie.

Dla mieszkańców, którzy wybierają się na wędrówki piesze 
czy rowerowe, gmina wraz ze Stowarzyszeniem „Razem” 
wyznaczyła trzy trasy spacerowo-rowerowe: Głogów Ma-
łopolski – Wysoka Głogowska 5,5 km; Głogów Małopolski 
– Budy Głogowskie 9 km; Głogów Małopolski – Kamień 
50 km (na terenie gminy Głogów Małopolski 17 km).

Dodatkowo, na terenie gminy, dzięki współpracy ze Stowa-
rzyszeniem LGD „Eurogalicja”, powstały ścieżki nordic wal-
king, które cieszą się ogromną popularnością wśród amato-
rów tego sportu.

Natomiast klub jeździecki „Zabajka” zachęca do korzystania 
z tras pieszych i konnych na odcinkach: Zabajka – Lipie – Zabaj-
ka 10 km, Zabajka – Budy Głogowskie – Lipie – Zabajka 23 km.

Zapraszamy do korzystania z naszych okolicznych ścieżek!

Anna Morawiec

ZACHĘCAMY DO AKTYWNOŚCI SPORTOWYCH  
W GŁOGOWSKICH LASACH 

Zachęcamy amatorów sportów zimowych do korzystania z tras spacerowo-biegowych w kompleksach le-
śnych na terenie naszej gminy. W rezerwacie przyrody Bór, ścieżki wyznaczone w ramach „Aktywnego udo-
stępniania lasu” zaczynają się i kończą przy parkingach leśnych i miejscach postoju pojazdów. Doskonale 
nadają się do spacerów, joggingu, jazdy na biegówkach czy nordic walkingu.

Na terenie gminy Głogów Małopolski można skorzystać 
z pomocy w formie ciepłego posiłku, nie funkcjonuje nato-
miast schronisko dla osób bezdomnych.

– W celu zapewnienia pomocy osobom bezdomnym gmina 
Głogów Małopolski podpisała porozumienie powierzające 
gminie Rzeszów zapewnienie schronienia osobom bezdom-
nym, zarówno kobietom i mężczyznom – dodaje Mariola Kot.

Niepokojące sytuacje o osobach żyjących w nieodpowied-
nich warunkach prosimy zgłaszać do Straży Miejskiej lub 
pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w  Głogowie Małopolskim, ul. Fabrycz-
na 17. Kontakt do MGOPS: 17  798 7500, 730  004  963, 
730 004 983, Straż Miejska: 664 027 095.

Apelujemy również do właścicieli czworonogów o właściwe 
zabezpieczenie zwierząt, by w tej mroźnej aurze nie pozo-
stały bez należytego schronienia. Wykażmy się zaintereso-
waniem i troską o naszych sąsiadów oraz czworonogi.

INFORMACJA MGOPS 
– W związku z pogorszeniem warunków pogodowych oraz znacznym obniżeniem temperatury powie-
trza została wzmożona praca Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim 
w celu zapewnienia wsparcia osobom, które mogą być narażone na wychłodzenie organizmu. Szcze-
gólną troską objęte są osoby bezdomne, samotne i starsze – informuje dyrektor MGOPS, Mariola Kot.
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W dniu 14 stycznia podopieczni placówki wzięli udział w spe-
cjalnie dla nich zorganizowanym koncercie kolęd. Gościem 
placówki był Mikołaj Marcinowski – 17-letni uczeń Zespołu 
Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie, który 
zaprezentował swoje umiejętności gry na akordeonie.

– W związku z tym, że każdy z nas zna kogoś, kto gra, śpiewa, 
tworzy muzykę – zrodził się pomysł wspólnego muzykowa-
nia, czyli zapraszania utalentowanych muzycznie osób, które 
dzieląc się swoją pasją, sprawią radość innym. Planujemy, aby 
te spotkania weszły w schemat cyklicznych koncertów dla na-
szych uczestników – mówi kierownik ŚDS, Katarzyna Tabiś.

– Myślę, że oklaski były najlepszą formą uznania i nagrody 
dla samego wykonawcy, a wręczony przez uczestników ręcz-
nie wykonany anioł będzie przypominał Mikołajowi o odwie-
dzinach w naszym domu – dodaje.

To jednak nie koniec atrakcji – w ubiegły piątek – 22 stycz-
nia podopieczni wzięli udział w „quadokuligu”. Jak wyja-
śnia pani kierownik – nazwa zrodziła się w głowach uczest-
ników podczas samego kuligu. Odbył się on w 3 turach, 
gdyż każdy – bez wyjątku – chciał poczuć powiew świeżego 
leśnego powietrza na swojej twarzy.

Podopieczni ŚDS aktywnie włączyli się również w przygo-
towywanie upominków dla małżeństw z terenu gminy Gło-
gów Małopolski, które w tym roku obchodzą swoje Złote 
Gody. Wszystko to w ramach warsztatów rękodzieła, jakie 
dla swoich podpieczonych organizuje placówka.

Monika Wasiluszko

W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY  
DUŻO SIĘ DZIEJE 

Wraz z nowym rokiem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej pojawiły się nowe, 
świeże pomysły na różne formy terapii dla podopiecznych placówki. Niedawne warsztaty aktorskie oraz 
muzyczne rozpoczęły szereg zajęć i wydarzeń kulturalnych, jakie odbywają się obecnie w placówce. 
W ostatnich dniach podopieczni mieli okazję wziąć udział w akordeonowym koncercie kolęd, „quadokuli-
gu” oraz zajęciach plastycznych, podczas których przygotowywali upominki dla małżeństw, które w bieżą-
cym roku obchodzą Złote Gody.

Jak wygląda takie oszustwo? Otrzymujemy telefon, w słuchaw-
ce słyszymy osobę, która podaje się za sanepid. Informuje nas, 
że zakażony podał nas jako osobę, z którą miał kontakt oraz 
o tym, że zostanie do nas wysłana karetka w celu pobrania 
wymazu. Prosi w związku z tym o podanie danych: pełnego 
imienia i nazwiska; daty urodzenia; numeru PESEL; adresu 
zamieszkania, pod który ma przyjechać karetka; numeru i se-
rii dowodu osobistego. Tłumaczy, że wszystko po to, by móc 
potwierdzić naszą tożsamość. Brzmi wiarygodnie? Dla wielu 
z nas niestety tak. Jest to nowy sposób wyłudzania danych, któ-
re następnie są wykorzystywane przez oszustów. Podane przez 
nas dane mogą posłużyć do wyłudzenia kredytów w paraban-
kach, gdzie można tego dokonać nawet przez telefon. 
Straż Miejska alarmuje: bądźmy czujni. 

STRAŻ MIEJSKA ALARMUJE: OSZUSTWO NA COVID-19
W związku z trwającą pandemią koronawirusa wielu z nas pozostaje w izolacji domowej oraz ogranicza do 
minimum kontakty. Tę trudną, ale przede wszystkim nową dla wszystkich sytuację wykorzystują także oszu-
ści, którzy podszywając się pod medyków bądź szpitale, wyłudzają nasze dane osobowe, które następnie 
wykorzystują m.in. do zaciągania na nasze nazwiska kredytów i innych zobowiązań.
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Prace budowlane postępują bardzo sprawnie. W  2020 
roku wykonano stolarkę okienną i  drzwiową, elewację, 
instalacje sanitarne, tynki, pokrycie dachowe i  instalacje 
elektryczne. Na obecnym etapie wykonawca przystąpił 
do prac wykończeniowych wewnątrz budynku: montaż 
oświetlenia, paneli, płytek ściennych i podłogowych, sa-
nitariatów itp.

Koszt realizacji zadania szacowany jest na 2,4 mln zło-
tych, z czego około 860 tysięcy złotych pochodzi z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a pozostała 
kwota finansowana jest z budżetu gminy Głogów Mało-
polski.

– Rozbudowa szkoły muzycznej jest bardzo ważną inwesty-
cją w kulturę na terenie naszej gminy. Na wykonanie tego 
zadania ministerstwo przyznało gminie Głogów Małopol-
ski prawie 860 tys. złotych. Rozbudowa postępuje bardzo 
sprawnie. Obecnie wewnątrz budynku trwają już prace 
wykończeniowe. Dzięki tej inwestycji młodzi muzycy będą 
mieli zapewnione odpowiednie warunki do nauki oraz pre-
zentowania swoich talentów podczas koncertów, audycji 
muzycznych czy też przeglądów, które odtąd będą mogły 
być organizowane w nowej sali koncertowej – mówi Tomasz 
Barczak, radny Rady Miejskiej w Głogowie Młp.

Anna Morawiec

ROZBUDOWA SZKOŁY MUZYCZNEJ 
Prace nad rozbudową głogowskiej szkoły muzycznej rozpoczęto w drugiej połowie 2019 roku. Zgodnie 
z umową mają one się zakończyć w czwartym kwartale br. W ramach inwestycji rozbudowano istniejący 
budynek. Na parterze powstała sala koncertowa wraz z zapleczem dla muzyków, a na kondygnacji utwo-
rzono cztery sale lekcyjne, w których uczniowie będą ćwiczyć grę na instrumentach.

Przedmiotem umowy jest rozbudowa istniejącego budynku 
remizy OSP w  miejscowości Lipie o  jeden garaż stanowi-
skowy wraz z zapleczem socjalnym. Prace obejmą również 
przebudowę budynku wraz z  instalacjami i niezbędną in-
frastrukturą techniczną. Wykonane zostaną przyłącza wod-
no-kanalizacyjne, docieplenie ścian zewnętrznych, a  plac 
wokół budynku zostanie zagospodarowany.

– Oprócz rozbudowy budynku zostanie również przebudo-
wana kotłownia, dzięki czemu będzie można bezpiecznie 
ogrzewać cały obiekt, w którym znajdują się również inne niż 
strażackie pomieszczenia służące mieszkańcom – mówi bur-
mistrz Głogowa Młp. Paweł Baj.

– Rozbudowa remizy to inwestycja, na którą mieszkań-
cy Lipia bardzo długo czekali. Obecny budynek jest bardzo 
przestarzały i  pełni funkcję zarówno garażu, jak i  szatni, 
pomieszczenia sanitarnego oraz magazynu. Rozbudowa roz-
wiąże problem warunków socjalnych i przyczyni się do za-
pewnienia bezpieczeństwa strażaków. Pomoże też szybciej 

wyjechać do akcji, co przełoży się na większe bezpieczeństwo 
mieszkańców. Jako sołtys, a zarazem strażak, bardzo się cie-
szę, że gmina Głogów Małopolski przychyliła się do naszej 
prośby o rozbudowę i inwestycja doczeka się realizacji – wy-
jaśnia sołtys Lipia, Zbigniew Wiewiura.

Do przetargu zgłosiło się 5 oferentów. Gmina wybrała fir-
mę, która zaproponowała najniższą kwotę realizacji zada-
nia, to jest 595 tys. zł brutto.

PODPISANO UMOWĘ NA ROZBUDOWĘ  
REMIZY OSP W LIPIU 

W dniu 9 lutego br. podpisana została umowa na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa remizy OSP o garaż 
z zapleczem socjalnym w gminie Głogów Małopolski”. W imieniu gminy Głogów Małopolski umowę podpi-
sał burmistrz – Paweł Baj, Stanisław Wiewiura – Prezes OSP Lipie oraz Dariusz Chmaj – radny z Lipia i Rogoźni-
cy. Ze strony wykonawcy – firmy „KSARA” – umowę podpisał prezes – Zbigniew Pastuła.
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Z inicjatywy burmistrza Pawła Baja Miejsko-Gminna Bi-
blioteka Publiczna im. Rudolfa Menerki wydała plan miasta 
opracowany przez austriackich kartografów w 1849 r. To 
cenne dla historii Głogowa Małopolskiego źródło przecho-
wywane jest w Archiwum Państwowym w Rzeszowie i de-
monstruje wygląd miasta w połowie XIX wieku.

Katastry gruntowe zostały wprowadzone przez władze au-
striackie jeszcze w XVIII wieku. Pierwszymi były spisy wła-
sności gruntów oraz obliczenia dochodów ich właścicieli, 
wykonane na podstawie patentu cesarza Józefa II w 1785 r. 
Od jego imienia popularnie nazywane są metryką józefiń-
ską. Do spisów jednak nie wykonywano wówczas planów ani 
map i miały one jedynie charakter narracyjny, a nie graficzny. 
Było to spowodowane tym, że komisje sporządzające katastry 
składały się głównie z przedstawicieli właścicieli ziemskich 
i miejscowych władz. Uzyskane wówczas wykazy katastralne 
były wykorzystywane w celu obliczenia podatków.

Kolejny kataster został wprowadzony patentem cesarza 
Franciszka I w 1817 r. Było to tuż po zakończeniu wojen 
napoleońskich, skutkiem których Austria była mocno wy-
niszczona, co spowodowało, że jego realizacja przesunęła 
się o prawie trzydzieści lat. Z tego powodu w 1819 r. ukazał 
się nowy patent cesarski, nakazujący zmodyfikowanie kata-
strów z czasów Józefa II. Powstałe wówczas spisy nazywane 
są metryką franciszkańską. W dużej mierze bazuje ona na 
poprzednich katastrach.

Dopiero w 1844 r. rozpoczęły się w Galicji prace nad no-
wymi katastrami, tym razem powierzono je wykwalifiko-
wanym specjalistom, m.in. geometrom i kartografom. Za-
kończone one zostały po dziesięciu latach, w 1854 r. Nowe 
spisy zawierały wiele dokumentów, np. opisy granic, proto-
koły parcel gruntowych i budowlanych, spis właścicieli nie-
ruchomości i gruntów, a także szkice polowe, na podstawie 
których później w pracowniach wykonywane zostały plany 
i mapy katastralne. Jak już wiadomo, do Głogowa Małopol-
skiego komisja dotarła w 1849 r. Efektem jej pracy jest m.in 
plan, który stał się podstawą obecnego wydania.

Plany i mapy katastralne Galicji z połowy XIX wieku 
składają się z sekcji podzielonych na prostokąty o wymia-
rach 25x20 cali austriackich (65,8x52,6 cm), które odpo-
wiadały obszarowi w terenie o wielkości 1000x800 sążni 
(1,896x1,517 km). Papierowa, ręcznie kolorowana mapa 
naklejana była na karton, co miało zapewnić jej większą 
żywotność. Opracowany przez bibliotekę plan składa się 
więc w rzeczywistości z kilku połączonych ze sobą sek-
cji, jednak graficznie łączenia te zostały usunięte, tak aby 
całość tworzyła spójny widok. Na planie kolorem czer-
wonym zaznaczona jest zabudowa murowana, a żółtym 
drewniana. Łatwo zauważyć, że numeracja domów jest 
ciągła dla całego miasta, bez wyodrębniania numerów dla 
poszczególnych ulic. Numery naniesione są kolorem czar-
nym, natomiast na czerwono oznaczono numery gruntów. 

Ogrody, łąki i pola podzielone są liniami granic, zgodnie 
ze stanem własnościowym.

Plan został zaopatrzony w dodatkowe ornamenty, herb, 
zdjęcia i rycinę, które wzbogacają jego wygląd. Każdy, kto 
jest zainteresowany przeszłością, posługując się planem, 
może odtworzyć kształt dawnego Głogowa Małopolskiego. 
Zapraszamy po odbiór planu do biblioteki.

Robert Borkowski

NOWA PAMIĄTKA HISTORYCZNA  
GŁOGOWA MAŁOPOLSKIEGO

Osoby, które interesują się historią regionalną mają okazję wzbogacić swoje zbiory o cenną pamiątkę hi-
storyczną. Ukazał się właśnie plan Głogowa Małopolskiego z połowy XIX wieku.
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Trwający początek nowego roku 2021 jest pięknym czasem, 
kiedy mamy okazję głębiej się zastanowić nad naszym życiem 
i odpowiedzieć sobie na pytanie: czy rzeczywiście wierzę w to, 
że wszelkie dobro i szczęście ma swe źródło w Bogu? Siostra 
Chmielewska tak odpowiedziała na pytanie: co z tymi, którzy 
nie wierzą w Boga? Wszystko, co dobre, ma źródło w Bogu. To 
Bóg jest stwórcą i jest wszechmogący, jest naszym Ojcem i Pa-
nem. Bez względu na to, czy my sobie z tego zdajemy sprawę, czy 
nie, jesteśmy dziećmi Boga i to, co mamy, jest nam dane przez 
Niego. Ludzie mogą się motywować niekoniecznie głęboką wia-
rą, ale zwykłą ludzka solidarnością. Sumienie jest dane każdemu 
człowiekowi. Te słowa dały mi wiele do myślenia i pokazały, że 
Bogu zależy na każdym człowieku, ale nigdy nas nie będzie do 
niczego zmuszał. Wszystko jest uwarunkowane naszym osobi-
stym podejściem. Możemy iść przez życie, niszcząc wszystko 
i wszystkich, jak walec, nie pozostawiając nic dla następnych 
pokoleń, ale i możemy otwierać się na każdego spotkanego 
człowieka i starać się mu pomóc – na miarę naszych możliwo-
ści. Oczywiście nie chodzi tu o robienie czegokolwiek na siłę 
czy pod przymusem. Ma to być wewnętrzny dar serca, który 
wyrazi się w wolnej chwili spędzonej z chorym człowiekiem, 
zakupach, które zrobimy dla chorej sąsiadki, czy w zorganizo-
waniu opału na zimę dla potrzebującej rodziny itd. Przykłady 
moglibyśmy mnożyć, ale przecież trzeba zostawić też coś dla 
naszej wyobraźni i potrzeby serca. Kiedy tak czytałem kolejne 
stronice wywiadu z siostrą Małgorzatą, to przekonywałem się 
coraz bardziej, że bez życiowego ryzyka nigdy nic nie zrobimy. 
Każda aktywność, która wyraża miłość, oparta jest na ryzyku, 
czyli wejściu na głęboką wodę, a jak mówi Autorka: Bóg nie-
sie ze sobą ryzyko i dlatego zwykle wolimy pozostać w ciepłych 
kapciach. Papież Franciszek mówił do młodzieży w Krakowie, 
żeby zejść z kanapy. Warto popatrzeć szczegółowo na swoje su-
mienie i ono nam wskaże, jaką postawę wykazujemy i co należy 
natychmiast zmienić. Myślę, że i my, współcześni katolicy, po-
trzebujemy takiej inspiracji. Sami czujemy doskonale, że daleko 
nam do autentycznej wierności swojemu powołaniu życiowe-
mu, gdyż bardzo często ulegamy lenistwu, które nas niszczy we-
wnętrznie i powoduje, że stoimy w miejscu i nic się nie rozwija-
my. Niekiedy bywa tak, że opanowuje nas zbytnia nerwowość, 
która destabilizuje nasze rodzinne i zawodowe życie. A warto 
zapytać, czy miło by ci było, gdyby ktoś ciągle wyładowywał się 
na tobie i jeszcze wszystko zrzucał na twoje obowiązki i nawet 
dawał jeszcze więcej? Dlatego, aby nie ulegać zaślepieniu, warto 

pomyśleć; co kieruje moim życiem, czy wykorzystywanie in-
nych, czy chęć służby dla nich? Jeśli w odpowiedzi usłyszysz, 
że więcej służysz, to podziękuj Bogu i poproś o wytrwałość na 
dalsze dni, a jeśli usłyszysz, że jesteś „skończonym egoistą”, to po 
pierwsze się nie załamuj, ale zrób konkretny i dobry rachunek 
sumienia, podejdź do dobrej spowiedzi, ale nie gdzieś na święta, 
kiedy wielkie kolejki, ale już teraz, gdy księża mają wiele czasu 
i chcą bardzo pomagać, i mogą udzielić szerszego pouczenia. 
Boisz się? Nie ma potrzeby. Po prostu zaufaj Bogu, ale i sobie. 
Pamiętaj, trzeba stanąć w prawdzie, nie oszukuj się, że jesteś taki 
wspaniały, ale naucz się przyznawać do błędu. A to nie tylko 
cię uzdrowi, ale i umocni, dodając odwagi do wyjścia pośród 
innych ludzi. Zwróćmy uwagę na kilka wydarzeń z życia. Na 
przykład, gdy patrzymy na ludzi zakochanych, to wtedy widać 
całkowitą zmianę życia. Jak bardzo człowiek stara się, gdy pra-
gnie coś zdobyć lub osiągnąć jakiś cel, zrobić dobre wrażenie.

Warto ze spokojem popatrzeć na codzienność i starać się do-
strzec owoce naszego życia. Popatrzmy na ludzi, wśród których 
żyjemy, popatrzmy, jak wygląda wypełnianie naszych zadań co-
dziennych, ile tam czasu i miejsca na trwanie przed Bogiem. 
Trwanie i słuchanie, a nie jakiś tylko „paciorek”. „Paciorek” to 
jeszcze nie modlitwa, to tylko wstęp, zagajenie i przygotowanie 
do prawdziwej modlitwy. Zwróćmy uwagę, o czym albo o kim 
najczęściej myślimy i za czym biegamy; czemu poświęcamy naj-
więcej czasu. Odpowiedź na te pytania wskazuje na to, co jest dla 
nas najważniejsze. A jeśli to, co czynimy, nie ma odniesienia do 
Boga i do życia wiecznego, to po naszych staraniach pozostaną 
tylko plewy, jak napisał Jerzy Gugała.

Ks. Dariusz Mikrut

WSZYSTKO, CO DOBRE, MA ŹRÓDŁO W BOGU
Słowa tytułu tego felietonu zostały zaczerpnięte z książki siostry Małgorzaty Chmielewskiej pt. „Sposób na (…) 
Szczęśliwe życie”, w której autorka udziela wywiadu Błażejowi Strzelczykowi i Piotrowi Żyłce. Zainspirowały mnie 
słowa samej strony tytułowej, której specjalnie nie podaję w całości, ale pragnę Was zachęcić, Drodzy Czytelni-
cy, do osobistej lektury. 

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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ETNOKĄCIK 2/2021
LESIOK JO SE LESIOK, KALYTA U PASA...

Miesiąc temu przywitaliśmy się z historycznymi mieszkańcami 
Puszczy Sandomierskiej – Lasowiakami. Poznaliśmy ich po-
chodzenie, skład etniczny i kilka powodów, dla których ludzie 
z różnych stron Rzeczypospolitej, a nawet spoza niej, od kilku-
set lat zasiedlali niezbyt gościnne, nieprzebyte knieje.
Termin „Lasowiacy” pochodzi oczywiście od lasu, został wprowa-
dzony przez etnografów, którzy na przełomie XIX i XX w. zaczęli 
badać ten obszar. Oni sami o sobie zwykli mówić Lesioki lub Lasio-
ki – z charakterystycznym, nosowym „a”. Pokrewne Lasowiakom 
grupy etniczne to Posaniacy, zamieszkujący wsie w pobliżu dolne-
go Sanu oraz Borowiacy, osiedleni na prawym brzegu owej rzeki, 
już na terenie zaboru rosyjskiego, aż po okolice Biłgoraja.
Franciszek Kotula opisywał Lasowiaków przybywających do 
Głogowa, na jarmarki, odpusty czy do pracy, w ten sposób:
Bardzo śmieszni, bo jacyś inni ludzie; inni zarówno ze względu 
na ubiór, jak na mowę [...] Ubrani byli w bielutkie płótnianki lub 
brązowe sukmany (odpowiednio cieńsze lub grubsze, przyp. 
WD), a tzw. „sumienie” mieli zawsze gołe (rozpięta koszula, 
przyp. WD) [...] W każdym słowie słyszało się „ą” i „ę” i owo 
zakończenie na „ygo”.
Wspomniał zatem nasz wybitny badacz, że gwara była bardzo 
charakterystyczna, pełna nosowych samogłosek. Wspomniał 
również o stroju, który był nieco inny. Tam stosunkowo długo 
utrzymał się zbliżony do pierwotnego ubiór, w którym widocz-
ne są jeszcze echa XVII w., szyty przeważnie z samodziałowego 
płótna lnianego (samodzielnie hodowanego i tkanego), w stro-
jach odświętnych bielonego. Opis stroju męskiego pokrywa się 
z cytatem F. Kotuli – można dodać, że nakrycie głowy stanowił 
kapelusz z żytniej słomy lub magierka – czapka o kwadratowym 
denku, uszyta z brązowego sukna, ozdobiona wełnianymi pom-
ponami lub „kukurydzą”. Kobiecy strój różnił się zdobieniami 

i haftami w zależności od subregionu, jednak wszędzie składał 
się z koszuli i spódnicy, na którą nakładano zapaskę, ubiorem zi-
mowym był granatowy płaszcz – żupan. Atrybutem mężatek były 
nakrycia głowy – czepce i rańtuchy, na ramiona zakładano rów-
nież chusty (łoktusy). Podręczne przedmioty trzymano w skórza-
nych kalytach. Chodzono boso, w łapciach wykonanych ze słomy, 
łyka lub skóry, zaś na ważniejsze okazje (np. wyjazd na targ czy 
do kościoła) zakładano na nogi kobiece sznurowane trzewiki lub 
męskie oficerki z cholewami, wypuszczone na spodnie.
Zapraszam do czytania kolejnych odcinków „lasowiackiej sagi”, 
gdzie bardziej szczegółowo będę opisywał puszczański przemysł, 
rolnictwo, budownictwo i kulturę oraz zwyczaje – historia nasze-
go regionu jest bardzo bogata i złożona, warto ją zatem zgłębiać.
„Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej” – MKL Kolbuszowa, 2014
Kotula „Z Sandomierskiej Puszczy”, Warszawa 1962
S. Bystroń „Etnografia Polski”, Warszawa 1947

Wojciech Dulski

Kapela Jurka Wrony w lasowiackich strojach. Fot. WD.

Problem dostępności pornografii dla dzieci, zwłaszcza w In-
ternecie, jest bardzo duży. Każdy z nas, rodziców, chce bronić 
swoje dzieci przed pornografią, jednocześnie mając nadzieję, że 
problem dotyczy innych osób, ale nie naszego dziecka. Niestety 
zdarza się, że jest to złudzenie. Praktycznie każde dziecko ko-
rzystające z treści w Internecie jest narażone na kontakt z por-
nografią i ewentualne uzależnienie się od niej. Eksperci alar-
mują, że już nawet najmłodsze dzieci miały kontakt z treściami 
pornograficznymi. Duża część z tych osób trafiła na takie strony 
przypadkowo podczas korzystania ze stron internetowych.

Oglądanie pornografii jest bardzo szkodliwe dla dzieci. Może 
bowiem poczynić szkody w ich psychice – może nastąpić wzrost 
poziomu niepokoju, nadpobudliwość, wystąpienie objawów 
nerwicowych, a później depresyjnych. Mogą występować tak-
że problemy ze snem, bóle głowy, apatia i nudności. Regularny 
kontakt z pornografią prowadzi do fizycznych i chemicznych 
trwałych zmian w mózgu. Są to zmiany porównywalne ze zmia-
nami u osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, co 
wymaga leczenia. Skutkiem sięgania po treści pornograficzne 
jest potrzeba coraz silniejszych bodźców, by uzyskać wcześniej-
szy poziom przyjemności. W przypadku pornografii prowadzi 
to do oglądania coraz częściej i coraz bardziej brutalnej por-
nografii. Oglądanie treści pornograficznych przez dzieci może 

mieć także skutki odległe i wpływać na umiejętności prawidło-
wego budowania relacji opartych na więzi i uczuciach z oso-
bami przeciwnej płci w dorosłym życiu. Kontakt z pornografią 
niesie ze sobą dużo negatywnych konsekwencji. Dla dzieci za-
zwyczaj może to być lęk i trauma.

W efekcie kontaktu z pornografią może dochodzić do wypaczenia 
wyobrażenia na temat seksualności człowieka. Aby przeciwdzia-
łać oglądaniu treści pornograficznych przez dzieci, należy przede 
wszystkim zadbać o to, aby komputer znajdował się w miejscu 
ogólnodostępnym, albowiem posiadanie go we własnym pokoju 
przez dziecko zwiększa prawdopodobieństwo odwiedzania nie-
bezpiecznych stron. Warto zainstalować programy tzw. kontroli 
rodzicielskiej. Często są one oferowane razem z oprogramowa-
niem antywirusowym. Taka kontrola w przypadku najmłodszych 
powinna dotyczyć także ich telefonów i tabletów. Rodzice powin-
ni interesować się, co przeglądają ich dzieci, sprawdzić historię 
odwiedzanych przez dziecko stron internetowych. Najbardziej 
istotne są jednak prawidłowe relacje rodziców z dziećmi. Dobry 
kontakt rodzica z dzieckiem, wspieranie i prowadzenie rozmów 
również na ten trudny temat, jakim jest pornografia w Internecie, 
może przyczynić się do uchronienia naszych dzieci przed tym nie-
bezpieczeństwem. W trudnych przypadkach należy skontaktować 
się ze specjalistą i zasięgnąć jego porady.

PORNOGRAFIA ZAGROŻENIEM DLA DZIECI W INTERNECIE
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11 stycznia bieżącego roku w Dyskusyjnym Klubie 
Radiowym miało miejsce spotkanie z historią i dzie-
jami rodu Lubomirskich. Mieliśmy okazję przenieść 
się do XVIII wieku i skupić na głogowskiej linii jednej 
z najważniejszych magnackich rodzin w Polsce. 

Okazuje się, że to wątek w badaniach naukowych zupełnie 
pomijany. Tymczasem losy Jana Lubomirskiego, jego mał-
żonki Urszuli i córki Marii są niezwykle pasjonujące, dra-
matyczne i związane nie tylko dziejami regionu.

Skrupulatne badania głogowskiej linii Lubomirskich prze-
prowadził historyk – dr Robert Borkowski – na co dzień 
dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Głogo-
wie Małopolskim. Jego ponad 600-stronicowa publikacja 
to imponująca biografia Lubomirskich z Głogowa i jedno-
cześnie znakomicie opracowane świadectwo czasów, w któ-
rych przyszło im żyć.

Co ważne – każdy, kto chciałby otrzymać książkę „Dzie-
je rodu Lubomirskich z Głogowa Małopolskiego” wydaw-
nictwa Edytorial powinien złożyć zamówienie, przesyłając 
dane odbiorcy na adres mailowy biblioteka@mgbp.com.pl. 
Książka wysyłana jest bezpłatnie.

Monika Wasiluszko

KSIĄŻKA „DZIEJE RODU LUBOMIRSKICH…” 
DOSTĘPNA W MGBP 

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii 
Społecznej i Solidarnej ma na celu wyróżnienie tych pod-
miotów, które z powodzeniem łączą działalność ekono-
miczną ze społecznym zaangażowaniem. Miejscowy ZAZ, 
jako przedsiębiorstwo społeczne, zatrudnia trzydziestu 
pięciu niepełnosprawnych pracowników, głównie z terenu 
naszej gminy oraz 10 osób personelu, prowadząc odpłatną 
działalność pożytku publicznego w zakresie turystyki, wy-
poczynku i gastronomii. 

– Uzyskany certyfikat po pierwszym pełnym roku działal-
ności to ogromne wyróżnienie. Jesteśmy pierwszym certyfi-
kowanym ośrodkiem na terenie gminy Głogów Małopolski. 
W kolejnych latach będziemy starali się o certyfikowanie 
naszej gminy w kategorii „Społecznie Odpowiedzialny Sa-
morząd”, ale w tym kierunku należy wykonać jeszcze kilka 
mocnych prospołecznie kroków. Przyznane certyfikaty przy-
czyniają się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz 
całego sektora ekonomii społecznej i lokalnego samorządu. 
Niestety z powodów pandemicznych w tym roku nie nastą-
piło uroczyste wręczenie nagród i prezentacja laureatów 
podczas tradycyjnego ogólnopolskiego wydarzenia, jednak 

nasz Zakład będzie korzystał z możli-
wości promocyjnych otrzymanego 
certyfikatu – mówi Daniel Ja-
kubowski, kierownik Zakładu 
Aktywności Zawodowej.

Kolejnym działaniem promo-
cyjnym na rzecz placówki, jakie 
miało miejsce w ostatnim czasie, 
była wizyta Telewizji Rzeszów i emi-
sja reportażu o ośrodku. Powodem było wsparcie, jakie 
ZAZ otrzymał ze środków Regionalnego Ośrodka Polity-
ki Społecznej na cele rozwoju i rozszerzania działalności. 
I tak zostały zakupione sprzęty do pakowania i transportu 
cateringowej żywności (zgrzewarka, termosy), zamrażarki 
na lody oraz sprzęt treningowy do plenerowej siłowni. 

– Licząc na zbliżające się możliwości otwarcia branży hote-
larskiej, mamy nadzieję niebawem w pełni wykorzystać zaku-
pione zestawy, szczególnie że po ubiegłorocznym odwołaniu 
Komunii Świętych w tym roku zainteresowanie jest ogromne. 
Zapraszamy – dodaje kierownik ZAZ.

ZNAK JAKOŚCI EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ  
W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM

Ogromny sukces Zakładu Aktywności Zawodowej „Centrum Natura” Caritas w Budach Głogowskich. 
W grudniu 2020 roku minister Marlena Maląg ogłosiła wyniki w ramach III edycji konkursu Ministra Rodziny 
i Polityki Społecznej na Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Zakład „Centrum Natura” został 
odznaczony w kategorii Debiut Roku, otrzymując przy tym profesjonalne wsparcie szkoleniowe na kwotę 
trzech tysięcy złotych. 
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BIBLIOTEKA POLECA
Enola Holmes. Sprawa zaginio-
nego markiza, Nancy Springer

Enola to młodsza siostra najsłyn-
niejszego detektywa wszech czasów, 
Sherlocka Holmesa, którą pozna-
jemy, gdy w dniu jej czternastych 
urodzin znika jej matka. Wbrew 
decyzji braci, Sherlocka i Mycrofta, 
którzy chcieliby zatrzymać Enolę 
w szkole z internatem, dziewczynka 
wyjeżdża do Londynu, by odszukać 

matkę. Tu rozwiązuje serię zagadek kryminalnych i jedno-
cześnie stara się unikać braci, którzy próbują ją odzyskać. 
Nancy Springer opisała przygody młodszej siostry Sherloc-
ka Holmesa, osadzając fabułę swoich książek w uniwersum 
stworzonym przez Arthura Conan Doyle’a. Czytelnik ogląda 
Londyn oczami dziewczyny, mającej odwagę przeciwstawić 
się wiktoriańskim konwenansom.

Służąca, Alicja Sinicka

Miała być pomocą domową. Stała się 
służącą samego diabła. Julia chciała-
by otworzyć firmę sprzątającą. Tra-
fia do domu państwa Borewskich, 
w którym ma za zadanie dbać o po-
rządek. Maria jest zadbaną kobietą 
po czterdziestce, a Mikołaj atrakcyj-
nym adwokatem zafascynowanym 
okresem średniowiecza. Ich syn Kac-
per zajmuje się pisaniem. Już pierw-

szego dnia Julia otrzymuje propozycję przeprowadzki do ich 
domu, lecz stanowczo odmawia. Podczas sprzątania otwiera 
starą szafę na poddaszu. Znajduje rząd zakurzonych czarnych 
sukienek z białymi mankietami. W trakcie kolejnej wizyty 
w domu Borewskich Julia traci przytomność. Gdy otwiera 
oczy, czeka na nią koszmar. Będzie musiała podjąć nierówną 
walkę o sprawiedliwość. I życie.

Tego ci nie powiedziałam,  
Kelly Rimmer

Inspirująca powieść o nadziei 
i miłości zdolnej do pokonania 
wszelkich przeciwności. Rok 1942. 
W Europie szaleje wojna. Na skra-
ju syberyjskiego obozu młoda ko-
bieta składa przysięgę ślubną. Ta 
decyzja zaważy na jej przyszłości, 
a kłamstwo leżące u jej podstaw 
wyjdzie na jaw dopiero w kolejnym 

stuleciu. Czasy współczesne, Stany Zjednoczone. Ukochana 
babcia Alice, Hanna, trafia do szpitala. Dziewczyna odnaj-
duje w jej domu ukryte pamiątki z dawnego życia: podnisz-
czone zdjęcie młodego mężczyzny, skórzane buciki i list. 
Sparaliżowana staruszka prosi wnuczkę, by ta pojechała do 
jej ojczyzny – Polski – i odnalazła ukochanego. Tam Alice 
zaczyna odkrywać bolesną prawdę, którą jej babcia roz-
paczliwie ukrywała przez całe życie...

MGBP w Głogowie Młp.

Odcinek został wyprodukowany przez działające przy bi-
bliotece Stowarzyszenie „Lasowiacy” we współpracy ze Sto-
warzyszeniem „Gdzieś Tu”. Jest to kolejny, 10. już odcinek 
serii dokumentalnej „Głogowska Ścieżka Historyczna”. Ze 
względu na pandemię nie odbył się tradycyjny Marsz Pa-
mięci do Boru, gdzie znajdują się mogiły zamordowanych 
przez Niemców w 1942 r. Żydów oraz spotkanie młodzieży 
z prelegentami. Nie odbyły się również centralne uroczysto-
ści w Rzeszowie, wszystkie obchody przeniosły się do świata 
wirtualnego. W ich ramach biblioteka umieściła na swojej 
stronie internetowej odcinek zatytułowany „Głogowscy Ży-
dzi”. Prezentuje on historię mieszkającego w mieście przez 
250 lat społeczeństwa pochodzenia żydowskiego. Jego dzieje 
zaczynają się na początku XVIII wieku i kończą tragicznie 
w czasie II wojny światowej na skutek Holokaustu.

Dzisiaj jedynym materialnym śladem obecności Żydów 
w Głogowie Małopolskim jest odnowiony kirkut, nie ma 
śladów po synagodze, nie zachowała się również doku-
mentacja gminy żydowskiej. Jedynymi źródłami, którymi 
dysponujemy, są archiwalia wytworzone przez gminę kato-
licką, w których wzmiankowane są tematy związane z dzia-
łalnością głogowskich Żydów. W niektórych dziedzinach 
działania, tak jak na przykład szkolnictwo, dysponowanie 
majątkiem gminnym czy relacje z właścicielami miasta, 
społeczeństwo żydowskie musiało współpracować z miesz-
kańcami chrześcijańskimi. Daje nam to pewien obraz funk-
cjonowania Żydów w Głogowie Małopolskim na przestrzeni 
wieków. Oczywiście jest to obraz niepełny, na przykład nie 
wiemy, jaki odsetek stanowili chasydzi, jak wyglądała struk-
tura zatrudnienia, jakie były relacje wewnętrzne. Niemniej 
jednak film przedstawia obraz społeczności żydowskiej na 
tyle, na ile to było możliwe w oparciu o istniejące źródła.

Zapraszamy na stronę internetową biblioteki www.mgbp.com.
pl, z której można wejść do Filmoteki MGBP i obejrzeć film.

Robert Borkowski

NOWY FILM Z SERII 
„GŁOGOWSKA ŚCIEŻKA 

HISTORYCZNA”
Od kilku lat biblioteka organizowała w naszej gminie 
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokau-
stu, który obchodzony jest 27 stycznia. W tym roku w ra-
mach uroczystości powstał kolejny odcinek filmu, przy-
bliżający historię i kulturę głogowskich Żydów.

Pomnik ofiar Holokaustu w rezerwacie „Bór”
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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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Zgodnie z postanowieniem Kapituły Rankingu, szkoły zosta-
ły ocenione na podstawie trzech kryteriów: sukcesy w olim-
piadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych 
oraz dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano 
dane ze źródeł zewnętrznych. Były to protokoły komitetów 
głównych z olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egza-
minacyjnych z wynikami matur z przedmiotów obowiązko-
wych i dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświato-
wej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, 
które uzyskały najlepszą pozycję rankingową. W wysokie 
pozycje rankingowe wpisana jest nie tylko liczba zwycięstw, 
punkty maturalne oraz pomyślnie zdane egzaminy. To suk-

ces wynikający ze współpracy grona 
pedagogicznego, ambitnych uczniów, 
lokalnych władz oświatowych i samo-
rządowych, dbających o dobre warun-
ki pracy swoich szkół.
– W wysokie pozycje rankingowe wpi-
sana jest nie tylko liczba zwycięstw, 
punkty maturalne oraz pomyślnie zdane egzaminy. To sukces 
wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych 
uczniów, lokalnych władz oświatowych i samorządowych, 
dbających o dobre warunki pracy swoich szkół – mówi dyrek-
tor ZSO, Agnieszka Wiglusz-Zięba. 

KARNAWAŁ W GMINNYCH ŻŁOBKACH
Karnawał to zwykle czas wypełniony zabawą i balami, 
także dla naszych najmłodszych. Z tej okazji opieku-
nowie wychowanków Zespołu Żłobków Gminy Gło-
gów Małopolski zorganizowali podczas codziennych 
zajęć w placówkach przebierane bale karnawałowe.

Barwne i pomysłowe stroje, kolorowy wystrój sali i tanecz-
na muzyka – w takiej atmosferze bawiły się dzieci ze żłobka 
w Budach Głogowskich oraz trzech placówkach na terenie 
Głogowa Młp. – os. Centrum, Rogoźnicy oraz Woli Cichej. 

Scenariusz balu w każdej z placówek był podobny. Na wstępie, 
chcąc utrwalić w pamięci barwne stroje, dzieci wzięły udział 
w sesjach zdjęciowych. Po części oficjalnej wychowankowie 
wraz z opiekunkami przystąpili do zabawy. Na tę wyjątkową 
okazję panie opiekunki również postanowiły założyć bajkowe 
stroje, czym ośmieliły dzieci do wspólnej zabawy oraz pląsów 
przy znanej i lubianej muzyce. Bale sprzyjały integracji grup, 
kształtowaniu umiejętności wspólnej zabawy oraz przełamy-
waniu nieśmiałości. Dzieci świetnie się bawiły, czego dowo-
dem były uśmiechy, które nie znikały z ich twarzy.

Kiedy czas zabawy dobiegł końca, dzieci z żalem opuszcza-
ły sale balowe. Wspólna zabawa przyniosła małym pod-
opiecznym wiele radości.

Podziękowania za tak wspaniałą organizację należą się pa-
niom opiekunkom ze wszystkich żłobków oraz rodzicom – za 
zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów 
dla swoich pociech. Kolejne bale karnawałowe już za rok!

PERSPEKTYWY 2021 – RANKING LICEÓW I TECHNIKÓW
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim może pochwalić się dużym sukcesem. Drugi raz  
z rzędu placówka otrzymała prestiżowy tytuł „Brązowa Szkoła w Rankingu Perspektyw”. 
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Przebywanie dzieci na świeżym powietrzu wpływa korzyst-
nie na rozwój ich organizmu. Połączone z ruchem pozwala 
na rozładowanie energii wewnętrznej. Każde zaangażowanie 
dzieci w zabawę na świeżym powietrzu ma pozytywny wpływ 
na ich rozwój osobowości. Jest ważnym czynnikiem poprawy 
zdrowia, właściwej postawy ciała i odporności dzieci. 

Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu pobudzają wzrost 
kości i sprzyjają ich uwapnieniu oraz ukrwieniu mięśni. 
Usprawniają funkcję układu krążenia i układu oddecho-
wego. Poprawiają małą i dużą motorykę, stymulują rozwój 
mowy, odprężają, wpływają zbawiennie na zdrowy sen. 
Ruch oprócz tego, że wzmacnia organizm dziecka, daje mu 
także wiedzę na temat jego własnej osoby, innych ludzi, 
przestrzeni i przedmiotów. Poprzez ruch dziecko uczy się 
siebie i świata. Ruch to zdrowie nie tylko fizyczne, ale też 
dobra kondycja psychiczna oraz lepszy rozwój umysłowy.

Ostatnio nasi wychowankowie z radością korzystali z uro-
ków zimy, która dla wielu z nich była pierwszym kontaktem 
ze śniegiem. Mróz szczypał policzki, śnieg prószył w oczy, 
ale nasze maluszki miały rozradowane buzie i oczy pełne 
zadziwienia nad pięknem świata w zimowej szacie. My, jako 
wychowawcy, cieszymy się, że możemy im ten różnorodny 
świat pokazywać, wyjaśniać i w nim towarzyszyć.

Małgorzata Gorczyca

MY SIĘ ZIMY NIE BOIMY
Nie ma złej pogody dla aktywności fizycznej na świeżym powietrzu – może być tylko źle dobrany strój. Takie 
motto przyświeca między innymi opiece świadczonej nad wychowankami Zespołu Żłobków Gminy Głogów Ma-
łopolski. Maluszki z naszych żłobków codziennie korzystają z pobytu na świeżym powietrzu w różnych jego for-
mach: spacerach, aktywności na placu zabaw czy zabawach ruchowych organizowanych przez opiekunów. 

W Niepublicznym Przedszkolu w Rogoźnicy wykorzystuje-
my każdą nadarzającą się okazję do kształtowania poczucia 
przynależności do społeczności tak lokalnej, jak i narodo-
wej. W salach tworzone są kąciki, gdzie dzieci mogą poznać 
mapę Polski, godło oraz zabytki największych miast. Na zaję-
ciach uczą się hymnu, wybranych tańców narodowych oraz 
uczestniczą w wycieczkach historyczno-krajoznawczych.

Obecnie realizowany jest również projekt „Kocham Cię, Pol-
sko – Śladami Wielkich Polaków”. W każdym miesiącu re-
alizowane są zajęcia, podczas których mówimy o wielkich 
Polakach, ich życiu, twórczości, osiągnięciach i sukcesach. Zi-
mowa aura oraz ostatnie sukcesy polskich skoczków sprawiły, 
że w styczniu wspominaliśmy Adama Małysza. Przedszkola-
ki miały okazję poznać bliżej osobę wielkiego skoczka – jego 
osiągnięcia, sukcesy, a przy tym skromność naszego rodaka.

Sport jednoczy, my także poczuliśmy wspólnotę jednej 
wielkiej przedszkolnej rodziny. Podczas zajęć dzieci odszy-
frowały ukryte hasło, wysłuchały ciekawostek o Adamie 
Małyszu, wzięły udział w quizie o skoczku, wspólnie oglą-
dały skoki naszego rodaka, dobierały odpowiednie narty, 
by stworzyć słowo, uczestniczyły w zawodach narciarskich, 
a na koniec stworzyły postać skoczka narciarskiego.

Patriotą można być w każdych warunkach. Na etapie dziec-
ka jest to pełnienie roli dobrego, życzliwego przedszkolaka, 
a w niedalekiej przyszłości odpowiedzialnego i świadome-
go własnej tożsamości obywatela. Tak jak kiedyś, trzymając 
kciuki i wołając „leć, Adam, leć”, życzymy naszym wycho-
wankom, by kiedyś słowo „Polak” i „Ojczyzna” wypowiada-
li z największą dumą.

mgr Anna Wojnar

ŚLADAMI WIELKICH POLAKÓW – ADAM MAŁYSZ 
„Kto ty jesteś? Polak mały” – tymi słowami zaczyna się kodeks małego Polaka. W tych prostych słowach 
kryje się nie tylko duma, ale także poczucie przynależności do Ojczyzny. Patriotyzm nie jest reliktem prze-
szłości, o czym chcemy przypominać naszym wychowankom w codziennym życiu.
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Przy ocenie prac zwracano uwagę na następujące elementy: 
zgodność pracy z tematem, poprawność językową, ortogra-
fię, interpunkcję, estetykę pracy, pomysłowość, oryginalne 
ujęcie tematu oraz walory artystyczne. 

Jak zwykle praca przyniosła ogromną przyjemność człon-
kom jury, a uczniowie udowodnili, że pomimo zamknięcia 
szkół nadal rozwijają swoje talenty literackie.

Laureatów nagrodzono w dwóch kategoriach wiekowych: 
klasy IV-VI SP i klasy VII-VIII SP.
W kategorii klasy IV-VI:
I miejsce: Adam Wąs – ZS w Wysokiej Głogowskiej
II miejsce: Maja Gorczyca – ZS w Jasionce
II miejsce: Filip Kościelny – ZS w Wysokiej Głogowskiej
II miejsce: Julia Domin – SP w Bziance
III miejsce: Jadwiga Początek – SP w Dąbrowie

Wyróżnienia:
Krystian Kurc – SP nr 3 w Rzeszowie
Antoni Patron – ZS w Łące
Filip Grodecki – SP w Rudnej Małej
Weronika Wąs – ZS w Malawie
Aleksandra Kuźniar – SP w Bziance
Alina Shykman – SP w Głogowie
Jakub Salach – SP w Rudnej Wielkiej

W kategorii klasy VII-VIII SP:
I miejsce: Maja Pszczółkowska – ZS w Wólce Podleśnej
II miejsce: Julia Furman – ZS w Wysokiej Głogowskiej
III miejsce: Daria Misiak – SP w Cmolasie

Wyróżnienia:
Nikola Skoczylas – ZS w Malawie
Gabriela Bielenda – SP w Budach Głogowskich
Nikola Kubas – SP w Głogowie Małopolskim
Patrycja Reguła – SP w Widełce
Patrycja Wróbel – ZS w Grodzisku Dolnym
Bartosz Maciaszek – SP w Wiewiórce

W tym roku przyznano również Nagrodę Burmistrza Gło-
gowa Młp., którą otrzymała Maja Gorczyca z ZS w Jasionce.
Nagrody ufundowała gmina Głogów Młp. za pośrednic-
twem Fundacji Rozwoju Społecznego oraz Radio Rzeszów 
– patronat medialny.

Mariola Marut

KONKURS „LIST DO ŚW. MIKOŁAJA” ROZSTRZYGNIĘTY
Już po raz szósty wyłoniono zwycięzców w Wojewódzkim Konkursie Literackim „List do św. Mikołaja” organi-
zowanym przez Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej. Na konkurs wpłynęło 70 prac z 19 szkół z terenu woje-
wództwa podkarpackiego. Tematu pracy dostarczyło samo życie. Uczniowie wykorzystali obecną sytuację 
pandemiczną do napisania ciekawych i wzruszających listów. 

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 papierowej 
faktury wysyłanej drogą listowną. Korzystanie z tej 
usługi jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne.

Warunkiem otrzymania e-faktury w formie elektronicz-
nej jest wyrażenie zgody na jej przesłanie oraz podanie 
adresu e-mail. Wymaga to złożenia stosownego oświad-
czenia na stronie www.ekoglog.pl w zakładce e-faktura.

Przed złożeniem oświadczenia należy zapoznać się z ,,Re-
gulaminem wystawiania faktur i przesyłania faktur dro-
gą elektroniczną”.

Zgodę na otrzymywanie e-faktur można w dowolnym cza-
sie wycofać i tym samym powrócić do otrzymywania fak-
tur w wersji papierowej.

Aktywowanie usługi 
ma wiele zalet, po-
zwala w szybki spo-
sób trafić do odbiorcy 
bez konieczności korzystania 
z poczty tradycyjnej. Z kolei faktura w wersji elektro-
nicznej to nie tylko wygodne i praktyczne rozwiązanie, 
ale także w dużej mierze proekologiczne, ponieważ uni-
kamy drukowania faktur w wersji papierowej. E-faktura 
jest bezpieczna i ekonomiczna. 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 
magazynowania ich papierowych odpowiedników. Ozna-
cza to, że dostęp do e-faktury jest niezwykle łatwy, szyb-
ki i nieograniczony.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z e-faktury, 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), na-
tomiast dla odbiorców korzystających z e-faktury jest 
to 4,25 zł netto (4,59 zł brutto).

E-FAKTURA
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Pierwsze wzmianki źródłowe mówiące 
o żydowskich mieszkańcach Głogowa 
Małopolskiego pochodzą z początków 
XVIII w. Znajdują się one w księdze 
wójtowskiej i związane są z pracami ko-
misji, która badała przyczyny pożaru, 
który strawił część miasta w kwietniu 
1709 r. Jednymi ze świadków byli dwaj 
Żydzi, Eliasz Szmuilowicz i Nota Izralo-
wicz. Pożar wybuchł w domu Marianny 
Dupaczki. Oto fragment zeznania tego 
pierwszego świadka: Zaraz z wieczo-
ra w izbie swojej siedziałem z Żydem 
Notą, a wtem usłyszał tenże Nota Żyd, 
że gwałtu wołano, więc za pierwszym 
gwałtem nie wyszliśmy z izby, aż skoro 
drugi raz gwałtu zawołano, wyszliśmy 
na posienie i pytaliśmy się Wawrzyńca 
Kochanowicza, a brata tejże Dupaczki, 
czego wołasz, on odpowiedział, że gorze 
u Dupaczki, a wtem ja poszedłem na ry-
nek, wołałem gwałtu, Nota, który ze mną 
siedział, w insze miejsce pobiegłszy, także wołał gwałtu, a po-
tem wprędce ukazał się ogień na dachu Dupaków z komory 
za oknami izby wielkiej w tyle.

Zatem Eliasz Szmuilowicz i Nota Izralowicz to pierwsi zna-
ni nam z imienia i nazwiska Żydzi zamieszkujący Głogów 
Małopolski. Ich dziwaczne nazwiska są pochodzenia patro-
nimicznego, czyli wywodzą się od imienia ojca, Eliasz był 
synem Szmula, stąd Szmuilowicz, a Nota był synem Izrala, 
stąd Izralowicz.

Wielka wojna północna, która w latach 1702-1709 toczy-
ła się na ziemiach Rzeczypospolitej, mocno je spustoszyła, 
szczególnie okolice Rzeszowszczyzny, które były własnością 
Hieronima Augustyna Lubomirskiego, hetmana wielkiego 
koronnego. Zawirowania wojenne spowodowały wyludnie-
nie wielu miast i wsi. Lubomirscy, właściciele Głogowa Ma-
łopolskiego, chcąc poprawić sytuację ekonomiczną swojego 
majątku, sprowadzali nowych osadników, przeważnie Ży-
dów. Ze źródeł archiwalnych wiadomo, że w 1712 r. w mie-
ście była już synagoga. W tym samym roku kahał żydowski 
kupił ogród od Pawła Mazanka w celu założenia na jego te-
renie kirkutu.

W 1722 r. latyfundium rzeszowskie zostało podzielone 
pomiędzy trzech synów Hieronima Augustyna Lubo-
mirskiego. Głogów Małopolski i okoliczne miejscowości 
przypadły średniemu z braci, Janowi Kazimierzowi Lubo-
mirskiemu, który skupił się na dokładniejszym zagospoda-
rowywaniu włości, budując karczmy i zajazdy, i powierzał 
je żydowskim arendarzom. Na przykład w 1724 r. w źró-
dłach pisanych wymienione jest nazwisko Majora Abra-
mowicza, arendarza z Wysokiej, który kupił w mieście 
dom położony w rynku. W Głogowie zaczęło też rozwijać 
się złotnictwo, którym parali się nowi osadnicy żydowscy. 

Jednym z nich był mieszkający w mie-
ście od 1727 r. Berko Herszkowicz.

Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej nie 
mogli posiadać ziemi, kupowali więc 
w Głogowie jedynie domy albo parcele 
budowlane. Oprócz dzierżawienia kar-
czem i jubilerstwa, a także innych dzie-
dzin rzemiosła, najważniejszym dla nich 
źródłem dochodów był handel. W swo-
ich podróżach kupieckich głogowscy 
Żydzi udawali się w odległe strony. Na 
przykład księżna Urszula Lubomirska, 
żona Jana Kazimierza, przebywając we 
Wrocławiu, posłużyła się „swoimi”, jak 
to określiła, Żydami, którzy przebywa-
li na wrocławskim jarmarku, do prze-
wiezienia korespondencji. W jej liście 
z 27 września 1739 r. czytamy: Monsei-
gneur, ponieważ widzę jeszcze Wielce 
Mnie Wielmożny Mość Pan nie rezolwo-
wany dokąd masz prosto jechać, do Lwo-
wa, czy do Tyczyna, zaczym ja jeszcze 

ten list mój adresuję do Głogowa przez powracających Ży-
dów moich z tutejszego jarmarku. Handel był podstawowym 
źródłem bogacenia się głogowskich Żydów, widać to we 
wpisach w księdze wójtowskiej, gdzie rejestrowano zakup 
nieruchomości, przeważnie kupowano najpierw skromne 
domki, które po kilku latach odsprzedawano, by zakupić 
domy znacznie obszerniejsze.

Czasy prosperity dla żydowskich kupców skończyły się po 
I rozbiorze Rzeczypospolitej. Wyznaczenie nowych granic 
i ustanowienie ceł spowodowało upadek handlu. Przykła-
dem ruiny finansowej może być osoba Lejzora Sztorcha, 
głogowskiego kupca, którego w lutym 1788 r. trzej inni 
Izraelici oskarżyli o niespłacone kredyty. Sprawa wylądowa-
ła przed sądem wójtowskim. Więc teraz zapozwany Lejzor 
Sztorch do magistratu głowowskiego – czytamy w protokole 
– zapytany, aby zaspokoił kredytorów, a że dał odpowiedź, 
iż stracił na komorze moskiewskiej […], teraz my zapytując 
onego, jaki ty masz towar, tak podał w swoich punktach, iż 
ma w Szkłowie starego towaru na rubli 350, a pożyczył na 
nowy towar jadąc do Lipska rubli 250. Lejzor Sztorch, wie-
loletni doświadczony handlarz, nie mógł sobie poradzić 
w nowej rzeczywistości. Podobnych spraw z tego okresu jest 
w księdze wójtowskiej znacznie więcej.

W biedę popadali nie tylko pobratymcy Lejzora Sztorcha. 
Końcówka XVIII i większość XIX wieku oznaczała również 
pauperyzację społeczeństwa chrześcijańskiego. Niegdyś 
kwitnące cechy rzemieślnicze przestawały funkcjonować. 
Pewne zmiany na lepsze zaczęły się dopiero w drugiej po-
łowie XIX wieku, po tym jak Galicja uzyskała autonomię. 
Najbardziej przedsiębiorczy głogowscy Żydzi dorobili się 
wówczas całkiem sporych majątków.

Robert Borkowski

GŁOGOWSCY ŻYDZI. CZĘŚĆ I
Głogów Małopolski był kiedyś miastem dwóch kultur i dwóch religii – chrześcijańskiej i żydowskiej. Przez kilka-
set lat, tak jak w wielu innych miastach Rzeczypospolitej, te dwie społeczności egzystowały obok siebie. Żydzi 
i Polacy wspólnie tworzyli historię tego miasta i poznając ją, należy pamiętać o obu tych narodowościach.

Pierwsza strona listu U. Lubomirskiej do 
J.K. Branickiego z 27.09.1739 r. pisanego 

z Wrocławia, w którym znajduje się wzmianka 
o głogowskich Żydach (zbiory AGAD w Warszawie)
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GŁOGOWSKIE BIOGRAFIE
ALEKSANDER ŁADOŚ

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił, że rok 2021 będzie rokiem m.in. Aleksandra Ładosia. Mija właśnie 
130 lat od chwili jego urodzenia.

Sylwetka naszego bohatera była już prezentowana na łamach 
ZG przy okazji zapowiedzi premiery filmu dokumentalne-
go „Sprawy paszportowe. Aleksander Ładoś – zapomniany 
Sprawiedliwy”, którego producentem jest gmina Głogów 
Małopolski (ZG nr 10/2019). Jednak uczczenie jego osoby 
przez sejm jest okazją, aby przedstawić tę sylwetkę szerzej. 
Urodził się 27 grudnia 1891 r. we Lwowie jako dziecko Jana 
Ładosia i Albiny z domu Kalous. Miał młodszą siostrę He-
lenę i siedmioro starszego, przyrodniego rodzeństwa. Jego 
ojciec, radca w dyrekcji poczt i telegrafów, był rodowitym 
głogowianinem, w młodości przeniósł się ze swojego ro-
dzinnego miasta do Lwowa i tam założył rodzinę. Aleksan-
der był świadomy swych korzeni, co przełożyło się na jego 
zainteresowanie ruchem ludowym.
Po ukończeniu gimnazjum i zdaniu matury w 1910 r. roz-
począł studia historyczne na Uniwersytecie Lwowskim. 
Oprócz nauki działał też aktywnie w konspiracyjnej Or-
ganizacji Młodzieży Niepodległościowej „Zarzewie”, przy-
bierając pseudonim Jan Głogowczyk, co było oczywistym 
nawiązaniem do miejsca pochodzenia ojca. W lutym 1914 
założono Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”, którego 
członkiem został Ładoś. Parę miesięcy później wybuchła 
I wojna światowa. PSL „Piast” wszedł w skład Naczelnego 
Komitetu Narodowego i Aleksander Ładoś wyjechał do 
Krakowa, żeby spotkać się z Józefem Piłsudskim i przeko-
nać go do pomysłu tworzenia we Lwowie Legionu Wschod-
niego. Obaj panowie nie przypadli sobie do gustu, co odbije 
się na dalszej karierze Ładosia.
Objęty austriackimi restrykcjami Aleksander zdecydował 
się na nielegalne przekroczenie granicy austriacko-szwaj-
carskiej. Podszył się pod osobę Stefana Sowy, obywatela 
rosyjskiego, wówczas to zapuścił brodę, którą nosił już do 
końca życia. W Szwajcarii podjął pracę w Agence Polonaise 
de Press, publikując artykuły na tematy patriotyczne, co 
zwróciło na niego uwagę tamtejszej Polonii. Na początku 
1919 r. wrócił do odzyskującej niepodległość Polski i rozpo-
czął pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W prze-
łomowych dla Polski dniach, w sierpniu 1920 r., gdy roz-
strzygała się bitwa warszawska, brał udział w rokowaniach 
pokojowych w Mińsku, kontynuowanych później w Rydze. 
Stolica Łotwy stała się też miejscem jego samodzielnej pra-
cy dyplomatycznej jako posła Rzeczypospolitej. Stanowisko 
to zajmował od 1923 r. Po zamachu majowym w 1926 r., 
wskutek dojścia do władzy Józefa Piłsudskiego, Aleksander 
Ładoś został odwołany z funkcji poselskiej w Rydze.
Ludowcy, na czele z Wincentym Witosem, stali w opozycji do 
Piłsudskiego i rządów sanacyjnych. Ładoś, jako jeden z człon-
ków PSL „Piast”, znalazł się na uboczu życia politycznego. 
Niemniej w marcu 1927 r. udało mu się objąć stanowisko kon-
sula w Monachium, gdyż nominacja ta nie wymagała zgody 
ówczesnego premiera, którym był Piłsudski. W Niemczech 
Ładoś miał możliwość przyglądania się, jak nazizm zdoby-
wa coraz większą popularność, co wzbudziło w nim wielkie 
zaniepokojenie. Po kilku latach sprawowania urzędu, władze 

sanacyjne odwołały go, do Polski wrócił w kwietniu 1931 r. 
Wówczas to zajął się dziennikarstwem, publikując w opo-
zycyjnych gazetach „Wieczór Warszawski”, „ABC”, „Zwrot” 
i „Odnowa”. W tym czasie Ładoś zaprzyjaźnił się z gen. Wła-
dysławem Sikorskim, który jako dawny przeciwnik Piłsud-
skiego został odsunięty od funkcji dowódczych w wojsku.
W swoich artykułach Aleksander Ładoś zajmował się głównie 
komentowaniem wydarzeń związanych z polityką zagraniczną. 
Głośno alarmował, przewidując zbliżającą się wojnę. O rzą-
dach ostatniego premiera II RP, gen. Felicjana Sławoja Skład-
kowskiego, pisał: „Dziś państwem rządzą karły, a największą 
troską rządu jest malowanie płotów chłopskich na przepisowy 
kolor i budowanie na wsi ustępów!”. Zgodnie z jego przewidy-
waniami, Polska poniosła klęskę we wrześniu 1939 r.
Aleksander Ładoś ewakuował się z okupowanego kraju do 
Bukaresztu. Tam zastał depeszę Władysława Sikorskie-
go wzywającą go do Paryża. Tranzytem przez Jugosławię 
i Włochy Ładoś przyjechał do stolicy Francji. 3 października 
1939 r. spotkał się z Sikorskim, który stanął na czele nowego 
rządu polskiego na uchodźstwie. Premier zaproponował mu 
miejsce w swoim gabinecie jako minister bez teki. Ostatecz-
nie jednak Ładoś, w kwietniu 1940 r., został posłem w Bernie, 
stolicy neutralnej Szwajcarii. Wówczas rozpoczął się najważ-
niejszy rozdział w jego życiu. Brał udział w zorganizowaniu 
internowania polskich żołnierzy z 2. Dywizji Strzelców Pie-
szych, którzy ewakuowali się z Francji do Szwajcarii. Jednak 
najbardziej zasłużył się, chroniąc swojego zastępcę Stefana 
Ryniewicza, konsula Konstantego Rokickiego i współpracow-
nika Juliusza Kühla, którzy zorganizowali akcję wystawiania 
dla znajdujących się w gettach Żydów fałszywych paszpor-
tów krajów południowoamerykańskich, ratując w ten sposób 
przed śmiercią kilka tysięcy osób.
Latem 1945 r. opuścił placówkę w Bernie, ponieważ nowy rząd 
polski nie uznawał jego nominacji. W latach 1946-1960 miesz-
kał w miejscowości Clamart we Francji, w bardzo trudnych wa-
runkach materialnych. Latem 1960 r. otrzymał zgodę władz Pol-
ski na powrót do kraju. Zmarł w Warszawie 29 grudnia 1963 r. 
O jego zasługach związanych z ratowaniem Żydów w czasie 
II wojny światowej dopiero ostatnio zaczęto głośniej mówić.

Robert Borkowski

Aleksander Ładoś z gen. Bronisławem Prugarem-Ketlingiem,  
dowódcą 2. Dywizji Strzelców Pieszych (zbiory Archivum Helveto-Polonicum)
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W dniu 6 lutego, podczas wirtualnej gali online, ki-
bice poznali wszystkich laureatów 61. Plebiscytu 
Sportowego Nowin. Wśród wyróżnionych znaleźli się 
także sportowcy z naszego miasta.

Maciej Domański, zdecydowanie najlepszy piłkarz PGE 
FKS Stali Mielec, został Sportowcem Podkarpacia Roku 
2020. Doceniony za awans do PKO BP Ekstraklasy, jak i wy-
stępy, które prezentował już podczas samej gry na najwyż-
szym szczeblu rozgrywkowym. 

Kinga Walania-Bronhard na szczeblu wojewódzkim zdo-
była tytuł „Najpopularniejszy Sportowiec Dekady” w Ple-
biscycie Sportowym Nowin. To wielokrotna zwyciężczyni 
biegów na dystansie od 5 do 21 km. Organizatorka Biegu 
Zeloty, promuje gminę Głogów Małopolski podczas wielu 
imprez sportowych na Podkarpaciu, stając na podium.

– Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że zo-
stałam wybrana najpopularniejszym sportowcem wojewódz-
twa. Jestem sportowcem amatorem i tym bardziej cieszy to, 
że zostałam doceniona przez innych. Moje podziękowania 
kieruję także w stronę Ogniska TKKF Sokół, z którym byłam 
związana przez 5 lat, poznałam wiele wspaniałych osób, zro-
biliśmy razem Bieg Zeloty, z którego jestem bardzo dumna. 
Bieg oczywiście będziemy nadal organizować, to nie zginie. 
Zaczynamy teraz nowy projekt – sekcja lekkoatletyczna przy 
Ludowym Klubie Sportowym Głogovia Głogów, która będzie 
ukierunkowana na rozwój dzieci i młodzieży, ale również 
starszych osób chcących trenować, chodzić z kijami NW. Czas 
na rozwój, moim marzeniem jest, aby dzieci i młodzież z na-
szej gminy zaczęły biegać – informuje laureatka. 

Na szczeblu powiatowym w kategorii Trener Sportowy Deka-
dy 2010-2020 powiatu rzeszowskiego pierwsze miejsce zdo-
była Agnieszka Zawadzka – instruktorka fitness, samoobro-
ny, nordic walking oraz trener personalny. Posiada stopień 
mistrzowski 1 dan w karate. Jest założycielką stowarzyszenia 
kultury fizycznej Klub Sportowy PRESTIGE Rzeszów, w któ-
rym pełni funkcję wiceprezesa oraz instruktora sportu. Wraz 
z KS PRESTIGE jest organizatorem corocznego międzynaro-
dowego turnieju karate PRESTIGE Karate CUP Polish Open 
Tournament. Jest wielokrotną medalistką Mistrzostw Polski, 

Pucharu Polski i Pucharu Europy. Czynnie prowadzi zajęcia 
karate z dziećmi w Głogowie Małopolskim.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

61. PLEBISCYT SPORTOWY NOWIN 

Kinga Walania-Bronhard, laureatka tytułu „Najpopularniejszy Sportowiec Dekady" 
wraz z mężem, również biegaczem, Rafałem Bronhardem

Maciej Domański, „Sportowiec Podkarpacia Roku 2020”

Głogovia dobrze rozpoczęła pierwszą partię, po czym ob-
jęła prowadzenie (10:7, 17:11, 22:14). Nabrała właściwego 
tempa i rytmu gry, co skutkowało kolejnymi prawidłowo 
rozegranymi setami. 

– Siatkarze konsekwentnie i cierpliwie realizowali nasze zało-
żenia taktyczne. Dzięki temu pokonaliśmy zespół z Pruchni-
ka na ich własnej hali – mówi trener Jakub Woś. 

Głogovia zagrała w składzie: Czajor, Sitkowski, Mitka, Rze-
gocki, Dziadosz (K), Kozłowski, Jaksan (L), Krawczyk, Woś. 
Trener: Jakub Woś. 
Sędziowali: Bartłomiej Bembenek, Andrzej Kawa, Jacek Piekiełek.

1 LM. GŁOGOVIA Z KOMPLETEM PUNKTÓW W PRUCHNIKU
Siatkarze Głogovii pewnie pokonali rywali w spotkaniu wyjazdowym z zespołem SPS 
Pruchnik, oddalając się tym samym od strefy spadkowej.
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Sekcją lekkoatletyczną kierować 
będzie Kinga Walania-Bronhard 
wraz z Anną Kitowską i Danie-
lem Jakubowskim, natomiast 
sekcję triathlonu poprowadzi 
Andrzej Zwierzchowski. 

– Bardzo się cieszę z powstania 
nowych sekcji w Głogovii i ze 
współpracy z tak wyjątkowymi 
osobowościami sportowymi z na-
szego miasta. Jest to ogromny krok 
w dalszym rozwoju klubu, na któ-
rym tak nam zależy. Obok siat-
kówki, piłki nożnej, futsalu, wie-
rzymy, że również nowi zawodnicy 
sprawią nam wiele powodów do 
radości. Liczę na to, że klub będzie 
się nadal rozwijał o nowe dyscy-
pliny i będzie zrzeszał coraz więcej 
członków. Serdecznie zapraszam 
niezrzeszonych biegaczy do repre-
zentowania barw Głogovii – prze-
kazała prezes klubu Aneta Ginter.

Kinga Walania-Bronhard – amatorka biegania, zwycięż-
czyni kilkudziesięciu biegów na dystansie 5-30 km. Startuje 
w zawodach około 50 razy w roku, promując tym samym 
miasto i gminę Głogów Małopolski. Związana przez 5 lat 
z TKKF „Sokół”, piastująca funkcję wiceprezesa. Współ-
organizatorka Biegu Zeloty, cieszącego się ogromną popu-
larnością na Podkarpaciu. W 2020 roku zdobyła tytuł na 
szczeblu wojewódzkim „Najpopularniejszy Sportowiec De-
kady” w Plebiscycie Sportowym Nowin. 

Anna Kitowska – uczestniczka ultramaratonów, biegaczka 
górska. Autorka projektu „Biegaj Zdrowo”, propagatorka 
zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, mama trójki 
dzieci, pasjonatka sportu, zarażająca innych ludzi aktyw-
nym trybem życia.

Andrzej Zwierzchowski – absolwent Uniwersytetu Rze-
szowskiego na wydziale wychowania fizycznego o specjal-
ności rehabilitacja. Instruktor triathlonu, trener piłki noż-
nej, działacz społeczny, działacz PZPN. Od 25 lat związany 
ze sportem. Specjalizacja w bieganiu, triathlonie oraz biegu 
na radioorientację. Dwukrotny Mistrz Europy oraz kilku-
krotny Mistrz Polski w biegu na radioorientację. Obecnie, 
instruktor triathlonu specjalizujący się w tej dyscyplinie na 
dystansie Ironman (226 km). Dodatkowo, uczestnik imprez 
biegowych o zróżnicowanym charakterze i dystansie. Od 
kilkunastu lat organizator wielu imprez sportowych, w tym 
pomysłodawca i prekursor Dychy Głogowskiej. Ponadto, 
czynny zawodnik triathlonu w Polskim Związku Triathlo-
nu, trenujący 7 dni w tygodniu, często dwa razy dziennie. 
W 2019 roku otrzymał Statuetkę Głogowianina Roku w ka-
tegorii upowszechnianie sportu.

Daniel Jakubowski – kierownik Zakładu Aktywności 
Zawodowej „CARITAS” w Budach Głogowskich. Pasjo-
nat podróży i wspinaczki górskiej, organizator półma-
ratonu „Biegam i wspieram”. Współzałożyciel Podkar-
packiego Klubu Ekspedycja, który organizuje wyprawy 
w różne strony świata, głównie o charakterze górskim 
i wspinaczkowym. 

– Założeniem sekcji triathlonu jest zebranie grupy pasjona-
tów oraz doświadczonych sportowców pragnących rozpocząć 
swoją przygodę z triathlonem na profesjonalnym poziomie 
poprzez skonsultowanie indywidualnego planu treningowego 
– informuje Andrzej Zwierzchowski. – Celem sekcji będzie 
profesjonalne przygotowanie do debiutu w triathlonie (pobi-
cia rekordów życiowych) i ukończenia zawodów na różnych 
dystansach – dodaje koordynator. 

– Sekcja lekkoatletyczna będzie skierowana głównie do 
dzieci i młodzieży, ale także do osób starszych, tzw. ma-
stersów. Treningi będą ukierunkowane na rozwój młodego 
zawodnika. Poprzez systematyczne ćwiczenia dzieci będą 
mieć szansę na rozwój swojego talentu. Zajęcia sekcji po-
prowadzi wykwalifikowany trener z licencją PZLA – mówi 
Kinga Walania-Bronhard. – Lekkoatletyka jest świetnym 
wyborem dla wszystkich aktywnych osób lubiących ruch na 
świeżym powietrzu. Jest to dziedzina sportu wymagająca 
dużej sprawności oraz wytrzymałości, co wpływa na kształ-
towanie charakteru od dziecięcych lat. Do sekcji mogą przy-
stąpić również starsze osoby, dla których także przewidzia-
ne są zajęcia z trenerem, nauka chodzenia z kijami – nordic 
walking, zajęcia na siłowni, na basenie. Zapraszamy więc 
wszystkich chętnych w różnym wieku, osoby niezrzeszone 
w innych klubach. Informacje o naborze ogłosimy wkrótce. 

NOWE SEKCJE SPORTOWE W GŁOGOVII
Miło nam poinformować, że nasz głogowski klub rozszerzył swą działalność o nowe dyscypliny. Prezes 
Głogovii Aneta Ginter spotkała się z przedstawicielami środowiska sportowego z Głogowa Małopolskiego 
w celu omówienia szczegółów powołania sekcji lekkoatletycznej i triathlonu.

Od lewej: Kinga Walania-Bronhard, Aneta Ginter, Andrzej Zwierzchowski, Daniel Jakubowski, Anna Kitowska, Marcin Madej
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Rodzaje wykonywanych badań:
• pomiar i analiza całego ciała;
• pomiar i analiza kręgosłupa lędźwiowego;
• pomiar i analiza szyjki kości udowej; 
• pomiar i analiza przedramienia; 
• określenie wieku kostnego;
• pomiar i analiza całego ciała, kręgosłupa lędźwiowego 

i szyjki kości udowej u pacjentów pediatrycznych.

Przebieg badania:
Przed rozpoczęciem badania wykonuje się pomiar wzrostu 
i masy ciała pacjenta. W trakcie badania pacjent leży bądź 
siedzi nieruchomo (w zależności od rodzaju badania). Ba-
daniu z reguły poddawane są kości, które najczęściej ulega-
ją złamaniom w przebiegu osteoporozy, a należą do nich: 
szyjka kości udowej, odcinek lędźwiowy kręgosłupa, prze-
dramię. Nad badaną okolicą przesuwane jest ramię apara-
tu, które emituje niewielką ilość promieniowania. Badanie 
trwa kilka minut, a po jego zakończeniu pacjent od razu 
może powrócić do normalnej aktywności.

Przygotowanie do badania: 
• z okolicy badanej usunąć elementy metalowe (zamki, za-

trzaski, sprzączki, guziki);
• na dobę przed badaniem nie zażywać suplementów wap-

nia (inne leki należy przyjmować wg zaleceń);
• poinformować o przyjmowanych lekach oraz występują-

cych schorzeniach (np. cukrzycy).

Wskazania do badania DXA:

• osteoporoza w wywiadzie rodzinnym oraz złamania ni-
skoenergetyczne (po niewielkim urazie); 

• leczenie glikokortykosteroidami;
• nadczynność tarczycy, zespół złego wchłaniania, niewy-

dolność nerek lub wątroby, choroba wrzodowa;
• niska masa ciała, niewielka aktywność fizyczna, mała za-

wartość witaminy D i wapnia.

Densytometria zalecana jest profilaktycznie u kobiet, które 
przeszły menopauzę i u mężczyzn po 60 r.ż.

Przeciwwskazania do badania DXA:

ciąża oraz dożylne podanie radioizotopów lub środków 
kontrastowych na min. 72 godziny przed badaniem.

Badanie można wykonać w ramach NFZ (wymagane skie-
rowanie od lekarza specjalisty), jak również prywatnie.

Zapisu na badanie DXA można dokonać: osobiście 
w pracowni RTG Zakładu Radiologii i Diagnostyki Ob-
razowej ZOZ nr 2 w Rzeszowie lub dzwoniąc pod numer  
17 8713634.

Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie dysponuje 
nowym, wysokospecjalistycznym APARATEM DENSY-
TOMETRYCZNYM LUNAR GE Healthcare. 

Barbara Furman

OSTEOPOROZA  
JAKO CICHY ZŁODZIEJ KOŚCI

Densytometria to badanie gęstości mineralnej kości, które pozwala na wykrycie osteoporozy już w począt-
kowym etapie jej rozwoju, a także na określenie stopnia zaawansowania tej choroby. Ponadto badanie 
to pomaga lekarzowi ocenić ryzyko złamań kości oraz skuteczność podjętego leczenia. Badanie to jest 
bezbolesne i bezinwazyjne.

Pamiętajmy, że sport wpływa nie tylko na poprawę nasze-
go zdrowia i kondycji, ale także oddziałuje pozytywnie na 
nasz nastrój – dodaje koordynatorka.

– Akademia Piłkarska wiele zyska na utworzeniu nowej 
sekcji. Dziś przy trenowaniu piłki nożnej bardzo ważne jest 
szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie szybkości i motoryki. 
Przygotowanie fizyczne do gry w piłkę nożną stanowi jeden 
z fundamentów treningu. Przykładu nie trzeba szukać da-
leko. Wystarczy popatrzeć na zdjęcia piłkarzy sprzed kilku-
nastu lat, a obecne. Technika schodzi na dalszy plan, gdy 
podczas meczu brakuje sił do gry. Dlatego pod okiem profe-
sjonalnego trenera, który będzie prowadził zajęcia dla grup 
nowej sekcji, młodzi zawodnicy Głogovii na pewno podniosą 
swoją sprawność fizyczną – mówi Marcin Madej, koordyna-
tor akademii piłkarskiej.

Aktualnie, klub zrzesza dzieci oraz młodzież z przed-
szkoli i szkół z terenu naszej gminy i spoza niej. Pro-
wadzi także rozgrywki ligowe seniorów w piłce nożnej 
i siatkówce. W zajęciach sportowych i treningach uczest-
niczy ponad 150 zawodników. Klub zatrudnia 13 licen-
cjonowanych trenerów.
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OGŁOSZENIE
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU 

XXIII ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA 

I GMINY GŁOGÓW MAŁOPOLSKI
Na podstawie art.11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz.293 z późn. 
zm.) oraz art.39 ust.1, art.40 i art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu XXIII Zmiany Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Mia-
sta i Gminy Głogów Małopolski wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko w dniach 2.03.2021r. – 22.03.2021r. w Urzędzie Miejskim 
w Głogowie Małopolskim adres: 36-060 Głogów Małopolski, Rynek 1.
Projekt zmiany Studium w okresie wyłożenia do publicznego wglą-
du dostępny będzie także na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim pod 
adresem http://bip.glogow-mlp.pl/
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
XXIII Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodaro-
wania Przestrzennego Miasta i Gminy Głogów Małopolski odbę-
dzie się w dniu 11.03.2021r. w  Miejsko Gminnym Domu Kultury 
w Głogowie Małopolskim w sali widowiskowej przy ul. Kardynała 
S. Wyszyńskiego o godz. 11°°.
Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji proszone są o kontakt 
z pracownikiem ds. planowania i zagospodarowania przestrzen-
nego poprzez e-mail: j.zmuda@glogow-mlp.pl lub telefonicznie nr 
tel.: 17 7897064.
Zgodnie z art.11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą 
wnosić uwagi do projektu zmiany Studium.
W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko uwagi mogą być także 
składane do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Głogowa Małopol-
skiego na adres: 36-060 Głogów Małopolski, Rynek 1 lub umig@
glogow-mlp.pl lub poprzez platformę ePUAP, z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 12.04.2021 r.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego
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OGŁOSZENIE
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO NR 1/2019 TERENU POŁOŻONEGO 
W MIEJSCOWOŚCI WOLA CICHA (OBECNIE GŁOGÓW 

MAŁOPOLSKI) I RUDNA MAŁA
Na podstawie art.17 pkt 9 i pkt11, art.17a ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2020r. poz.293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1, art.46 ust.1 pkt1 
i art.54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz. U. z 2020r. 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 (obecnie Gło-
gów Małopolski) i Rudna Mała wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko w dniach 2.03.2021r. – 22.03.2021r. 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 miej-
scowego planu odbędzie się w dniu 11.03.2021r. w Miejsko Gmin-
nym Domu Kultury w Głogowie Małopolskim w sali widowisko-
wej przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego o godz. 11°°.
Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji proszone są o kontakt z pra-
cownikiem ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego poprzez 
e-mail: j.zmuda@glogow-mlp.pl lub telefonicznie nr tel.: 17 7897064.
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 strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko uwagi mogą być także 
składane do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Głogowa Małopol-
skiego na adres: 36-060 Głogów Małopolski, Rynek 1 lub umig@
glogow-mlp.pl lub poprzez platformę ePUAP, z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 5.04.2021r.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego
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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
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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 lutego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Corocz-
ne święto, które zostało ustanowione przez UNESCO 
17 listopada 1999 roku. Jego data upamiętnia wyda-
rzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu stu-
dentów uniwersytetu w  Dhace zginęło podczas de-
monstracji, w której domagano się nadania językowi 
bengalskiemu statusu języka urzędowego. Według 
ONZ co najmniej 40% spośród języków używanych na 
świecie w roku 2016 zagrożonych było wyginięciem.

23 lutego

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Święto ob-
chodzone po ustanowieniu przez Ministerstwo Zdro-
wia – od 2001 roku. Celem tego dnia jest upowszech-
nienie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych 
do leczenia. Organizowane są akcje informacyjne, 
m.in. przez Fundację Itaka.

8 marca

Międzynarodowy Dzień Kobiet. Coroczne świę-
to obchodzone od 1910 roku. Pierwszy dzień kobiet 
obchodzony był 28 lutego 1909 roku, ustanowiła go 
Socjalistyczna Partia Ameryki po zamieszkach i straj-
kach w Nowym Jorku.

10 marca

Dzień Mężczyzn. Idea ustanowienia tego święta po-
jawiła się już w latach 60., ale jego obchodzenie zapo-
czątkowano dopiero w Trynidadzie i Tobago 19 listo-
pada 1999 roku.

5 stycznia br. – Wypadek drogowy, w wyniku którego obrażeń ciała doznała miesz-
kanka w miejscowości Wysoka Głogowska.

19 stycznia br. – Uszkodzenie mienia UM w Głogowie Młp. w postaci lampy 
oświetleniowej przy parkingu w pobliżu kompleksu Orlik w miejscowości 
Przewrotne. Szkody wyceniono na kwotę 3000 zł. 

Policja prosi mieszkańców, którzy posiadają przydatne informacje w przed-
miocie wykrycia sprawców tego zdarzenia oraz dewastacji, które zdarzają się 
na terenie miejscowości, o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Ogniwa Kry-
minalnego pod nr tel. 47 821 35 02.



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


