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Kościół w Wysokiej Głogowskiej

Kwestionariusz osobowy dostępny jest od 1 marca bieżącego roku na stronie in-
ternetowej szkoły. Konsultacje przed badaniem przydatności kandydatów odbędą 
się 7 kwietnia, natomiast same badania 21 maja.

Wszelkie niezbędne do złożenia podania formularze oraz szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce nabór.

Szkoła oferuje naukę gry na 12 instrumentach. Chętni do nauki mogą szkolić się 
z gry na fortepianie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, akor-
deonie, flecie poprzecznym, klarnecie, saksofonie, trąbce oraz perkusji. Każdy 
młody muzyk z pewnością wybierze coś dla siebie.

W imieniu Szkoły Muzycznej serdecznie zapraszamy do rozwijania swojej mu-
zycznej pasji. Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej szkoły lub 
pod numerem telefonu: 17 789 72 92

http://sm.glogow-mlp.pl/

NABÓR DO SZKOŁY MUZYCZNEJ 
Szkoła Muzyczna I stopnia w Głogowie Młp. informuje o prowadzonym 
naborze. Obecnie w głogowskiej placówce jest możliwość nauki gry na 
12 instrumentach, w tym na fortepianie, wiolonczeli oraz gitarze.
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Obecnie, w ramach programu Podmiejskiej Kolei Aglo-
meracyjnej trwa rozbudowa trakcji elektrycznej na od-
cinku nr 77 oraz budowa nowego połączenia pomiędzy 
Rzeszowem a lotniskiem przez Rudną Małą i Rogoźnicę. 
Nowe inwestycje w rozbudowę linii kolejowej, a także 
zakup nowego taboru czy powstanie kolejnych przystan-
ków kolejowych (Głogów Młp. – Niwa) już w niedługim 
czasie przyczynią się do jeszcze lepszego rozwoju tej czę-
ści gminy. 

– Obecnie przystępujemy do sprzedaży kolejnych terenów 
inwestycyjnych. W Głogowie Młp.-Rogoźnicy przygotowa-
nych zostało do sprzedaży około 19 hektarów terenów pod 
inwestycje. Działki położone są po obu stronach autostrady 
pomiędzy Rudną Małą a osiedlem Rogoźnica. Przez teren 
inwestycyjny poprowadzona zostanie droga wojewódzka 
nr  869, która połączy węzeł autostradowy Rzeszów-Za-
chód z terenami inwestycyjnymi – powiedział Paweł Baj, 
burmistrz Głogowa Młp. 

Zaletą proponowanych do sprzedaży działek jest m.in. 
bliskość autostrady i lotniska, dobre połączenia kolejowe 
i autobusowe, a także niedalekie położenie strefy ekono-
micznej i dużego ośrodka miejskiego. Ponadto, działki są 
w pełni uzbrojone w wodę, kanalizację oraz prąd. Gmina 
wybudowała drogi dojazdowe i chodniki dla pieszych. 
Zadania te realizowane były w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
(ZIT ROF). 

Burmistrz Głogowa Małopolskiego ogłosił przetarg ust-
ny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność gminy Głogów Młp. Wskazane nieruchomości 
podzielone zostały na kompleksy, składające się z kilku 
działek:

Kompleks nr I: 1012/34 o pow. 0,8474ha, 1012/35 o pow. 
0,0069 ha, 1012/36 o pow. 0,8644 ha;

Kompleks nr II: 1013/12 o pow. 1,1712 ha, 936/14 o pow. 
0,0275 ha, 1012/28 o pow. 0,0377 ha, 1012/24 o pow. 
0,0228 ha;

Kompleks nr III: 1013/8 o pow. 1,6182 ha;

Kompleks nr VII: 1013/10 o pow. 2,4432 ha, 936/17 o pow. 
0,0307 ha, 1012/33 o pow. 0,0240 ha;

Kompleks nr VIII: 1012/26 o pow. 2,1796 ha.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 
6 maja 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Miejsko Gminnego 
Domu Kultury w Głogowie Małopolskim, ul. kard. S. Wy-
szyńskiego 12, sala widowiskowa. W przetargu mogą wziąć 
udział osoby, które wniosą wadium w wysokości 10% ceny 

wywoławczej brutto, tj. kompleks nr I: 286.151,26 zł brut-
to, kompleks nr II: 209.647,72 zł brutto, kompleks nr 
III: 269.418,71 zł brutto, kompleks nr VII: 415.882.44 zł 
brutto, kompleks nr VIII: 362.887,76 zł brutto – do dnia 
26 kwietnia 2021 r. na konto Urzędu Miejskiego w Głogo-
wie Małopolskim prowadzonego przez Bank Spółdzielczy 
w Głogowie Młp. nr: 96 9159 0000 2001 0000 0114 0005.

NOWE DZIAŁKI INWESTYCYJNE NA SPRZEDAŻ
Gmina Głogów Małopolski od wielu już lat realizuje szereg inwestycji, których celem jest stworzenie jak 
najlepszych warunków do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej. 10 lat temu w Rogoźnicy 
utworzona została strefa ekonomiczna, na 40-hektarowej działce ulokowało się ponad 30 firm i zakładów 
pracy, które dzisiaj dają zatrudnienie kilku tysiącom osób. Rogoźnica stała się ważnym centrum ekono-
micznym gminy. To tutaj zainwestowały zarówno małe – lokalne firmy, jak i te duże – światowe marki, 
takie jak np. Bosch. 
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W dniu 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji, w kancelarii wo-
jewody podkarpackiej dr Ewy Leniart, odbyła się uro-
czystość wręczenia pośmiertnej nominacji oficerskiej 
na podporucznika dla chorążego Franciszka Litwina. 

Akt odebrali przedstawiciele rodziny nominowanego: Sta-
nisława Rusin, Renata Rusin oraz Jan Kawa. W czasie prze-
kazania dokumentu obecni byli: płk dr inż. Mariusz Stopa – 
szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie oraz 
Paweł Baj – burmistrz Głogowa Małopolskiego.

– Dzisiejszy dzień jest szczególny nie tylko dla rodziny pod-
porucznika Franciszka Litwina, lecz dla wszystkich Polaków. 
To właśnie dzięki poświęceniu i odwadze takich postaci jak 
m.in. śp. Franciszek Litwin możemy dziś żyć w wolnym kra-
ju. To bardzo ważne, by pamięć i wdzięczność dla bohaterów 
tamtych czasów zachować także dziś oraz by przekazać ją ko-
lejnym pokoleniom Polaków – powiedział Paweł Baj.

W ten sposób uhonorowany został bohater z czasów obu 
wojen światowych, służący Polsce w mundurze i w konspi-
racji. Niepodległa ojczyzna zrewanżowała się w  ten spo-
sób za jego zasługi i poświęcenie, szczególnie za prześla-
dowania w najczarniejszych latach stalinizmu po drugiej 
wojnie światowej.

Pośmiertna nominacja jest jednym z  elementów oczysz-
czenia jego dobrego imienia, szkalowanego przez repre-
syjny system komunistyczny, gdy oskarżony został o dzia-
łalność antypaństwową, a w rzeczywistości działał na rzecz 
polskiej niepodległości.

Wnioskodawcą nominacji był burmistrz Paweł Baj, nato-
miast płk Mariusz Stopa nadał sprawie bieg administracyj-
ny. Ostatecznie prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej 
Duda specjalnym patentem awansował Franciszka Litwina 
na podporucznika.

Warto dodać, że gmina Głogów Małopolski już wcześniej 
uhonorowała swojego bohatera, czyniąc go patronem jed-
nego ze skwerów w mieście i przylegającej do niego ulicy 
oraz publikując broszurę z jego biografią.

NOMINACJA OFICERSKA DLA FRANCISZKA LITWINA 

– Poczta walentynkowa dotarła do każdego z naszych uczestni-
ków, a pamiątkowe kartki, jakimi zostali obdarowani, sprawi-
ły, że na ich twarzach pojawił się uśmiech. Naszym założeniem 
było, by ten wyjątkowy dzień był dla wszystkich podopiecznych 
inspiracją do tego, by w każdy dzień w roku – nie tylko w wa-
lentynki – obdarzać innych miłością, radością i  życzliwością 
– mówi Katarzyna Tabiś, kierownik placówki.

Warto podkreślić, że ŚDS w  Wysokiej Głog. jest ośrodkiem 
wsparcia dziennego, a jego podstawowym zadaniem jest pod-
trzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do prowadze-
nia możliwie jak najbardziej samodzielnego życia uczestników. 

WALENTYNKI W ŚDS 
W ostatnim dniu tegorocznego karnawału podopieczni ŚDS w Wysokiej Głogowskiej obchodzili dzień miłości 
i przyjaźni, czyli walentynki. Wszyscy uczestnicy zadbali, by założyć przynajmniej jeden element garderoby w ko-
lorze czerwonym. Podopieczni wzięli udział w licznych zabawach integracyjnych oraz atrakcjach, jakie przygoto-
wali dla nich opiekunowie. Po wspólnych tańcach oraz sesji zdjęciowej nadszedł czas na pocztę walentynkową.
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Wzorem lat ubiegłych uczestnicy zajęć prowadzonych przez 
„Senior-WIGOR” uczcili również tegoroczny karnawał. 
Motywem przewodnim balu było hasło „Piżama party”.

– Uczestnicy naszego Domu nie wyobrażają sobie, by kar-
nawał minął bez balu, więc wszyscy chętnie włączają się do 
przygotowania zabawy. Jedni przygotowują dekorację, inni 
ozdoby na stół, a jeszcze inni po prostu pomagają w ustawia-
niu stołów i krzeseł – mówi Agnieszka Dworak, która obec-
nie zastępuje kierownik placówki.

– Seniorzy popędzili na parkiet i oddali się w rytm tańca. Aby 
dać chwilę wytchnienia, tańce przeplatały się z zabawami 
karnawałowymi oraz z konkursami – dodaje.

Przygotowano również poczęstunek, przy którym seniorzy 
kontynuowali zabawę, wspólnie śpiewając oraz rozmawia-
jąc. Podopieczni „Senior-WIGOR” udowodnili, że „wigor” 
mają nie tylko w nazwie, a radości z życia pozazdrościć im 
mogą nawet przedstawiciele młodszych pokoleń. 

Placówka działa od 2016 roku. Powstała w ramach rządo-
wego programu „Senior-WIGOR” z inicjatywy burmistrza 
Głogowa Małopolskiego, Pawła Baja. Ośrodek mieści się 
w pięknej i spokojnej okolicy, w wyremontowanym bu-
dynku dawnej szkoły. Uczestnikami zajęć są nieaktywni za-
wodowo seniorzy w wieku powyżej 60 roku życia z terenu 
gminy Głogów Małopolski. Osoby starsze mogą tu aktyw-
nie spędzić jesień życia i korzystać z różnych form terapii 
i rozrywki, jakie oferuje placówka.

PIŻAMA PARTY W „SENIOR-WIGOR” 
Karnawałowe ostatki seniorów w naszej gminie to już swego rodzaju tradycja. W Dziennym Domu „Senior-
-WIGOR” w Budach Głogowskich każdego roku organizowane są zabawy karnawałowe, które cieszą się 
nieustającym zainteresowaniem starszego pokolenia. 

W konkursie wzięło udział łącznie 276 uczestników 
z 27 miast z terenu całej Polski. Do zabrzańskiego MOK do-
tarły prace m.in. z województw: pomorskiego, opolskiego, 
podkarpackiego i śląskiego.

325 oryginalnych, rękodzielniczych prac przygotowały 
dzieci, osoby dorosłe, w tym również osoby z niepełno-
sprawnościami. Najmłodszy uczestnik konkursu miał zale-
dwie rok, a najstarszy 80 lat.

Pani Jadwiga przesłała na konkurs dwie prace – bańkę cho-
inkową wykonaną techniką haftu Temari oraz kartkę świą-
teczną w pracochłonnej metodzie quillingu.

– Konkursową bańkę choinkową wykonałam w japońskiej 
technice haftu Temari. Wykonując pracę tą metodą, zaczyna 
się od owinięcia styropianowej kuli cienką nitką. Następnie na-
leży precyzyjnie wymierzyć i zaplanować wzór – w tym pomoc-
ne są krawieckie szpilki. Tak przygotowaną bombkę można 
zacząć haftować, a wtedy ogranicza nas już tylko wyobraźnia 
– wyjaśnia laureatka konkursu, p. Jadwiga Lasocińska.

W nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca otrzymałam 
jedwabną apaszkę, trzy blade ramy, zestaw farb akrylowych 
oraz inne nagrody rzeczowe. 

Prace podzielono według wieku autorów na dwie katego-
rie: niepełnoletni oraz dorośli. W kategorii osób pełnolet-
nich pierwsze miejsce zdobyła mieszkanka Głogowa Młp. 
– p. Jadwiga Lasocińska, natomiast wśród niepełnoletnich 
pierwszą nagrodę zdobył Paweł Lisiecki.

Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy. 
Galerię prac konkursowych można obejrzeć na kanale 
Youtube.

OGÓLNOPOLSKI SUKCES MIESZKANKI GŁOGOWA 
Miło nam poinformować, że mieszkanka naszego miasta – p. Jadwiga Lasocińska – zdobyła pierwsze miejsce 
w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu „Moja świąteczna ozdoba”.
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W lutym bieżącego roku minął rok od otwarcia Domu Opie-
ki Medycznej i Senioralnej DONUM CORDE. Jaki był ten 
rok dla Pana placówki? Czy pandemia pokrzyżowała plany? 

Otwarcie Domu Opieki Medycznej i Seniora Donum Cor-
de faktycznie odbyło się w lutym ubiegłego roku, jednak-
że w czasie trwającej pandemii byliśmy zobowiązani do 
zastosowania się do obostrzeń związanych z koronawiru-
sem SARS-CoV-2. W związku z tym pierwszych pacjentów 
przyjęliśmy dopiero w lipcu 2020 roku. Do podsumowania 
działalności i doświadczeń należy przede wszystkim zali-
czyć pracę personelu zatrudnionego w ośrodku, jak rów-
nież odzew pacjentów i ich rodzin, którzy u nas gościli lub 
goszczą na pobycie krótko- lub długoterminowym. Każda 
uwaga jest dla nas cenna, bowiem zależy nam na utrzyma-
niu odpowiedniego standardu świadczonych przez nasz 
ośrodek usług. Na pewno warto zaznaczyć, iż większe zapo-
trzebowanie na pomoc pacjentom jest na oddziale opiekuń-
czo-leczniczym, gdzie świadczona jest całodobowa opieka 
medyczna wraz z rehabilitacją. Stale pracujemy nad tym, by 
pacjenci byli zadowoleni z naszej pracy. 

Ośrodek jest zarówno Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym, 
jak i Domem Seniora. Można powiedzieć, że świadczy 
kompleksową opiekę dla osób starszych lub chorych. Jakie 
usługi ma w ofercie Donum Corde? Co zapewnia swoim 
podopiecznym? 

Tak. Staramy się, aby opieka nad pacjentami odbywała się 
kompleksowo, dzięki interdyscyplinarnemu personelowi, 
który podchodzi indywidualnie do pacjenta i ustala pro-
ces opieki medycznej oraz rehabilitacji. Usługi świadczone 
w ośrodku zaczynają się od całodobowej opieki medycznej, 
polegającej na wypełnieniu planu dnia pacjentów oraz se-
niorów między innymi terapią zajęciową czy też warszta-
tami psychologicznymi grupowymi oraz indywidualnymi. 
Od niedawna naszym podopiecznym zapewniamy również 
indywidualne terapie fizjoterapeutyczne w ramach funkcjo-
nowania Centrum Rehabilitacji Donum Corde dla pacjen-
tów po ciężkich urazach neurologicznych, ortopedycznych, 
w przebiegu chorób neurologicznych czy też bólach mię-
śniowo-szkieletowych.

Dogodna lokalizacja placówki, cisza i spokój w otoczeniu 
drzew to z pewnością atuty Donum Corde. Co jeszcze wy-
różnia ośrodek wśród podobnych obiektów?

Tak, położenie placówki i otaczające nas tereny z pewno-
ścią wpływają na samopoczucie naszych podopiecznych. 
Szczególnie podczas ciepłych miesięcy, kiedy jest możli-
wość skorzystania z uroków okolicy w wolnym czasie. Co 
nas wyróżnia? Myślę, że indywidualne podejście do pacjen-
tów oraz ich rodzin, którym często towarzyszy lęk lub inny 
dyskomfort przy podejmowaniu trudnych decyzji związa-
nych z najbliższymi. Myślę, że naszym atutem jest również 
profesjonalna opieka, jaką zapewniamy dzięki specjalistycz-
nemu zespołowi każdemu z naszych pacjentów. Mamy na-

dzieję, że o efektach tej pracy będziemy mogli porozmawiać 
w przyszłości, a najlepszą opinią jest pozytywny odzew ze 
strony pacjentów i ich rodzin.

Ilu pensjonariuszy jest obecnie pod Państwa opieką?

W czasie trwającej od roku pandemii i obostrzeń pozyski-
wanie pacjentów jest dość trudne, jednakże obecnie mamy 
około dwudziestu podopiecznych na oddziale. Są to zarów-
no pacjenci na pobytach długoterminowych, jak i krótko-
terminowych, gdzie świadczymy zintensyfikowaną reha-
bilitację i całodobową opiekę medyczną. Przez cały czas 

WYRÓŻNIA NAS INDYWIDUALNE PODEJŚCIE  
DO PACJENTÓW ORAZ ICH RODZIN

O trudach prowadzenia placówki opiekuńczej w czasie pandemii, ofercie ośrodka oraz planach na przy-
szłość opowiada prezes zarządu Domu Opieki Medycznej i Seniora Donum Corde – p. Leszek Kochanowicz. 
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działalności placówki mieliśmy już ponad pięćdziesięciu 
podopiecznych. Warto zaznaczyć również, że pacjenci chęt-
nie do nas wracają na turnusy rehabilitacyjne, co świadczy 
o pozytywnym odbiorze naszej pracy.

W ubiegłym roku mieli Państwo okazję współorganizować 
Parakolarskie Mistrzostwa Polski. To spore wyróżnienie 
na tle innych tego typu placówek. 

Tak, to spore wyróżnienie dla nas jako ośrodka Donum 
Corde, współpracującego na co dzień z ludźmi, którzy po-
trzebują pomocy. Polski Związek Sportu Niepełnospraw-
nych szukał miejsca, które będzie alternatywą do wcześniej-
szych wydarzeń. Chcąc stworzyć dobre warunki bytowe 
dla zawodników biorących udział w Mistrzostwach oraz 
zapewnić odpowiedni poziom przeprowadzenia zawodów, 
zdecydowaliśmy się wesprzeć XII Mistrzostwa Polski w Ko-
larstwie Szosowym Osób Niepełnosprawnych.

W Polsce ośrodki tego typu dopiero zyskują popularność, 
ponieważ w świadomości ludzi nadal budzą nieprzyjemne 
skojarzenia. Umieszczenie osoby, zwłaszcza rodziców, na-
dal jest czymś w rodzaju tabu. Czy zauważył Pan zmianę 
w podejściu Polaków do takiego rozwiązania?

To prawda, stereotypy o tego typu placówkach nadal funk-
cjonują w przeświadczeniu społeczeństwa. Zależy nam, by 
zmienić nie tylko podejście samych pacjentów, lecz także ich 
rodzin, a przede wszystkim wspierać ich przy podejmowa-
niu trudnych decyzji. Oprócz pomocy psychologicznej dla 
pacjentów, obejmujemy nią również ich rodziny. Jako cel po-
stawiliśmy sobie spełnienie najwyższych standardów opieki 
medycznej z dostępem do lekarzy specjalistów oraz rehabili-
tacji, równocześnie zapewniając rodzinie komfort psychicz-
ny i poczucie, że ich bliscy są w jak najlepszych rękach.

Czy ma Pan jakieś plany co do przyszłości ośrodka? 

Plany co do przyszłości ośrodka cały czas są rozwojowe. Na 
chwilę obecną jesteśmy do Państwa dyspozycji w ramach 
Domu Opieki Medycznej, czyli Zakładu Opiekuńczo-Lecz-
niczego, Domu Seniora oraz Centrum Rehabilitacji, gdzie 
świadczymy kompleksową i profesjonalną opiekę dla na-
szych podopiecznych. Zainaugurowaliśmy również działal-
ność Fundacji Donum Corde, by móc wspierać w przyszło-
ści pacjentów naszego ośrodka oraz możliwości związane 
z jego prowadzeniem. Jednak by móc powiedzieć na ten te-
mat więcej, potrzebujemy czasu na rozwinięcie działalności 
Donum Corde. 

Czego możemy Państwu – jako ośrodkowi – życzyć?

Podobnie jak każdy tego typu ośrodek, my również zma-
gamy się z obecnie panującą pandemią, która znacznie 
utrudnia nam funkcjonowanie. Wierzymy jednak, że 
wkrótce będzie możliwość prowadzenia działalności bez 
obowiązujących ograniczeń. Przede wszystkim życzymy 
sobie pacjentów. Chcemy, aby kompleks Donum Corde 
świadczył usługi dla pacjentów, którzy wymagają pomo-
cy w opiece krótko- i długoterminowej oraz rehabilitacji, 
dzięki którym powrót do sprawności podopiecznych lub 
utrzymywanie tej sprawności będzie odbywać się na od-
powiednim poziomie. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Monika Wasiluszko
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W dobrym tempie idą prace na budowie sali gimna-
stycznej przy Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej. 
Z nowej hali będą mogli korzystać uczniowie szko-
ły, ale też i wszyscy mieszkańcy sołectwa w ramach 
zorganizowanych zajęć. 

Obiekt będzie połączony z budynkiem szkolnym. Będzie to 
nowoczesna, funkcjonalna sala o wymiarach 42 m na 25 m. 
W środku znajdzie się boisko do piłki siatkowej i koszyko-
wej. Będzie miała własne zaplecze sanitarne z szatniami dla 
uczniów i łazienkami. Ponadto w budynku znajdą się sale, 
które będą mogły być wykorzystywane na potrzeby eduka-
cyjne szkoły.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowym robót budowlanych 
w br. ma zostać wykonany stan surowy wraz z instalacjami 
sanitarnymi i elektrycznymi, a w ostatnim kwartale inwestor 
ma przystąpić do prac wykończeniowych obiektu. Zgodnie 
z umową hala sportowa ma być gotowa do lata 2022 r.

Koszt wykonania zadania wynosi 4,5 mln zł, z czego 33% to 
dotacja przyznana gminie przez Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki; pozostała część kwoty pochodzi z budżetu gminy. 
Wykonawcą zadania jest firma BAUDZIEDZIC.

TRWA BUDOWA HALI SPORTOWEJ W WYSOKIEJ GŁOG.

Rewitalizacja trzech parków to jedna z większych 
inwestycji w naszej gminie. Mieszkańcy z niecierpli-
wością czekają na nowe obiekty rekreacyjne przy 
stawach Traczewskich. Obecnie przy pawilonie wie-
lofunkcyjnym i wiacie pracownicy układają kostkę 
i równają teren.

Przypomnijmy, że łączny koszt zadania wynosi 3 mln 700 
tys. złotych. Projekt pn. „Kompleksowa rewitalizacja na 
terenie ROF” dofinansowano w 66% w ramach RPO WP 
2014-2020 dla DZIAŁANIA 6.5 Rewitalizacja Przestrzeni 
Regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Anna Morawiec

POSTĘPUJĄ PRACE PRZY REWITALIZACJI



9ZIEMIA GŁOGOWSKA 3/2021 GOSPODARKA



10 ZIEMIA GŁOGOWSKA 3/2021GOSPODARKA

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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W niniejszym Etnokąciku wyjątkowo nie 
będziemy pochylać się nad mieszkańca-
mi Puszczy Sandomierskiej. Artykuł ten 
jednak będzie poświęcony osobie, która 
spędziła wiele lat swojego życia, by tę gru-
pę u schyłku jej pierwotnej formy zbadać. 
Mowa oczywiście o doskonale znanym 
na łamach „Ziemi Głogowskiej” Fran-
ciszku Kotuli. Wiąże się to z przypadającą 
na 26  marca 121. rocznicą jego urodzin. 
Wszyscy znamy go jako jednego z najbar-
dziej znamienitych głogowian XX wieku, 
autora „Miasteczka”. Chciałbym w tym 
krótkim tekście zachęcić do sięgnięcia po 
pozostałe pozycje.

Kotuli nie trzeba przedstawiać: był z zawodu 
nauczycielem, ale przede wszystkim ceniony 
jest za stworzenie podwalin pod rzeszowskie 
muzealnictwo – dzięki niemu powstało Mu-
zeum Ziemi Rzeszowskiej, znane jako Etno-
graficzne, noszące jego imię. Zebrał tysiące przedmiotów oraz 
„zabytków” niematerialnych – pieśni, melodii, opowieści czy 
tekstów związanych z ludową pobożnością, obrzędowością 
doroczną, a nawet magią. Spod jego pióra wyszło kilkanaście 
książek i niezliczona ilość artykułów oraz felietonów. Prze-
mierzył wzdłuż i wszerz piaszczyste tereny Puszczy Sando-
mierskiej, okolice Rzeszowa, a także „po Rzeszowskim Pod-
górzu błądził”, parafrazując tytuł jednej ze swoich publikacji. 

Książki F. Kotuli niesamowicie pobudzają 
wyobraźnię – czytając opisy miejsc z histo-
rią, budzi się w czytelniku chęć odwiedzenia 
go – sam się tym zaraziłem i ekscytowałem 
śladami średniowiecznego zamku w Mruko-
wej, dawnym węgierskim traktem k. Jaślisk, 
czy kapliczkami na wzgórzach św. Michała, 
Chyb czy Połom w pobliżu Brzozowa.

Niesamowite są opisane w „Muzykantach” 
historie muzyków ludowych z początku 
XX w. – ich droga do „kariery”, praktyko-
wanie u starszych czy postrzeganie wiej-
skiego artysty na tle reszty społeczności 
i niejednokrotne posądzanie o kontakty 
z siłami nieczystymi. W książce „Z San-
domierskiej Puszczy” możemy poczytać 
o głogowskich rabsicach, jak nie budować 
nowego domu oraz co śpiewano przy oka-
zji bitek między wioskami.

Ciężko w krótkim artykule przedstawić 
wszystkie publikacje naszego znakomitego rodaka. Czuję 
się jednak w obowiązku promować szeroko literaturę tak 
istotną dla poznania naszych korzeni. Pamięć o Kotuli nie 
zaginie, bo co rusz jego twórczością posiłkują się etnografo-
wie w swojej pracy badawczej, jednak warto, by na naszym 
podwórku więcej mówiono o tych tekstach, które tak na-
prawdę – wciąż są o nas...

Wojciech Dulski

ETNOKĄCIK 3/2021

Kapliczka na „Michałku” w Bliznem koło 
Brzozowa, gdzie okoliczna ludność dzięki 

pomocy św. Michała Archanioła odparła 
najazd tatarski w XVI wieku.  

Fot. Wojciech Dulski

W oczekiwaniu na wiosenny start sezonu 
turystycznego w Zakładzie Aktywności Za-
wodowej „Centrum Natura” Caritas w Bu-
dach Głogowskich trwają ostatnie przygo-
towania. Zrealizowane zostało pierwsze od 
blisko 5 miesięcy zlecenie na pobyt stacjo-
narny grupy osób z niepełnosprawnościa-
mi z rzeszowskiej fundacji, a kolejny pobyt 
jest zaplanowany na początek marca. Nie 
jest to jednak wymarzony początek sezonu, 
szczególnie w porównaniu do czasu sprzed 
pandemii. Wszystkie działania organizo-
wane są w rygorze sanitarnym zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

Nowy projekt „Przybij 5-tkę z Głogovią”. 
Już niebawem nasze Centrum będzie part-
nerem nowego projektu Głogovii „Trenuj 
z Głogovią”. Będą to cykliczne biegi na dy-
stansie 5 kilometrów, których start i meta są 
zaplanowane na terenie naszego ośrodka, a trasa będzie prze-
biegać częściowo ścieżką półmaratonu „Biegam i Wspieram”. 
Zależy nam na promowaniu zdrowego stylu życia, bliskości 
z naturą oraz wykorzystaniu bazy naszego ośrodka, położone-
go bezpośrednio przy ścieżkach leśnych. Nie będą to wyścigi, 

startować mogą wszyscy, niezależnie od 
wieku i umiejętności, nie będzie też limi-
tów czasowych. Obecnie na terenie naszej 
gminy mamy coraz więcej inicjatyw biego-
wych, co sprzyja promocji zdrowego stylu 
życia, a dla naszego centrum współpraca 
i dbałość o zdrowie to ważny element pra-
cy. Wszakże na co dzień mamy w zespole 
aż 35 osób z niepełnosprawnościami, które 
wspierają te inicjatywy, pracują lub udzie-
lają się podczas Sportowych Pikników czy 
też pobytów grup związanych ze sportem. 
Zapraszamy więc do zapoznania się z no-
wym projektem i do aktywnego udziału 
w tym wydarzeniu. Informacje już nieba-
wem na profilu Facebook Nowy projekt 
„Trenuj z Głogovią”: https://www.facebo-
ok.com/swim.bike.run.glogovia 

Dodatkowo w ramach ww. projektu nasz 
Zakład Aktywności Zawodowej będzie współpracował 
z trenerami nowej sekcji lekkoatletycznej, aby wykorzystać 
zaplecze i położenie ZAZ dla celów organizacji wydarzeń 
biegowych i eventów. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

Daniel Jakubowski, dyrektor ZAZ

CZY DOCZEKAMY SIĘ PEŁNEGO OTWARCIA SEZONU 
TURYSTYCZNEGO I START „PRZYBIJ 5-TKĘ Z GŁOGOVIĄ”?
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Zdarzają się zachowania trudne: zniechęcenie, obniżony na-
strój czy bierność i apatia. Dzieci nie zawsze aktywnie uczest-
niczą w lekcjach zdalnych, rzadziej  odpowiadają na pytania 
zadane zdalnie przez nauczycieli, trudno im samodzielnie or-
ganizować naukę, mają problem z odesłaniem zadań  w usta-
lonym terminie, brakuje im motywacji. W procesie  ucze-
nia się motywacja odgrywa bardzo ważną  rolę bo pobudza 
dziecko  do zdobywania wiedzy. Duże znaczenie  w zakresie 
motywowania dzieci do nauki odgrywa wspieranie ich  przez 
rodziców. Dziecko będzie myślało pozytywnie o sobie, gdy 
będzie miało poczucie własnej wartości. Wiara we własne 
możliwości może znacząco wzmacniać działanie dziecka, a 
jej brak powoduje trudności w nauce i rozwoju zaintereso-
wań. Rodzice powinni więc  wspierać emocjonalnie swoje 
dzieci, dużo z nimi rozmawiać, interesować się ich postępami 
i pomagać.  Jeśli dziecko nie radzi sobie samodzielnie warto 
mu pomóc w odrabianiu zadań domowych, ale w ten spo-
sób, aby go ukierunkowywać, pomóc zrozumieć polecenia, 
zaplanować etapy wykonania zadania, udzielić wskazówek, 
ale nie rozwiązywać zadania za dziecko, nie wyręczać go. 

Należy wdrażać je do samodzielnej pracy, systematyczności, 
uczyć  dobrej organizacji pracy,  odrabiania lekcji o tej samej 
porze. Trzeba stworzyć dziecku odpowiednie miejsce do na-
uki, wyposażone   w odpowiednie sprzęty i pomoce, zadbać 
o odpowiednie łącze internetowe. W relacjach   z dzieckiem 
trzeba unikać  atmosfery napięcia, nie okazywać  niezadowo-
lenia, lecz szukać mocnych stron swojego dziecka i udzielać 
mu wsparcia. Należy  przyzwyczajać je do podejmowania 
wysiłku, do pokonywania trudności, wtedy uwierzy we wła-
sne możliwości. Bardzo ważną rolę odgrywa wsparcie emo-
cjonalne jakiego powinniśmy udzielać dziecku, wzmacnianie 
wiary dziecka w jego możliwości,  docenianie  jego wysiłku 
włożonego w naukę. Nie można  porównywać  dziecka do  
kolegów czy rodzeństwa lecz do wcześniejszego   poziomu 
jego umiejętności. Dzięki temu pokazujemy mu jego postę-
py i  motywujemy do dalszej nauki. Wspieranie dziecka, wy-
chowywanie go w poczuciu, że jest kochane, akceptowane  i 
szanowane, powoduje, że chętniej się uczy  i wzmacnia swoją 
motywację do zdobywania  wiedzy. 

Tomasz Wiśniewski

Przyjęty na progu tego czasu na głowę 
popiół jest symbolem kruchości i prze-
mijalności ludzkiego życia, ale także zna-
kiem pokuty. Każdy, kto posypuje głowę 
popiołem w postawie uniżenia i skruchy, 
przyznaje przed Bogiem, że jest grzesz-
ny i pragnie podjąć drogę nawrócenia. 
Kościół od zawsze podkreślał, że sku-
tecznymi narzędziami do wielkopost-
nej pracy nad sobą jest modlitwa, post 
i jałmużna. 

MODLITWA. Wśród wielu modlitw, które znamy i prak-
tykujemy, są te tak charakterystyczne dla okresu Wielkiego 
Postu. To Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. Te nabożeństwa 
przybliżają nam mękę Pańską. Warto zatem pamiętać, że 
Kościół z tymi nabożeństwami złączył możliwość zyskiwa-
nia odpustu zupełnego. Kościół zachęca nas w tym trud-
nym czasie pandemii, aby także odprawiać Drogę Krzyżową 
indywidualnie w domu czy w świątyni podczas prywatnej 
modlitwy. Pomocą w przeżywaniu tych nabożeństw mogą 
być także transmisje realizowane przez środki przekazu. 

POST. Post służy umartwieniu ciała, kształtuje umiejętność 
powstrzymywania się od pokus i zachcianek oraz uczy pano-
wania nad sobą. Dlatego w tym okresie należy powstrzymy-
wać się choćby od udziału w zabawach i próżnych rozryw-
kach. Bardzo wychowawcze jest ograniczenie korzystania z 

komputera, telewizji czy telefonu. Takie 
praktyki pomogą w opanowaniu nieupo-
rządkowanych instynktów i wyzwoleniu 
naszych serc od zbytniego przywiązania 
do rzeczy materialnych. Innym wymia-
rem postu jest ograniczenie spożywania 
pokarmów i w tym świętym czasie po-
winno być to realizowane poprzez prze-
strzeganie nakazanych postów – postu 
ścisłego w Środę Popielcową i Wielki 
Piątek – oraz powstrzymywania się od 

spożywania potraw mięsnych nie tylko w piątki Wielkiego 
Postu, ale we wszystkie piątki całego roku.

JAŁMUŻNA. Wyrazem miłości i praktykowania uczyn-
ków pokutnych jest udzielanie jałmużny potrzebującym. 
Wszystko to należy czynić nie z przymusu czy tylko dla 
formalności, lecz z miłości dla naszego Pana i Zbawcy. Jest 
wiele okazji do czynienia dobra i praktycznej miłości bliź-
niego zarówno w wymiarze materialnym, jak i duchowym.

Wszystkie te propozycje mogą pomóc nam właściwie i od-
powiedzialnie przeżyć kolejny Wielki Post w naszym życiu. 
Podejmowanie wielkopostnych zadań powinno wynikać 
z głębokiej potrzeby serca, z chęci zmiany życia. Bóg na tej 
drodze nie zostawia nas samych i oczekuje, abyśmy przyno-
sili godne owoce nawrócenia i pokuty. 

Ks. Michał Polański 

KOLEJNY WIELKI POST W NASZYM ŻYCIU
17 lutego, w Środę Popielcową, rozpoczęliśmy czterdziestodniowy Wielki Post, który jest czasem przygoto-
wania na owocne przeżywanie największej tajemnicy naszej wiary – Zmartwychwstania Pańskiego. Dla nas, 
chrześcijan, jest to czas pokuty i przemiany, w którym w sposób szczególny pragniemy praktykować czyny 
zbliżające nas do Boga i do drugiego człowieka. 

JAK MOTYWOWAĆ UCZNIÓW PODCZAS NAUKI ZDALNEJ?
Pandemia koronawirusa, w której obecnie się znaleźliśmy trwa już prawie rok i nie wiadomo ile jeszcze będzie 
trwała. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych odby-
wają się dla uczniów klas I- III. Uczniowie  klas IV- VIII uczą się zdalnie w domu. Może to wpływać  negatywnie 
na funkcjonowanie tych uczniów w sferze emocjonalnej i obniżać ich motywację do nauki. 
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BIBLIOTEKA POLECA
Miłość czyni dobrym,  
Katarzyna Bonda

Miłość czyni dobrym jest także, jak 
pierwsza książka z serii, oparta na 
faktach i napisana z rozmachem. 
Jednak nie dowiemy się do końca, 
co jest prawdą, a co fikcją, gdzie 
zaczyna się gra autorki z czytelni-
kiem. Prawdziwy jest na pewno 
numer akt sprawy, który autorka 
podaje na końcu książki. Głównym 

bohaterem jest oszust Daniel, który dorabia się między in-
nymi na podrobionych czekach bankowych, a potem na 
transakcjach kaskadowych w założonym przez siebie tru-
ście White Horse Trust. Dorabia się, ale i wielokrotnie traci. 
Główną bohaterką jest Natasza, śmiertelnie chora młoda 
kobieta, która zakochuje się w oszuście i wyrusza z nim 
w świat, a on próbuje zarobić na dziewczynie kolejne pie-
niądze – jej rodzice są w stanie słono zapłacić, żeby zoba-
czyć córkę, zanim umrze. 

Erectus, Xavier Müller

W Richards Bay, w Republice Po-
łudniowej Afryki, naukowcy do-
strzegają dziwne zjawisko. Wskutek 
ekspansji nowego wirusa ludzie za-
czynają się zmieniać. Nikt nie wie, 
jak powstrzymać rozprzestrzenia-
jącą się mutację. Przerażona wizją 
upadku cywilizacji ludzkość popada 
w panikę. W Nowym Jorku, Paryżu 
czy Genewie bandy zainfekowanych 

desperatów – zdezorientowane i nieprzewidywalne – szerzą 
chaos. Co to za wirus? Co kryje się za przerażającą pandemią? 
Francuska badaczka Anna Meunier rozpoczyna wyścig z cza-
sem, by zrozumieć działanie wirusa i powstrzymać regres 
ludzkości. Tymczasem świat walczy o przetrwanie – słabsi się 
jednoczą, aby silniejsi nie doprowadzili do ich zagłady.

Po prostu mama,  
Renata Piątkowska

Mama – to często pierwsze słowo 
dziecka. To ciepłe dłonie, osuszo-
ne łzy i całus, po którym stłuczone 
kolano boli znacznie mniej. „Bycie 
matką oznacza, że twoje serce nie 
jest już twoje. Wędruje tam, gdzie 
znajdują się twoje dzieci”, pisał 
George Bernard Shaw. W tej książ-
ce powędruje w góry, by znaleźć 

zaginionego synka. Stanie pod sceną, by przepędzić tremę. 
Będzie czuwać tygodniami przy łóżku chorego malucha, 
bez snu, bez słowa skargi. Kiedy usłyszy od nauczyciela: 
„Z niego już nic nie będzie” – nie uwierzy. Będzie walczyć 
jak lwica, nigdy się nie podda. A wygląda tak niepozornie, 
po prostu, jak mama. Poznajcie historie walecznych mam, 
których siła i miłość nie zna granic. 

MGBP w Głogowie Młp.

Zapytaliśmy o zdanie osoby korzystające z naszych zbio-
rów, bo ich właśnie opinia jest dla nas najważniejsza: jak 
system Sowa zmienił działalność biblioteki? Otrzymaliśmy 
wiele pozytywnych wypowiedzi. Oto niektóre z nich: „Po 
zalogowaniu się mam dostęp do całego księgozbioru biblio-
teki, zarówno księgozbioru głównego, jak i filialnych, szyb-
ko i wygodnie mogę zarezerwować lub zamówić interesują-
cą mnie książkę”, „Wystarczy mi smartfon, by mieć dostęp 
do mojego konta bibliotecznego, o każdej porze dnia mogę 
sprawdzić, czy jest dostępna dla mnie książka, czy nie zale-
gam z jej oddaniem, wcześniej musiałem czekać na godziny 
otwarcia biblioteki”, „Mogę sam prolongować książki”.

Oczywiście nie zapominamy o osobach, które nie chcą albo 
nie potrafią korzystać ze smartfonów, tabletów czy kompu-
terów. Ich opinie są również dla nas ważne: „Zawsze mogę 
liczyć na pomoc telefoniczną przy wyborze nowości”, „Nie 
korzystam z komputera, zadzwoniłam i pani bibliotekar-
ka przedłużyła mi termin zwrotu książki”, „Zdecydowanie 
szybciej mogę wypożyczać i zwracać książki”.

A co bibliotekarz może powiedzieć o pracy z programem 
Sowa? Sam proces wdrażania systemu odbywał się etapami 
i trwał kilka lat, ponieważ należało stworzyć katalog online. 
Lecz od dwóch miesięcy w pełni korzystamy już z modu-
łu bibliotecznego i w ten sposób wypożyczamy książki na-
szym czytelnikom. Statystyki, które możemy przedstawić, 
mówią same za siebie, w ciągu stycznia i lutego już blisko 
1000 czytelników zapisało się do naszej biblioteki, wypo-
życzyliśmy 5300 woluminów, a to tylko dwa miesiące! Je-
steśmy przekonani, że stan czytelnictwa w naszej gminie 
będzie się poprawiał z miesiąca na miesiąc!

Justyna Gugała 
Starszy bibliotekarz MGBP w Głogowie Młp.

BIBLIOTEKA 
MODERNIZUJE SIĘ DLA 
SWOICH CZYTELNIKÓW

Od stycznia tego roku MGBP w Głogowie Małopol-
skim i jej wszystkie filie wprowadziły program kom-
puterowy Sowa, którego funkcjonalność idealnie 
wpasowuje się w potrzeby współczesnej biblioteki 
oraz zmienia tę szacowną instytucję w miejsce bar-
dziej otwarte i dostępne dla czytelników.

Strona z nowościami księgozbioru MGBP.  
Można na niej wyszukiwać książki według różnych kryteriów
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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 za-

sadach 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.

Na tę okazję żłobkowe „ciocie” przygotowały specjalną 
kuchnię, w której młodzi kucharze bez obaw mogli oddać 
się gotowaniu. Dzieci włożyły specjalne fartuchy kuchen-
ne, czapki kucharza oraz rękawice – by nie poparzyć dłoni 
podczas pieczenia pizzy. W takim stroju własnoręczne wy-
konanie pizzy oraz ułożenie na niej ulubionych składników 
sprawiło dzieciom wiele radości. Bez znaczenia był fakt, że 
mali kucharze przyrządzili pizzę w wersji zabawkowej – dla 
nich smakowała lepiej niż jej prawdziwa wersja.

To jednak nie jedyna atrakcja, jaką dla swoich małych pod-
opiecznych przygotowały panie opiekunki. Za oknem pięk-
na zima – tej wyjątkowej atmosfery nie mogło zabraknąć 
również w murach żłobka, do którego odrobinę zimowe-
go klimatu postanowiły przenieść panie opiekunki. Takim 
sposobem mali podopieczni podczas swoich codziennych 
zajęć mieli okazję przygotować prace plastyczne, w których 
tematem były bałwanki. Z pomocą pań dzieci własnoręcz-
nie wykonały śnieżne postacie, ozdobiły ich głowy trady-
cyjnymi czarnymi kapeluszami oraz nosami – oczywiście 
w kolorze marchewkowym. Dzieci dumnie prezentowały 
swoje zdolności i talenty plastyczne przed obiektywem apa-
ratu. Warto dodać, że prace dzieci nie trafiły na dno szafki, 
lecz ozdobiły tablicę wystawową w sali zabaw.

DZIEŃ PIZZY I BAŁWANKI W ŻŁOBKU 
Takie atrakcje przygotowały dla swoich małych podopiecznych panie opiekunki z gminnego żłobka na 
osiedlu Wola Cicha. Któż z nas nie kocha pizzy? Nic więc dziwnego, że to wyjątkowe święto, przypadające 
w kalendarzu na dzień 9 lutego, postanowiły uczcić również dzieci oraz ich opiekunki.
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W dniu 11 lutego br. obchodzony był 29. Światowy 
Dzień Chorego, ustanowiony przez Jana Pawła II. Ce-
lem tego święta jest zwrócenie uwagi na specyficzną 
sytuację osób chorych i uwrażliwienie społeczeństwa 
na ich potrzeby. Z tej okazji dzieci z Niepublicznego 
Przedszkola w Rogoźnicy uczestniczyły w zajęciach 
poświęconych wyżej wymienionemu tematowi. 

Cała społeczność przedszkola zwróciła uwagę na różnorod-
ność osób w naszym otoczeniu, ich potrzeby oraz sposoby 
i możliwości wspierania chorych oraz potrzebujących. Zaję-
cia te miały na celu zachęcenie do niesienia pomocy innym 
osobom poprzez wczuwanie się w role osób niepełnospraw-
nych, starszych, schorowanych oraz wymagających naszej 
opieki. Przy realizacji tych tematów dzieci były niezwykle 
zaangażowane, co pokazało, że warto i należy uwrażliwiać 
dzieci na różnorodność wśród ludzi. Dziecięce umysły i ser-
ca są otwarte na potrzeby innych oraz potrafią zrozumieć 
i uszanować wiele więcej niż wydaje się osobom dorosłym.

W dowód pamięci przedszkolaki samodzielnie wykonały 
pamiątkowy plakat oraz wystąpiły w muzyczno-tanecznych 
życzeniach, które w postaci filmu zostały przekazane do Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej. 
„Dar Serca i Pamięci” od dzieci spotkał się z wielkim uzna-
niem i radością p. kierownik, pracowników oraz w szczegól-
ności podopiecznych, korzystających z wsparcia ośrodka. 
W ramach wdzięczności uczestnicy ŚDS przygotowali dla 
przedszkolaków piękne serce wypełnione pysznościami.

Warto rozmawiać z dziećmi na temat osób, które coraz czę-
ściej spotykamy na naszej drodze – starszych, chorych i nie-
pełnosprawnych. Choroba może dotknąć każdego. Uczmy 
więc sami siebie i nasze dzieci akceptacji, zrozumienia oraz 
życzliwości dla drugiego człowieka.

Anna Kwas

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA CHOREGO 

17 lutego obchodziliśmy nietypowe święto – Dzień 
Kota. Z roku na rok święto to zyskuje coraz więk-
szą popularność. Ten wyjątkowy dzień postanowili 
uczcić również podopieczni Zespołu Żłobków Gminy 
Głogów Małopolski, którzy wzięli udział w tematycz-
nych zajęciach edukacyjnych. 
By upodobnić się do czworonożnych przyjaciół, panie opie-
kunki namalowały dzieciom kocie noski oraz wąsy, a całość 
dopełniły przygotowane z papieru uszy. 
Nie zabrakło również tematycznych „kocich” zabaw, takich 
jak spacerek kocimi śladami, ćwiczenia na czterech łapkach 
oraz zabawy w tunelu. 

Celem zajęć było podkreślenie roli kotów w naszym życiu 
oraz uwrażliwienie dzieci i zwrócenie ich uwagi na los po-
rzuconych i bezdomnych zwierząt.

Życie pod jednym dachem z kotem wiąże się z dużą odpo-
wiedzialnością, ale ma także wiele zalet. Uczy dzieci em-
patii, współczucia, przyjaźni i dojrzałości. Ważne jest, aby 
angażować dzieci w opiekę nad kotem, co pozwoli stworzyć 
między nim silną więź.

DZIECI UCZCIŁY DZIEŃ KOTA
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Nielubiani przez psy, uwielbiani przez emerytów. Li-
stonosze w swoje święto nie mieli niestety wolnego, 
w dalszym ciągu są bowiem niezastąpieni. Mimo iż 
w dobie cyfryzacji listowna korespondencja towa-
rzyska praktycznie umarła, ktoś przecież musi do-
starczać listy z urzędów, instytucji, paczki, przesyłki 
oraz przekazy pocztowe. W dniu 16 lutego w całej 
Europie obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Listo-
noszy i Doręczycieli Przesyłek. 

Z tej okazji podopieczni gminnego żłobka na osiedlu Wola 
Cicha w Głogowie Młp. mieli okazję uczestniczyć w zaję-
ciach edukacyjnych, których celem było poznanie, na czym 
polega praca listonoszy oraz kurierów. Dzieci miały rów-
nież niepowtarzalną okazję zaprojektowania własnego – 
unikalnego znaczka pocztowego. Każdego z podopiecznych 
odwiedził listonosz z zaadresowanym do niego listem. Tym 
oto sposobem każde dziecko otrzymało prawdopodobnie 
swój pierwszy w życiu list.

Dzień Listonosza ma na celu wyróżnienie niełatwej pracy 
dzielnych doręczycieli i doręczycielek, którzy regularnie 
zmagać się muszą nie tylko z kaprysami pogody, ale rów-
nież klientów. Każdego dnia listonosz w Polsce dostarcza 
nawet 26 kilogramów przesyłek, więc jego praca jest równie 
wymagająca fizycznie, co psychicznie. Dawniej listonosze 
cieszyli się wielkim szacunkiem, nie istniały bowiem firmy 
kurierskie, przez co umundurowani pracownicy poczty byli 
ostatecznymi pośrednikami między nadawcami i adresata-
mi. Listonosze doczekali się nawet znanej na całym świecie 
bajki, opowiadającej o niezwykłych przygodach Pata i jego 
przyjaciela – kota.

DZIEŃ LISTONOSZA,  
CZYLI ZAJĘCIA EDUKACYJNE W ŻŁOBKU 

Tegoroczna edycja konkursu, ze 
względu na ograniczenia spowodo-
wane pandemią, miała nieco zmie-
nioną formę – zamiast osobistego 
udziału, uczniowie przesyłali nagra-
nia swoich występów, które podlegały 
ocenie jurorów. Jury oceniało dobór 
repertuaru, muzykalność, kulturę 
sceniczną i ogólny wyraz artystyczny.

Oto lista laureatów, wyłoniona spo-
śród 16 nadesłanych prezentacji 
konkursowych w dwóch katego-
riach wiekowych:
KLASY I-II
I miejsce – Karolina Krzywonos kl. Ia
II miejsce – (ex aequo) Krzysztof Mac kl. Ia 
i Piotr Ufnal kl. IIb

III miejsce – (ex aequo) Mikołaj Werem-
czuk kl. Ia i Martyna Kata kl. IIa
Wyróżnienie: Julia Ciura kl. Ib

KLASY III-IV
I miejsce – Julia Barczak kl. IIIb
II miejsce – Adam Kogut kl. IIIa
III miejsce – Malwina Brózda kl. IV
Wyróżnienie: Natalia Walczewska kl. IIIa

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, 
natomiast wszystkim uczestnikom 
dziękujemy za udział w konkursie 
i życzymy dużo radości z rozwijania 
swoich muzycznych pasji!

Kolejna edycja już za rok!

Ewelina Brudz, Małgorzata Wąsik, 
organizatorki konkursu,  

ZS w Wysokiej Głogowskiej

ŚWIETLICOWE „DO RE MI”
W ostatnich dniach stycznia w świetlicy przy Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej odbyła się II edycja 
konkursu wokalnego pod hasłem „Świetlicowe do re mi”. Celem konkursu była prezentacja umiejętności 
wokalnych, propagowanie kultury muzycznej i polskich tradycji, a przede wszystkim odkrywanie, wspiera-
nie i promowanie talentów muzycznych naszych uczniów.
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Zajęcia realizowane będą w  Szkole Podstawowej w  Gło-
gowie Małopolskim, Stykowie i Zespole Szkół w Wysokiej 
Głogowskiej do końca roku kalendarzowego w  partner-
stwie z sekcją lekkoatletyczną Głogovia Głogów.

Dodatkowe zajęcia sportowe prowadzone będą przez na-
uczycieli wychowania fizycznego, którzy odgrywają nie-
zwykle istotną rolę w  realizacji programu. To właśnie oni 
najlepiej znają predyspozycje i  zainteresowania swoich 
podopiecznych, wiedzą, w  jaki sposób ich zmotywować, 
a także jak wskazać właściwą ścieżkę rozwoju.

SKS stanowi narzędzie stymulowania podejmowa-
nia aktywności fizycznej w  szczególności wśród dzieci 
i  młodzieży o  mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej 
podejmujących aktywność fizyczną w  czasie wolnym, 
nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, 
np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne po-
zalekcyjne zajęcia sportowe w ramach programu SKS są 

prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyj-
nych formach.

Program współfinansowany jest ze środków Ministerstwa 
Sportu, Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz 
przy zapewnieniu wkładu własnego gminy. Zapraszamy 
wszystkie chętne dzieci.

SZKOLNY KLUB SPORTOWY 
Podobnie jak w latach ubiegłych, Urząd Miejski w Głogowie Młp. aplikował o udział chętnych gminnych 
szkół w programie Szkolny Klub Sportowy 2021. Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu złożonego wniosku, utwo-
rzono trzy grupy treningowe. Zajęcia prowadzone w ramach programu SKS będą odbywać  się w wymiarze 
2 razy w tygodniu, w 60-minutowych jednostkach treningowych, w grupach minimum 15-osobowych.

Wrażliwość to ważny aspekt wychowawczy nie tylko 
w obecnej sytuacji, ale i w całym życiu człowieka. 
W Niepublicznym Przedszkolu w Rogoźnicy dzieci 
uwrażliwiane są na potrzeby drugiego człowieka, 
jak również i zwierząt.

Już od najmłodszych lat dzieci wiedzą, jak zajmować się 
i opiekować zwierzętami domowymi, takimi jak psy i koty. 
Uwrażliwiane są również na samotność zwierząt pozostają-
cych w schronisku.

Z uwagi na trudną sytuację spowodowaną panującą pan-
demią, w dniach 15-19 lutego br. dzieci wraz z rodzinami 
włączyły się w zbiórkę na rzecz schroniska „Kundelek” 
w Rzeszowie. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem 
naszych wychowanków.

W schronisku potrzeba głównie karmy, gdyż liczba zwie-
rząt trafiających po opiekę ciągle rośnie. Potrzeby są duże – 
nawet na środki czystości – tam też muszą być przestrzega-
ne wzmożone rygory sanitarne. Rodziny aktywnie włączyły 
się w pomoc potrzebującym psom i kotom przebywającym 
aktualnie pod opieką schroniska, przynosząc potrzebne ar-
tykuły: karmę dla zwierząt, środki higieniczne oraz akceso-
ria dla psów i kotów.

Przedstawiciele przedszkola dostarczyli zebrane rzeczy do 
schroniska „Kundelek” w Rzeszowie. W imieniu potrzebu-
jących zwierząt, pracownicy w dowód wdzięczności wrę-
czyli pamiątkowe podziękowanie dla naszego przedszkola 
oraz jego wychowanków.

Serdecznie dziękujemy rodzicom przedszkolaków za zaan-
gażowanie w akcję.

Anna Kwas

POMOCNA DŁOŃ DLA „KUNDELKA” 
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Uwłaszczenie chłopów w Galicji w 1848 r. miało i ten sku-
tek, że ziemianie wyprzedawali swoje folwarki. W Austrii, 
w przeciwieństwie do Rzeczypospolitej, Żydzi mogli na-
bywać ziemię, dlatego zaczęli w nią inwestować, kupując 
i odsprzedając z zyskiem. Na przykład, po 1901 r., bogaty 
głogowski Żyd Mendel Rebhun kupił folwark linowszczy-
zna położony w Budach Głogowskich i po rozparcelowa-
niu go sprzedawał ziemię chłopom. Mendel Rebhun wraz 
ze swoim bratem Dawidem był również właścicielem części 
podgłogowskich lasów na Wygodzie w Leśnej Woli i w Jan-
ciówce oraz w Bratkowicach. Do innych bogatszych gło-
gowskich Żydów należał Mendel Altman, również właści-
ciel dóbr ziemskich położonych w okolicach miasta.

11 marca 1890 r. w swoim domu położonym w Głogowie 
w wieku 78 lat zmarł Mendel Altman. Jego majątek został 
komisyjnie spisany, wśród członków komisji była m.in. 
wdowa Breindla Altman oraz notariusz sądowy. Powstał 
kilkunastostronicowy inwentarz, w którym wycenione zo-
stały dobra nieruchome i ruchome pozostałe po zmarłym. 
Wśród rzeczy osobistych został wymieniony zbiór książek 
w języku hebrajskim, dwa egzemplarze Tory, a także cer-
tyfikaty wykupu dwóch miejsc w synagodze głogowskiej, 
po jednym dla mężczyzny i kobiety. Komisja znalazła testa-
ment Mendla Altmana, w którym ten ustanawiał fundację 
swojego imienia i przeznaczył na jej działanie cały majątek. 
Fundacja miała zajmować się pomocą najbiedniejszym 
mieszkańcom gminy żydowskiej w Głogowie Małopolskim, 
a zwłaszcza dzieciom.

Majątek wypracowany przez Altmana czy Rebhunów stał 
się wzorem do naśladowania przez innych głogowskich Ży-
dów. W 1909 r. postanowili oni założyć Towarzystwo Han-
dlowe i Gospodarcze „Merkur”. Towarzystwo zostało zare-
jestrowane w sądzie obwodowym w Rzeszowie. Członkami 
dyrekcji zostali Kelman Süssapfel, Leib Silberman i Chiel 
Goldman. Paragraf drugi statutu wyjaśniał powód, dla któ-
rego Towarzystwo zostało powołane: Celem stowarzyszenia 
jest dostarczenie członkom swoim kapitałów potrzebnych 
do obrotu handlu, przemysłu i do gospodarstwa wiejskiego 
w drodze wzajemnego kredytu, na umiarkowany procent 
przez Dyrekcję i Radę Nadzorczą ustanowić się mający. Żeby 
zostać członkiem Towarzystwa „Merkur”, należało zapłacić 
5 koron wpisowego i wykupić minimalny udział o wartości 
50 koron. Udziałowcy mieli wypłacaną dywidendę i posia-
dali prawo zaciągania pożyczek zabezpieczanych wekslem 
lub skryptem dłużnym.

O relacjach między Polakami a Żydami na przełomie XIX 
i XX wieku pisał Franciszek Kotula. Czynnikiem niechęci 
do Żydów był ich strój oraz niektóre rytualne czynności, któ-
re nie znajdowały ani wytłumaczenia, ani też zrozumienia 
u katolików. Jeśli chodzi o strój, zwłaszcza na dni świąteczne, 
to wówczas nosili długie do samej ziemi, czarne błyszczące 
chałaty, czarne kapelusze i wreszcie specjalne nakrycie głowy 
zwane „sztram”, zrobione z futerka kuny czy tylko wiewiór-
ki. Do tego długie brody, często czarne lub rude, to znowu 
siwe. Tego rodzaju postacie panicznie bały się dzieci; wiele 

z nich żadna siła nie była w stanie wypchnąć z domu na pole, 
względnie ulicę, zwłaszcza wieczorem. Wreszcie – ludowy 
przesąd przypisywał Żydom wręcz demoniczne skłonności, 
tak zwane „rytualne mordy”. Insynuowano im, że porywają 
dzieci po to, aby ich krew dodać do rytualnego pieczywa na 
święta wielkanocne, do tzw. macy. Były to istne bzdury, ale 
lud wierzył w to, straszył tym dzieci. Raz po raz pojawiały 
się plotki o kolejnym mordzie rytualnym. Taka pogłoska ro-
zeszła się w roku 1903. W Krakowie złapano jakoby Żydów 
na zabiciu dziecka celem uzyskania krwi. Nabrało to takiego 
rozgłosu, że jednego wieczora żołnierze, Czesi, porozumiaw-
szy się z głogowskimi kobietami, wyszli gromadnie z koszar 
i wybili w miasteczku wszystkie szyby w żydowskich domach. 
Chodniki zawalone były szkłem.

Obok obcości były wypadki sąsiedzkiego, przyjaznego współży-
cia, wzajemnej pomocy, nawet przyjaźni. Byli polscy chłopcy, 
którzy tak współżyli z żydowskimi kolegami, że nauczyli się 
ich żargonu i nim się posługiwali w zabawach czy rozmowach. 
Dziewczęta bawiły się i przyjaźniły z Polkami, nie widząc 
między sobą większych różnic. I jeszcze; właśnie dziewczęta 
żydowskie chętnie często przestawały z polskimi chłopcami, 
którzy je ujmowali kokieterią, elegancją. W przeciwieństwie 
do żydowskich chłopców, którzy kawaleryjskimi cechami nie 
grzeszyli. Mimo tego do małżeństw między Żydami a Polaka-
mi dochodziło rzadko, ponieważ przeciwna temu była rodzina.

Historia głogowskich Żydów zakończyła się 22 czerwca 
1942 r. Trwała II wojna światowa. Niemcy nie walczyli tylko 
na frontach. Oni walczyli także z narodami, chcąc je unice-
stwić. Takim narodem przeznaczonym do fizycznej likwida-
cji byli Żydzi. 22 czerwca 1942 r. wszyscy głogowscy Żydzi 
zostali furmankami wywiezieni z miasta. Zamordowano ich 
w obozie zagłady w Bełżcu. Tam też spoczywają ich prochy. 
Natomiast w Głogowie Małopolskim jedynym materialnym 
śladem, który pozostał po społeczności żydowskiej, jest kir-
kut. Nie widać na nim grobów ani zniszczonych i wywiezio-
nych macew, ale w ziemi spoczywają szczątki tych pokoleń 
głogowskich Żydów, które żyły i umarły w naszym mieście.

Robert Borkowski

GŁOGOWSCY ŻYDZI. CZĘŚĆ II
Od końca XVIII w. bogaci dawniej kupcy żydowscy znacznie zubożeli. Zaczęło się to zmieniać dopiero 
w drugiej połowie XIX w.

Synagoga w Głogowie Młp., przed którą modlą się Żydzi świętujący Rosz ha-Szan, 
według ich kalendarza pierwszy dzień Nowego Roku (obraz T. Reguły)
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Protoplasta rodu przybył do Głogowa 
Małopolskiego w XIX w. z Węgier i po-
czątkowo pracował w miejscowym dwo-
rze. Następnie ożenił się i osiadł w mieście 
na stałe. Jan Kamler był już przedstawi-
cielem czwartego pokolenia. Urodził się 4 
grudnia 1899 r. w rodzinie Karola i Fran-
ciszki z Mazurskich jako ich drugie dziec-
ko, miał jeszcze brata Tomasza. Nie wie-
my nic o dzieciństwie i młodości Janka, 
prawdopodobnie po ukończeniu głogow-
skiej szkoły powszechnej zaczął przyu-
czać się do zawodu szewskiego, który był 
bardzo popularny w Głogowie. Zapewne 
wiódł spokojne życie rzemieślnika, które 
było stabilne i nie niosło ze sobą jakichś 
gwałtownych wydarzeń.

Wszystko zmienił wybuch I wojny świa-
towej. Najpierw na krótko, we wrześniu 
1914 r., Rosjanie zajęli Głogów, wkrót-
ce zostali wyparci przez Austriaków, ale 
niebawem wojska carskie powróciły. Okupacja trwała kilka 
miesięcy, bo aż do maja 1915 r. Miasteczko opustoszało – 
czytamy w kronice szkolnej – wszyscy stracili, jak to mówią, 
głowy. Wyjechało całe nauczycielstwo, aby ratować swoje ży-
cie i rodziny. Wyjeżdżali bogatsi, mający więcej do strace-
nia. Jan Kamler został i mógł z bliska przyglądać się brutal-
nemu postępowaniu Rosjan. Wtedy jeszcze nie wiedział, że 
to dopiero początek ingerencji wojny w jego życie.

Gdy Galicja została odzyskana, armia austriacka, szukając 
głębszych rezerw ludzkich, zaczęła powoływać do woj-
ska kolejne roczniki młodych ludzi. Jan Kamler otrzymał 
wezwanie w 1917 r. i po krótkim szkoleniu, jako żołnierz 
piechoty, trafił na front południowy. W tamtym czasie mię-
dzy Włochami a Austriakami wielokrotnie dochodziło do 
wyczerpujących c.k. żołnierzy walk nad rzeką Isonzo. Jan 
Kamler trafił więc w środek piekła.

Po otrzymaniu wsparcia niemieckiego, armia austriacka 
24  października 1917 r. rozpoczęła bitwę pod Caporetto, 
zmuszając Włochów do wycofania się. Był to chrzest bojo-
wy Jana Kamlera, podczas którego odznaczył się wyjątkową 
odwagą, nagrodzoną Żelaznym Krzyżem Zasługi (niem. 
Eiserne Verdienstkreuz), odznaczeniem ustanowionym 
przez cesarza Franciszka Józefa w 1916 r. i przeznaczonym 
dla cywilów oraz niższych szarżą żołnierzy. W bitwie pod 
Caporetto Włosi stracili do 13 tys. zabitych i 265 tys. żołnie-
rzy wziętych do niewoli. Ich przeciwnicy również ponieśli 
spore straty – razem 65 tys. osób, jednak armia włoska prze-
stała być zdolna do działań ofensywnych. Na kilka miesięcy 
na froncie południowym zapanował spokój.

Austriacy, już bez niemieckich sojuszników, ponownie za-
atakowali w czerwcu 1918 r., rozpoczynając bitwę nad Pa-

wią. Tym razem to Włosi byli wspierani 
przez Francuzów i Anglików. Uderzenie 
natrafiło na twardy opór i zakończyło się 
po ośmiu dniach klęską austriacką. Wło-
si odzyskali wcześniej utracone tereny 
i pojmali wielu jeńców. Wśród nich zna-
lazł się Jan Kamler. Nie trafił on do obozu 
jenieckiego, ale do specjalnego obozowi-
ska dla Polaków w mieście La Mandria di 
Chivasso w Piemoncie. Celem tej izolacji 
od pozostałych jeńców było stworzenie 
odrębnej armii polskiej, jako sojusznika 
państw ententy. Inicjatorem tych działań 
był Komitet Narodowy Polski, na którego 
czele stał Roman Dmowski. Nim jednak 
armia została sformowana, w listopadzie 
1918 r. wojna zakończyła się.

Jan Kamler z pozostałymi, już nie jeń-
cami, a ochotnikami, w styczniu 1919 r. 
został przetransportowany do Francji. 
Polaków wcielono do tzw. Błękitnej Ar-

mii dowodzonej przez gen. Józefa Hallera. Utworzone trzy 
Dywizje Strzelców Polskich w kwietniu 1919 r. zostały 
przewiezione do Polski i początkowo wykorzystywano je 
do ochrony granic od strony Śląska. We wrześniu 1919 r. 
Błękitna Armia została włączona do Wojska Polskiego, jej 
dywizje składały się z najlepiej uzbrojonych i wyszkolo-
nych żołnierzy.

Szlak bojowy Jana Kamlera wiódł przez front wojny pol-
sko-ukraińskiej, a następnie polsko-bolszewickiej. Mimo 
kwerendy podjętej w Centralnym Archiwum Wojskowym, 
nie udało się odkryć dokładnego jego przebiegu. Zagadką 
pozostanie, w którym dokładnie służył pułku i w jakich bi-
twach brał udział. Na dowód wojennej epopei Jana Kamlera 
mamy jedynie jego zdjęcie przechowywane przez rodzinę 
i potwierdzenie towarzysza broni z armii hallerczyków, Jana 
Grodeckiego (jego biografia ZG nr 9/2018).

W 1921 r. Jan Kamler zdjął mundur i wrócił do Głogo-
wa. Ponownie zajął się szewstwem. W 1927 r. ożenił się 
z Marią Tyburską z Przewrotnego. Wspólnie zamieszkali 
w jednym z domów położonych na końcu ulicy 3 Maja. 
Mieli dwóch synów, Franciszka i Mieczysława. Ten dru-
gi w dzieciństwie uległ wypadkowi, wpadając pod koń-
skie kopyta i do końca życia pozostał niepełnosprawny. 
Cała rodzina utrzymywała się z pracy rzemieślniczej Jana 
Kamlera, a jego żona pełniła rolę gospodyni domowej. 
Zachowały się przekazy świadków mówiące o tym, że 
pani Maria parała się też ziołolecznictwem, przychodząc 
z pomocą wielu chorym.

Jan Kamler zmarł 26 września 1969 r. Był jednym z wojen-
nych bohaterów, o których dziś niewiele osób już pamięta.

Robert Borkowski

GŁOGOWSKIE BIOGRAFIE 
JAN KAMLER

Ród Kamlerów zamieszkuje Głogów Małopolski od kilku pokoleń. Wielu z nich udzielało się społecznie, 
pracowało we władzach samorządowych czy działało w klubach sportowych. Jan Kamler był głogowskim 
szewcem, ale w swoim życiu miał długi epizod wojenny.

Jan Kamler (stoi po lewej stronie)  
w mundurze austriackiego żołnierza piechoty
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Ludzie w dzisiejszych czasach są zabie-
gani, pochłonięci pracą i swoimi obo-
wiązkami. Należy jednak pamiętać, że 
aktywność fizyczna jest niezbędna dla 
zdrowia każdego człowieka. Wiele osób 
zasłania się ważniejszymi sprawami ży-
cia codziennego. Czy jednak nasze zdro-
wie nie powinno być najważniejsze? 
Okazuje się, że nieznacznie modyfikując 
przyzwyczajenia, w pozornie mało spor-
towych czynnościach można znaleźć 
liczne sposoby na aktywność fizyczną, 
np.: zastąpienie samochodu – spacerem 
do pracy, jazdą na rowerze, windę moż-
na zastąpić wychodzeniem po schodach, 
spacer z psem, praca w ogrodzie czy 
energiczny taniec to także aktywność 
fizyczna. Sport jest zatem dla każdego, 
bez względu na wiek, płeć i wagę. Oczywiście istotne jest, aby 
każda aktywność ruchowa dostosowana była do budowy cia-
ła, wieku, a przede wszystkim do stanu zdrowia. Należy pa-
miętać, że ćwiczenia powinna poprzedzać rozgrzewka, a ich 
intensywność należy zwiększać stopniowo. 

Korzyści wynikających ze zdrowego stylu życia jest wiele. 
Związane są one z układem odpornościowym; osoby, które 
są aktywne, zdecydowanie rzadziej chorują, z układem odde-
chowym, krwionośnym. Sport wpływa na poprawę zdrowia 
i kondycji, wspomaga sprawność intelektualną, daje odpręże-
nie, kształtuje charakter od dziecięcych lat. Sport oddziałuje 
pozytywnie na nastrój człowieka; ćwiczenia dają poczucie 
szczęścia – umiarkowane zmęczenie wytwarza endorfiny – 
hormony szczęścia, które dają poczucie przyjemności. Regu-
larne ćwiczenia uczą wytrwałości w dążeniu do celu, stawia-

nia sobie nowych wyzwań, ich realizacji. 
Aktywność ruchowa pozwala na za-
chowanie i poprawę siły, wytrzymałości 
mięśni, wpływa na zmniejszenie pozio-
mu stresu i poprawę jakości snu, powo-
duje obniżenie poziomu cukru we krwi, 
reguluje przemianę materii, obniża ry-
zyko powstawania zaburzeń sercowo-
-naczyniowych, obniża ciśnienie krwi. 
Każdy człowiek, który ćwiczy, biega, 
uprawia dowolny sport, odczuwa tzw. 
„pozytywne uzależnienie”. Wystarczy 
odrobina silnej woli, wiedzy i systema-
tyczności. Widząc ogrom argumentów 
przemawiających za aktywnością fizycz-
ną, nikt nie powinien mówić: „To nie dla 
mnie, to jest za trudne, nie potrafię…”; 
każdy znajdzie coś dla siebie. 

W naszym mieście powstaje sekcja lekkoatletyczna na-
stawiona na aktywność ruchową w każdym wieku i dla 
każdego mieszkańca. Lekkoatletyka to świetny wybór dla 
wszystkich lubiących ruch na świeżym powietrzu. Sekcja 
będzie skierowana do dzieci i młodzieży, które poprzez 
systematyczne ćwiczenia pod okiem wykwalifikowanego 
trenera z licencją PZLA będą miały szansę na rozwój swo-
jego talentu. Dorośli podszkolą swoje umiejętności biego-
we, seniorzy posiądą wiedzę na temat techniki nordic wal-
king. Dla osób lubiących jazdę na rowerze, pływanie oraz 
biegi odpowiednia będzie sekcja triathlonu. Głogów stanie 
się sportowym miastem, ponieważ sport jest dla wszyst-
kich; łączy, a nie dzieli.

Kinga Walania-Bronhard 

CZY SPORT JEST DLA KAŻDEGO?
Aktywność fizyczna jest nieodłącznym elementem prawidłowego rozwoju człowieka. Wynika ona z wrodzo-
nych potrzeb organizmu oraz nabytych umiejętności. Czy każdy człowiek może uprawiać sport? 

Wady postawy u dzieci stanowią coraz poważniejszy i częst-
szy problem medyczny wieku rozwojowego. Wadą postawy 
nazywamy zmiany w wyprostowanej, swobodnej pozycji 
ciała, które zdecydowanie różnią się od ukształtowania ty-
powego dla danej płci, wieku, budowy.

Przyczyny wad postawy u dzieci są różnorodne. Mogą wy-
nikać z predyspozycji wrodzonych, jak zaburzenia rów-
nowagi mięśniowej, czy też z czynników środowiskowych 
takich jak np. nieprawidłowe warunki trybu życia: brak 
ćwiczeń fizycznych, zabaw ruchowych, noszenie ciężkich 
plecaków z podręcznikami, długotrwałe korzystanie z kom-
putera, długie oglądanie telewizji oraz zły nawyk postawy. 
Jednym z największych niebezpieczeństw w okresie inten-
sywnego wzrostu organizmu dziecka jest mała aktywność 
ruchowa, siedzący tryb życia i jednostajność pozycji. Mała 
aktywność ruchowa sprawia, że mięśnie są słabsze, a układy 
krążenia i oddechowe mniej wydolne. Organizm dziecka 
staje się przez to bardziej podatny na niekorzystne zmiany.

W Przychodni Specjalistycznej – Centrum Diagnostycz-
nym w Rzeszowie przy ul. Fredry 9 funkcjonuje Poradnia 

Wad Postawy, w której leczone są dzieci od 1 do 18 roku 
życia z następującymi problemami zdrowotnymi: wady 
kończyn dolnych, w tym kolana koślawe i szpotawe, płasko-
stopie, skrzywienia kręgosłupa, wady klatki piersiowej oraz 
wady rozwojowe narządu ruchu.

Poradnia Wad Postawy oferuje konsultacje lekarzy specjali-
stów ortopedii i traumatologii ruchu, wraz ze wskazówkami 
dla rodziców, badania diagnostyczne RTG, USG oraz skie-
rowanie na zabiegi rehabilitacyjne. 

UWAGA! Do poradni wymagane jest skierowanie od leka-
rza podstawowej opieki zdrowotnej (pediatry). 

Bardzo ważne jest, aby skierowanie zostało wystawione do 
Poradni Wad Postawy.

Poradnia Wad Postawy jest czynna od poniedziałku do 
piątku, rejestracja odbywa się osobiście lub telefonicznie 
pod numerem telefonu: 17 86 13 621 lub 17 85 39 044.

Monika Gwizdak,  
Specjalista ds. marketingu ZOZ nr 2 w Rzeszowie 

WADY POSTAWY U DZIECI



ZIEMIA GŁOGOWSKA 3/2021 21LIFESTYLE

Wielkimi krokami zbliża się wiosna. Pojawiają się pierwsze 
promyki słońca, przyroda budzi się do życia. W przydomo-
wych ogródkach robi się kolorowo – pojawiają się pierwsze 
kwiaty. W sklepach pojawiają się już pierwsze nowalijki. 
Wreszcie coś świeżego. Ale tu uwaga – marzec to jeszcze 
kiepski pomysł na nowalijki, zwłaszcza z niepewnego źró-
dła. W marcu w sklepach trudno o zdrowe nowalijki, któ-
re nadają się do jedzenia. Jeśli pogoda sprzyjała, możemy 
liczyć na świeże nowalijki wprost z ogródka. Mamy wte-
dy pewność, co dajemy na talerz. Jeśli mamy rzodkiewkę 
z ogródka – jedzmy do woli. W supermarketach jednak 
omijajmy ją szerokim łukiem. Więcej w niej chemii i na-
wozów niż witamin. Nie warto się truć, lepiej jeszcze chwilę 
poczekać. Kalendarz sezonowy w marcu daje wiele możli-
wości zdrowego, sezonowego odżywiania. Co jeść w marcu? 

Owoce, które warto jeść w marcu, to przede wszystkim 
gruszki oraz jabłka. Spośród warzyw warto sięgnąć po 
rzodkiewki, ale tylko te z pewnego źródła. Polecane są tak-
że: buraki, dynie, brukselki, marchew, kapusta biała, kapu-
sta czerwona, jarmuż, natka pietruszki, pietruszka korze-
niowa, pieczarki, ziemniaki, topinambur, seler korzeniowy, 
pasternak, por, fasola, groch, ciecierzyca, cebula, czosnek, 
brukiew oraz czarna rzepa. Warto wprowadzić na swój stół 
również kiszonki, kiełki, rzeżuchę oraz orzechy. 

Jakich warzyw i owoców powinniśmy natomiast unikać? 
Kuszą na półkach sklepowych swoim pięknym wyglądem, 
jednak to jeszcze nie jest ich czas. Nie tylko są całkowicie 
pozbawione smaku, ale przede wszystkim nafaszerowane 
nawozami sztucznymi. Takie warzywa często pochodzą 
z hurtowych upraw szklarniowych lub hydroponicznych 
i niestety w większości pozbawione są tego, co najważniej-
sze w zdrowej diecie. Kalendarz sezonowy w marcu każe 
unikać przede wszystkim: nowalijek z niepewnego źródła, 
pomidorów, ogórków, szpinaku, truskawek, borówek, szpa-
ragów i sałaty. 

JEDZMY ZDROWO – SEZONOWO
Marzec to miesiąc, na który wielu z nas czeka z utęsknieniem. Pojawiają się pierwsze nowalijki. Wreszcie 
jakieś witaminy po tak długim czasie. Któż z nas nie schrupałby w marcu świeżej rzodkiewki? Uważajmy 
jednak, by wybierać wyłącznie te, które są ze sprawdzonych źródeł. Pozostałe mają w sobie więcej chemii 
i nawozów niż witamin – nie warto. Kalendarz sezonowy pokazuje, że to nadal idealny czas na domowe 
kiełki, zioła i szczypiorek. W marcu jedzmy sezonowo, ale z głową. Co jeść w marcu, by zyskać wiosenne 
zdrowie i najlepsze samopoczucie?
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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
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Tu można kupić 
„Ziemię Głogowską”

Ogłoszenie redakcyjne
Bardzo prosimy wszelkie materiały przesyłać na adres mailowy 

redakcja@ziemiaglogowska.pl 
do ostatniego dnia każdego miesiąca.

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

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

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

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

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

Kronika Policyjna

Kalendarium

1-3 kwietnia

Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota – Tridu-
um Paschalne. Najważniejsze wydarzenie w kalendarzu 
liturgicznym. Wierni na całym świecie podczas Triduum 
Paschalnego przeżywają mękę, śmierć i zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa. Składają się na nie trzy fazy odkupienia: 
ostatnia wieczerza, śmierć Chrystusa na krzyżu oraz złożenie 
w grobie i cud zmartwychwstania. 

4 kwietnia
Święta Wielkanocne. To najstarsze i najważniejsze świę-
to chrześcijańskie, celebrujące misterium paschalne Jezusa 
Chrystusa: jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie.

5 kwietnia

Poniedziałek Wielkanocny to drugi dzień świąt Wiel-
kanocnych. W polskiej tradycji tego dnia, dla żartów, po-
lewa się wodą innych. Nawiązuje to do dawnych praktyk 
pogańskich, łączących się z symbolicznym budzeniem się 
przyrody do życia i co roku odnawialnej zdolności ziemi 
do rodzenia.

27.01.br. – Przywłaszczenie rzeczy znalezionej na przystanku autobusowym 
w postaci torebki wraz z zawartością o łącznej wartości 800 złotych na szkodę 
mieszkanki Rudnej Małej. Policjanci zwracają się z prośbą o zwrot znalezione-
go mienia i dostarczenie go na komisariat.

6-8.02.br. – Znęcanie się nad psem poprzez porzucenie go w Głogowie Małopol-
skim. Sprawca został zatrzymany, usłyszał zarzuty zgodne z art. 35 ust 1a usta-
wy o ochronie zwierząt.

22.02.br. – Zatrzymanie przez funkcjonariuszy ITD Rzeszów samochodu typu 
TIR, w którym stwierdzono korektę drogomierza. Kierowcą pojazdu był oby-
watel Rumunii.

23.02.br. – Uszkodzenie mienia w postaci szyby wiaty przystankowej przy ul. Pił-
sudskiego w Głogowie Małopolskim. Wartość strat na szkodę Urzędu Miej-
skiego Głogowie Małopolskim oszacowano na 600 zł. Osoby posiadające in-
formacje w tej sprawie, proszone są o kontakt z policją pod numerem telefonu: 
478213502.



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


