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Jak wspomnieliśmy wyżej, uczestnictwo w spisie jest obligatoryjne, a samo spisanie 
się nie wymaga wychodzenia  z domu. Można tego dokonać przez Internet lub – 
jeśli ze względu na wiek czy stan zdrowia osoba będzie miała problem z wypełnie-
niem formularza – przy wsparciu (osobistym lub telefonicznym) rachmistrzów.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań odbywa się raz na 10 lat i dotyczy 
osób fizycznych przebywających stale bądź czasowo na terenie Polski w mieszka-
niach, budynkach i innych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami oraz osób 
niemających miejsca zamieszkania. Podstawową formą zgłoszenia jest tzw. samospis 
w  formule online. Można go dokonać za pośrednictwem strony www.spis.gov.pl.  
Dostępne są tam formularze w  języku polskim, angielskim, ukraińskim oraz ro-
syjskim. Spisu można dokonać o dowolnej godzinie przez siedem dni w tygodniu.

TRWA SPIS POWSZECHNY
1 kwietnia bieżącego roku rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021. Potrwa on do końca września. Należy pamię-
tać, że udział w spisie jest obowiązkowy. 

Zawilce
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Czwartkowe spotkanie w Ratuszu dopro-
wadziło do definitywnego uregulowania 
wszystkich spraw pomiędzy samorządami 
w zakresie rozliczenia się w związku ze zmia-
ną granic Rzeszowa. Ustalenia, które zapadły 
na spotkaniu, dotyczą szkoły, hali sportowej 
oraz sieci: kanalizacyjnej i wodociągowej.

Do końca maja bieżącego roku gmina Gło-
gów Małopolski przekaże na rzecz spółki 
MPWiK Rzeszów sieci wodne i kanalizacyj-
ne. Wówczas spółka stanie się formalnie ich 
właścicielem. MPWiK zapłaci gminie Gło-
gów Młp. za sieci 50% ich wartości, czyli ok. 
350 tysięcy złotych netto.

– Chcemy oczywiście zmodernizować te sie-
ci, aby spiąć je z systemem miejskim. Potrze-
bujemy na to jednak czasu, dlatego dopóki te 
prace się nie zakończą, mieszkańców będzie 
obsługiwać gmina Głogów Młp. – tłumaczy 
prezydent Marek Bajdak.

Burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj zobo-
wiązał się, że jego gmina będzie obsługiwać 
mieszkańców Rzeszowa w zakresie dostar-
czania wody do końca 2021 roku, a w przy-
padku sieci kanalizacyjnej do czerwca 2022 
roku. Jednocześnie MPWiK, kiedy stanie 
się formalnie właścicielem sieci, podpisze 
nowe umowy z mieszkańcami Miłocina 
i Pogwizdowa, zaś ze spółką EkoGłog zo-
stanie podpisana umowa o hurtowym do-
starczaniu wody i odbiorze ścieków.

– Omówiliśmy i dopracowaliśmy wszyst-
kie szczegóły, tak aby dla mieszkańców Po-
gwizdowa i Miłocina nic się nie zmieniło, by 
nie odczuli zmian formalnych. Natomiast dla nas te ustalenia 
zamykają temat poszerzenia Rzeszowa o tereny z gminy Gło-
gów Małopolski – mówi prezydent Rzeszowa.

– W ten sposób kończymy sprawy majątkowe pomiędzy Gło-
gowem Młp. i Rzeszowem dotyczące Miłocina i Pogwizdowa. 
Cieszę się, że wreszcie w Ratuszu jest przychylność i zrozu-
mienie dla tego tematu. Tak powinno być od dawna – dodaje 
Paweł Baj, burmistrz Głogowa Młp.

Samorządy porozumiały się także w kwestii szkoły i hali 
sportowej w Pogwizdowie Nowym. Rzeszów spłaci zadłu-
żenie gminy Głogów Młp. w wysokości 2 420 976 zł, jakie 
gmina zaciągnęła w związku z budową sali gimnastycznej 
przy Zespole Szkół w Pogwizdowie Nowym. Tym samym 
gmina uwolni się z długu, jaki ciążył na wszystkich miesz-
kańcach w związku z tą inwestycją. Zgodę na wypłatę tej 
kwoty wyrazili już miejscy radni. Co do szkoły ustalenia są 

JEST POROZUMIENIE Z RZESZOWEM
To było konstruktywne spotkanie, porozumieliśmy się we wszystkich sprawach, które wynikły po przyłącze-
niu do Rzeszowa Pogwizdowa Nowego i Miłocina – mówią zgodnie pełniący funkcję prezydenta Rzeszowa 
Marek Bajdak oraz burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj.

takie, że do końca maja tego roku zostanie podpisany akt 
notarialny i gmina Głogów przekaże nieodpłatnie budy-
nek i majątek szkoły miastu Rzeszów. Natomiast za okres 
od stycznia do maja, czyli do podpisania aktu notarialnego, 
miasto zapłaci gminie Głogów Młp. niewielki czynsz w ra-
mach dzierżawy tego budynku.

– Tak powinny wyglądać rozmowy samorządów dotyczące 
poszerzenia miasta. Wcześniej nie było takiej chęci, a to prze-
cież sprawy, które dotyczą mieszkańców i gminnego majątku 
– podsumowuje burmistrz Paweł Baj.

Rzeszów w ciągu ostatnich kilkunastu lat znacznie po-
większył swoją powierzchnię. W 2005 roku miasto miało 
ok. 54 km kwadratowe, a dziś już prawie 129 km kw. Przy-
było także mieszkańców. Obecnie w Rzeszowie zameldo-
wanych jest ponad 196 tys. osób, czyli o ok. 37 tys. więcej 
niż w 2005 r.
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Mimo tego, że tegoroczne obchody Złotych Godów nie mo-
gły wyglądać tak uroczyście jak miało to miejsce w latach 
ubiegłych, to ich charakter był nie mniej podniosły i  od-
świętny. Nie zabrakło serdecznych słów, gratulacji i pamiąt-
kowych zdjęć.

Za godny naśladowania wzorzec małżeństwa jubilaci uho-
norowani zostali medalami. Otrzymali również upominki, 
a wśród nich kwiaty w formie stroika świątecznego, ręko-
dzielnicze obrazy wykonane przez uczestników zajęć Środo-
wiskowego Domu Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej, 
koce, album o gminie Głogów Młp. oraz słodki upominek.

Pary, które brały ślub cywilny w tutejszym Urzędzie Stanu 
Cywilnego, miały również możliwość zajrzenia do pro-
wadzonej przez USC księgi aktów ślubów, w której 50 lat 
temu złożyły swoje podpisy. Małżeństwa chętnie z  tej 
możliwości korzystały, robiąc przy tym pamiątkowe zdję-
cia dokumentu.

W spotkaniach z  małżeństwami obchodzącymi jubile-
usze uczestniczył burmistrz Głogowa Paweł Baj, kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Gło-
gowie Młp. Barbara Bąk oraz zastępca kierownika USC, 
Joanna Rączy.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w  2020 roku 
świętowały następujące pary:

Stanisława i Stanisław Żegliccy
Janina i Tadeusz Krzyśko
Emilia i Tadeusz Jaskuła

Maria i Kazimierz Kłeczek
Barbara i Edward Bajek

Stanisława i Józef Klisiewicz
Krystyna i Jan Wilk

Czesława i Stanisław Cisek
Grażyna i Stanisław Migut

Helena i Andrzej Węglowscy
Urszula i Eugeniusz Polak

Anna i Józef Ćwik
Zofia i Jan Krasoń

Teodoria i Jerzy Zemka
Zofia i Józef Pięta
Maria i Jan Dubas

Bożena i Jan Wilusz
Anna i Piotr Maś

Zofia i Lech Białowąs
Maria i Roman Bazan
Maria i Jan Barczak

Teresa i Władysław Jucha
Maria i Jan Kołodziej

Wszystkim parom życzymy wszelkiej pomyślności, kolej-
nych wielu wspólnie spędzonych lat w zdrowiu i w otocze-
niu najbliższych.

ZŁOTE GODY W GMINIE GŁOGÓW MAŁOPOLSKI 
Złote Gody to piękny, okrągły jubileusz pożycia małżeńskiego. To 50 lat, czyli 18 250 dni wspólnego przeży-
wania zarówno radosnych, jak i tych smutnych wydarzeń, jakie zdarzają się w życiu. 23 pary z terenu gminy 
Głogów Małopolski odebrały z rąk burmistrza Pawła Baja medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Maria i Kazimierz Kłeczek 

Helena i Andrzej Węglowscy 

Grażyna i Stanisław Migut

Krystyna i Jan Wilk
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Janina i Tadeusz Krzyśko Urszula i Eugeniusz Polak

Zofia i Lech Białowąs Emilia i Tadeusz Jaskuła

Roman Bazan (żona Maria nieobecna) Anna i Piotr Maś

Maria i Jan Kołodziej Teodoria i Jerzy Zemka
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Maria i Jan Barczak

Zofia Pięta (mąż Józef nieobecny) Stanisława Klisiewicz (mąż Józef nieobecny)

Stanisława i Stanisław Żegliccy Zofia Krasoń (mąż Jan nieobecny)
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Pomysłodawcą obchodzenia tego szczególnego święta 
był Stylianos E. Antonarakis – genetyk z uniwersytetu 
w Genewie.

Warto podkreślić, że data ta nie jest przypadkowa, bo-
wiem 21 marca rozpoczyna się kalendarzowa wiosna. Wią-
że się ona również z istotą zaburzenia, jakim jest trisomia 
21 chromosomu.

Święto to z roku na rok zyskuje na popularności, a dzieje się 
to m.in. dzięki akcjom, które mają na celu propagowanie 
wiedzy na temat zespołu Downa. Do takich inicjatyw należy 
m.in. tzw. „dzień kolorowej skarpetki”, który stał się symbo-
lem solidaryzowania się z chorymi na Zespół Downa.

– Nawiązując do symbolu Światowego Dnia Zespołu Downa, 
uczestnicy naszego domu własnoręcznie wykonali prace pla-

styczne przedstawiające kolorowe skarpetki – mówi kierow-
nik ŚDS, Katarzyna Tabiś.

ŚWIATOWY DZIEŃ ZESPOŁU DOWNA W ŚDS 
W niedzielę 21 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Zespołu Downa. Święto to ustanowione zostało w 2005 
roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Natomiast od roku 2012 obchodzone jest 
pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ten szczególny dzień postanowili uhonorować rów-
nież podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej.

Archiwum Państwowe w Rzeszowie przechowuje w swo-
ich zasobach archiwalia związane z historią regionu Pod-
karpacia. Wśród nich znajdują się dokumenty dotyczące 
wielu miast, miedzy innymi również Głogowa Małopol-
skiego. W związku z tym dyrekcja Archiwum postanowi-
ła rozpocząć wydawanie cyklu książek, które populary-
zowałyby wiedzę na temat posiadanych zbiorów właśnie 
w oparciu o historię podkarpackich miast.

Temat pierwszej książki, rozpoczynającej cykl wydaw-
niczy, dotyczyć będzie Głogowa Małopolskiego. Tym 
samym nasze miasto stanie się pierwszym bohaterem 
serii. Zgodnie z planami archiwum co roku ma się uka-
zywać kolejna książka ukazująca tajniki archiwalnych 
magazynów, związane z  historią poszczególnych miast. 
Najstarszym i jednym z najciekawszych dokumentów do-
tyczących Głogowa Małopolskiego jest przywilej Stefana 
Batorego z 1578 roku z osobistym podpisem króla i ory-
ginalną pieczęcią odciśniętą w laku. Tego typu dokumen-
ty są unikalne. Dzięki temu wydawnictwu mieszkańcy 
naszego miasta będą mogli zapoznać się z najważniejszy-
mi zbiorami archiwalnymi.

Rzeszowskie archiwum wyda książkę we współpracy 
z  gminą Głogów Małopolski, co przewiduje podpisane 
porozumienie. Naszym wkładem będzie przygotowanie 
części narracyjnej książki, natomiast archiwum dokona 
zeskanowania dokumentów, które posłużą jako ilustracje. 
Wydanie książki planowane jest na wrzesień 2021 roku. 
Do rąk mieszkańców gminy trafi więc kolejny rarytas bi-
bliofilski związany z naszą historią regionalną.

GŁOGÓW MŁP. PIERWSZYM BOHATEREM NOWEGO 
CYKLU WYDAWNICZEGO 

16 marca 2021 roku w siedzibie Archiwum Państwowego w Rzeszowie miało miejsce podpisanie porozu-
mienia miedzy dyrektorem tej instytucji – Pawłem Dudkiem, a burmistrzem Głogowa Małopolskiego – Paw-
łem Bajem, w sprawie wydania książki będącej początkiem nowego cyklu wydawniczego.
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Nadesłane na konkurs prace oceniło jury, w skład którego 
weszli: Kinga Ziobro-Działo – instruktor plastyk z WDK 
w Rzeszowie, p. Anna Lenart-Kulig – lider Zespołu Przed-
miotów Artystycznych, Maria Mostek – artysta malarz, 
Adam Kus – Kierownik Działu Technik Multimedialnych 
WDK w Rzeszowie, Piotr Sadoń – fotograf „Piotr Sadoń 
Fotografia”, Piotr Bajek – lokalny fotograf, pasjonat, Ane-
ta Ginter – kierownik Referatu Komunikacji Społecznej 
i Promocji w Urzędzie Miasta w Głogowie Małopolskim.

Jury podzieliło prace ze względu na technikę: malarstwo 
oraz fotografie, a także według wieku autorów: dzieci i mło-
dzież oraz dorośli. Po ocenie prac przyznano następujące 
nagrody:

MALARSTWO
dzieci i młodzież:

I miejsce – Gabriela Partyka, 200 zł
II miejsce – Maja Zegar, 175 zł

III miejsce – Milena Nykiel, 150 zł
Wyróżnienia: Aurelia Ożóg, Magdalena Stafiej,  

Kaja Twardowska, 100 zł

dorośli:
I miejsce – Małgorzata Grodecka, 200 zł

II miejsce – Henryka Boho, 175 zł
III miejsce – Robert Łyczko, 150 zł

Wyróżnienia: Maria Witt, Roderyk Wolski, Jolanta Inglot, 
Bogusław Reguła, 100 zł

FOTOGRAFIA
dzieci i młodzież:

I miejsce – Maja Siłka, 200 zł
II miejsce – Julia Szyszka, 175 zł

III miejsce – Przemysław Śliwa, 150 zł
Wyróżnienia: Malwina Wąsik, 100 zł

dorośli:
I miejsce – Piotr Grygiel, 200 zł

II miejsce – Łukasz Żądło, 175 zł
III miejsce – Jolanta Szczygieł, 150 zł
Wyróżnienia: Marek Augustyn, 100 zł

 

Przyznano również specjalne nagrody burmistrza Głogowa 
Małopolskiego, które otrzymała Karolina Faryniarz oraz 
Bogusław Reguła.

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy oraz życzymy 
dalszych sukcesów artystycznych. 

WYŁONIONO LAUREATÓW KONKURSU „PRZEJŚCIA” 
Wiosna to czas, kiedy wszystko budzi się do życia. Najbardziej widać to po przyrodzie, która wraz z nadej-
ściem wiosny nabiera kolorów. Z tej okazji Miejsko Gminny Dom Kultury im. Franciszka Kotuli w Głogowie 
Małopolskim zorganizował konkurs malarsko-fotograficzny, którego rozstrzygnięcie nastąpiło końcem mar-
ca. Honorowym patronatem konkurs objął burmistrz Głogowa Małopolskiego, Paweł Baj.

Laureat Nagrody Burmistrza w kategorii malarstwo – Bogusław Reguła
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Komisja stypendialna w składzie: Paweł Ślęzak – przewodniczący Rady Miejskiej, Aleksan-
der Jurek – Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Gło-
gowie Małopolskim oraz Katarzyna Wajda – Dyrektor SCEA w Głogowie Młp., przeanali-
zowała złożone przez szkoły wnioski i stwierdziła, że wszystkie spełniają wymogi formalne.

Stypendia otrzyma 52 uczniów Szkoły Podstawowej w  Głogowie Małopolskim, 
14  uczniów Szkoły Podstawowej w  Budach Głogowskich, 9 uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Wysokiej Głogowskiej, 5 uczniów Szkoły Podstawowej w Rudnej Małej, 
4 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie Małopolskim oraz 3 uczniów Szko-
ły Podstawowej w Przewrotnem. Łączna kwota, jaka trafi do uczniów szkół podsta-
wowych, to 23 700 zł. Natomiast do 18 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Głogowie Małopolskim trafi łącznie 7200 zł.

Wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

STYPENDIA NAUKOWE  
DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW 

Przyznano stypendia burmistrza Głogowa Małopolskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych 
oraz ponadpodstawowych z terenu gminy Głogów Małopolski za okres pierwszego semestru roku szkolne-
go 2020/2021. Stypendia otrzymało 105 uczniów na łączną kwotę 30 900,00 zł.

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.

Partnerem rankingu jest Urząd Statystyczny w  Rzeszowie, 
który zebrał i  przeanalizował 16  wskaźników rankingowych. 
Wzięto pod uwagę m.in. dochody własne budżetów gmin na 
1 mieszkańca, wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkań-
ca, wskaźnik zadłużenia, liczbę podmiotów gospodarki naro-
dowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku 
produkcyjnym, wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa naro-
dowego, wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i kli-
matu, odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2019 r., 
przyrost naturalny na 1000 ludności w 2019 r., wydatki bieżące 
na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 
3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2019 r. Na 
podstawie oceny tych kryteriów wyłoniono zwycięzców. 

Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa podkar-
packiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu, czyli Rze-
szowa, Przemyśla, Tarnobrzega i Krosna. Wyniki tegorocznego 
rankingu oparte zostały o dane statystyki publicznej za rok 2019.

Celem rankingu jest wprowadzenie do publicznej debaty 
zasady oceny samorządów przy pomocy wskaźników liczbo-

wych. Dzięki bezstronnej analizie ranking na stałe wpisał się 
w kalendarz wydarzeń samorządowych, które w znacznym 
stopniu przyczyniają się do dyskusji zarówno nad bieżącymi, 
jak i strategicznymi kierunkami rozwoju całego regionu.

Honorowy patronat nad rankingiem objęli: Wojewoda Pod-
karpacki i  Marszałek Województwa Podkarpackiego. Ser-
decznie gratulujemy laureatom i życzymy dalszego rozwoju 
na rzecz lokalnej społeczności.

GMINA GŁOGÓW MŁP. CZWARTA W RANKINGU 
Znane są już wyniki tegorocznych liderów rozwoju społeczno-ekonomicznego wśród samorządów z terenu 
województwa podkarpackiego. Niewątpliwym sukcesem jest zajęcie przez naszą gminę 4 miejsca. Tuż za 
nami uplasowała się sąsiednia gmina – Trzebownisko. Tegorocznym laureatem Rankingu Gmin Podkarpacia 
została gmina Solina. Drugie miejsce zajęła gmina miejska Mielec, trzecie miejsce gmina Padew Narodowa.



10 ZIEMIA GŁOGOWSKA 4/2021GOSPODARKA

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 wydarzeniu uczestniczyło 21 osób i chociaż najważniejszym ce-
lem był wspólny trening i promowanie zdrowego trybu życia po-
przez aktywność fizyczną, mierzony był czas i dystans pięciu kilo-
metrów najszybciej pokonał Pan Piotr Przywara z czasem 17.32,58, 
a wśród Pań najszybsza była Pani Paulina Lis – 27.08,48. Po biegu 
wszyscy uczestnicy i wolontariusze zostali ugoszczeni tradycyjnymi 
zapiekankami przygotowanymi przez kadrę „Centrum Natura” Ca-
ritas. Po posiłku uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z ofertą 
ośrodka i zwiedzili obiekt, a na koniec rozlosowane zostały nagrody. 
Wydarzenie to będzie miało charakter cykliczny – w każdą sobotę 
zbiórka w „Centrum Natura” o godzinie 8.45, start 9.00.
A nasz Zakład Aktywności Zawodowej może pochwalić się kolejnym 
sportowym zaangażowaniem. Wakacyjnie – 30  lipca startuje u nas 
Galicja Gravel Race – pierwsze tak duże wydarzenie w naszym woje-
wództwie. Rowery gravelowe można stosować wszędzie, na asfalcie 
i poza nim. Cechy takie jak hamulce tarczowe, dodatkowy prześwit 
umożliwiający zastosowanie szerszych opon oraz wygodna geome-
tria gwarantują gotowość tych rowerów na każde wyzwanie, czy to 
w wymagającym terenie, czy podczas zimowych wypraw. To plan 
na odkrycie najpiękniejszych i nieskażonych ludzką działalnością 

obszarów Podkarpacia oraz Roztocza. To wyjątkowa przygoda bli-
sko natury, puszczy, którą można zobaczyć z siodła swojego roweru. 
Start Galicja Gravel Race jest usytuowany na obszarze Natura 2000 
w nomen omen ośrodku Centrum Natura Caritas. Trasa poprowadzi 
jednymi z najlepszych szutrów w Polsce: z Puszczy Sandomierskiej 
wprost w Park Krajobrazowy Lasy Janowskie, przez Roztocze, Pusz-
czę Solską, Szczebrzeszański oraz Krasnobrodzki Park Krajobrazo-
wy, by zakończyć swój bieg w miejscu startu.
Intencją pomysłodawców było stworzyć rajd, który niemal w 100% 
będzie prowadził szutrowymi ścieżkami pośród lasów i łąk, bo skoro 
gravel, to przede wszystkim natura. To możliwość zwiedzenia miejsc, 
których nie znajdziecie w przewodnikach turystycznych, to szansa 
pokazać, że Podkarpacie to coś znacznie więcej niż Bieszczady. Trasa 
jest w 100% przejezdna, ma formę pętli, która mierzy 500 km i koń-
czy się w miejscu startu.
Malownicze krajobrazy, dzikie zwierzęta, samowystarczalność, bi-
waki pod gołym niebem, zmęczenie i przygoda – wszystko to prze-
żyjecie w trakcie galicyjskiej wyprawy. Zapraszamy, zapisy i info na: 
https://galicjagravelrace.pl/.

Daniel Jakubowski

WIOSENNY ROZRUCH ORAZ MOCNY PLAN NA 
PIERWSZY GRAVEL RACE 

Mamy wiosnę. W „Centrum Natura” w dniu 20 marca odbył się pierwszy bieg „Przybij 5-tkę z Głogovią” 
w ramach sekcji lekkoatletycznej LKS Głogovia. 

Po uczczeniu 121. rocznicy urodzin Franciszka Kotuli powracamy 
do artykułów poświęconych Lasowiakom, mieszkańcom Puszczy 
Sandomierskiej, której skrawek przypada na tereny naszej gminy. 
Dziś zajmiemy się ich zagrodami oraz domami, będzie to punkt 
wyjścia do dalszych rozważań.
Nie jest tajemnicą, że Puszcza Sandomierska drewnem stała, był to 
więc podstawowy materiał budulec chałup i zabudowań gospodar-
czych. W naszych stronach najczęściej budowano z gatunków igla-
stych – sosny i jodły. Zanim upowszechniły się podmurówki, jako 
kamienie węgielne (podkłady pod naroża zapobiegające osiadaniu 
ścian w ziemi) służyły głazy narzutowe, których również nie brak 
w naszych stronach – podwalina, zwana przyciesią, jako pierwsza od 
ziemi belka bywała z lepszego, trwalszego drewna, z racji kontaktu 
z gruntem. Starsze budynki były zestawiane z „okrąglaków”, później 
bale ciosano, aby uzyskać przekrój kwadratowy lub prostokątny. Nie 
używano gwoździ, stosowano złącza ciesielskie (odpowiednie cio-
sanie i pasowanie przyległych belek) – najpopularniejsze w naszych 
stronach jest łączenie „na rybi (jaskółczy) ogon” – nie zawsze odcina-
no ostatki wystające poza obrys ścian. Dachy – najczęściej dwuspa-
dowe, poszycie z żytniej słomy – dobrze wykonane, wystarczało na 
kilkanaście lat. Stosunkowo długo, do początku XX w. utrzymały się 
u Lasowiaków chałupy dymne, pozbawione komina.
Ułożenie budynków w gospodarstwie cechowało się określonymi 
zasadami, związanymi z zachowaniem bezpieczeństwa. Stawiano je 
względem siebie jak najdalej – była to podstawowa ochrona prze-
ciwpożarowa w czasach łatwopalnej strzechy i braku lub zalążków 
straży ogniowej. Odległość znacznie zmniejszała ryzyko zajęcia się 
jednego budynku od drugiego. Drugą ważną kwestią była obawa 
przed kradzieżą dobytku. Łupem złodziei padał często żywy do-
bytek – drogie konie, podstawowa siła pociągowa lub krowy czy 
świnie, zapewniające pożywienie i utrzymanie. Stąd stajnie i obory 

najczęściej lokowane były tak, żeby z izby mieszkalnej stale były 
dobrze widoczne.
Chałupy były proste i nieduże, początkowo składały się z jednej izby, 
w centrum której stał piec oraz sieni, w której zimą trzymano rów-
nież zwierzęta. Z czasem zaczęto wydzielać przestrzeń na komorę, 
w której przechowywano sprzęty, mąkę, chleb itd. – jeszcze później 
lub w miarę możliwości i umiejętności cieśli – drugą izbę sypialną – 
alkierz. Izby były równocześnie warsztatami (stolarskimi, szewskimi, 
tkackimi) i spała w nich cała, wielopokoleniowa rodzina.
W następnych tekstach dowiemy się o obrzędach związanych z bu-
dową domu, a tymczasem zapraszam do odświeżenia sobie tekstu 
z numeru 5/2020 o majówkowych wiechach.
„Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej” – MKL Kolbuszowa, 2014
Grabowski „Sztuka ludowa. Formy i regiony w Polsce, Warszawa, 1967
Kotula „Z Sandomierskiej Puszczy”, Warszawa 1962

ETNOKĄCIK 4/2021
ŻEBY CHLEBUŚ BYŁ W TYM DOMU,  

ŻEBY SIĘ BYDEŁKO DARZYŁO...

Rekonstrukcja zagrody lasowiackiej z Jeziórka k. Tarnobrzega w Parku 
Etnograficznym MKL w Kolbuszowej. Fot. Wojciech Dulski, 2018 r.
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BIBLIOTEKA POLECA

Okazją do tego jest zbliżająca się właśnie 10. rocznica uzyska-
nia przez bibliotekę samodzielności. Jako niezależna insty-
tucja powstała ona w 1949 r. i na tej zasadzie funkcjonowała 
do 1991 r. Wówczas została połączona z domem kultury, co 
niestety zahamowało jej rozwój. Dopiero po dwóch dekadach, 
w 2011 r., samorząd ponownie rozdzielił obie instytucje, cho-
ciaż siedziba biblioteki nadal pozostała w murach domu kultu-
ry, ponieważ dotąd nie posiada własnego budynku.
Jakie zmiany w bibliotece zaszły przez ostatnie 10 lat? Przede 
wszystkim została ona zmodernizowana. Wymieniono więk-
szość regałów na książki, które pamiętały jeszcze czasy towa-
rzysza Gomułki. Bibliotekarki otrzymały nowe, dostosowa-
ne do potrzeb stanowiska pracy zaopatrzone w komputery. 
W wypożyczalni głównej, wszystkich filiach i czytelni powstały 
również dla czytelników stanowiska komputerowe z dostępem 
do Internetu. Założona została strona internetowa pozwalają-
ca śledzić bieżącą działalność biblioteki i poruszać się po kata-
logu online. Czytelnicy zdalnie mogą zamawiać, rezerwować 
i prolongować książki poprzez własne konto. Biblioteka wkro-
czyła więc, chociaż z pewnym opóźnieniem, w XXI wiek.
Kolejna aktywność głogowskiej biblioteki w czasie ostatniej 
dekady wiąże się z działalnością wydawniczą. W ciągu 10 lat 
ukazało się 10 książek o tematyce regionalnej, co oznacza, że 
średnio co rok wydawany był jeden tytuł. Oprócz tego nakła-
dem biblioteki ukazało się osiem tomików „Kronik Głogow-
skich”, które również poświęcone są tematom regionalnym. 
Ten wysyp publikacji jest efektem zmian, które zaszły po 
2011 roku i uniezależnienia się biblioteki, pozwalającym na 
wyjście z marazmu.
Kolejnym przykładem działalności z ostatnich lat jest stwo-
rzenie serii filmów dokumentalnych „Głogowska Ścieżka 
Historyczna”, włączenie się w akcję Narodowego Czytania, 
opracowywanie biografii zasłużonych dla gminy osób, pro-
mowanie czytelnictwa, organizowanie i udział w konferen-
cjach naukowych czy gromadzenie zbiorów archiwalnych 
związanych z historią regionu. Podsumowując, w ciągu 72 lat 
działania biblioteki, ostatnie 10 były najbardziej efektywne.

Robert Borkowski, Dyrektor MGBP w Głogowie Młp.

BIBLIOTEKA  
W OSTATNIEJ DEKADZIE

Głogowska biblioteka jest najstarszą instytucją kul-
tury w naszej gminie. Przyjrzyjmy się, co się w niej 
zmieniło podczas ostatniej dekady.

Grupa młodych czytelników podczas Narodowego Czytania

Powrót – Kathryn Croft
Dwa lata temu Farrah Conway po-
rzuciła męża i półroczną córeczkę. 
Teraz znowu chce wrócić do ich 
życia. Ale czasu nie da się cofnąć, 
a jej rodzina nauczyła się żyć bez 
niej. I nie chce mieć nic wspólne-
go z kobietą, która odtrąciła wła-
sne dziecko. Dla wyrodnych matek 
nie ma przebaczenia. Farrah chce 
jednak odzyskać córkę i nic jej nie 

powstrzyma. Nawet były mąż i jego nowa partnerka, któ-
rzy zrobią wszystko, by chronić małą Kaylę. Zwłaszcza że 
Farrah już raz ją skrzywdziła. Ale za złe decyzje dorosłych 
najwyższą cenę już wkrótce zapłaci niewinna Kayla. Bo cza-
sem nie można po prostu wrócić.

Światło w jej oczach – Karolina 
Wilczyńska
Projekt, jakiego jeszcze nie było! Je-
żeli lubicie historie oparte na auten-
tycznych wydarzeniach, to seria „Ja, 
Kobieta” z pewnością Was zachwyci. 
Karolina Wilczyńska przedstawia 
prawdziwe historie kobiet, które opo-
wiedziały jej o swoim życiu. W tych 
zwierzeniach nie zabraknie emocji. 
Znajdziecie w nich wzruszenia, dra-

maty i trudne wybory, ale także miłość, szczęście i kobiecą siłę. 
Klara, trzydziestoletnia malarka, niespodziewanie wyprowa-
dza się z luksusowego domu rodziców i postanawia zamiesz-
kać w swojej pracowni. Co popchnęło ją do tej decyzji i do 
kogo pisze wieczorami maile, których nie wysyła? Czy uda jej 
się zrealizować projekt nowej serii obrazów? Kim jest Łucja, 
której portret namaluje jako pierwszy, i jaką historię opowie 
malarce? „Ja, Kobieta” to portrety kobiet, które żyją wśród nas. 
Może bohaterką kolejnej części będziesz właśnie Ty?

Magiczny ekspres – Anca Sturm
Fani Szkoły Magii i Czarodziejstwa 
znają pewien pociąg, który Harry’ego 
i jego przyjaciół zawiózł do Hogwar-
tu. A co byście powiedzieli, gdyby to 
sam POCIĄG był szkołą? Może nie 
szkołą magii, ale szkołą magiczną? 
Szkołą z internatem, która z założenia 
nie ma adresu, bo porusza się po ca-
łym świecie? Flinn co wieczór siedzi 
na nieczynnym dworcu – tam, skąd 

dwa lata wcześniej zniknął jej starszy brat. Pewnej nocy w tej 
zabitej deskami miejscowości zatrzyma się nadzwyczajny po-
ciąg – pociąg z pocztówki od Jontego! Pełna wątpliwości Flinn 
wsiądzie na jego pokład (jako pasażerka na gapę) i wpadnie 
w wir przygody! Będzie musiała rozwiązać tajemnicę zniknię-
cia chłopaka w napędzanym magiczną technologią internacie 
pełnym wyjątkowych dzieci; miejscu, w którym znajdzie przy-
jaciół, wrogów i wiele sekretów. Dziewczyna nie wie jeszcze, że 
największy sekret skrywa ona sama...

MGBP w Głogowie Młp.
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Konkurs ma na celu propagowanie twórczości literackiej 
oraz plastycznej, zachęcanie dzieci i młodzieży do twórcze-
go spędzania wolnego czasu, a także rozwijanie umiejętno-
ści literackich i uwrażliwianie na piękno języka polskiego.
Do udziału w konkursie zaproszono uczniów szkół podsta-
wowych z gminy Głogów Małopolski. Uczestnicy zostaną po-
dzieleni na dwie kategorie wiekowe: klasy IV-VI oraz VII-VIII.
Zadanie konkursowe polega na napisaniu opowiadania fanta-
stycznego pt. „Mój jeden dzień w przyszłości” oraz wykonaniu 
pracy plastycznej nawiązującej do tematyki opowiadania.
Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. Do 
konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.
Prace należy składać w terminie od 14 do 20 kwietnia 
w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty (w tym 
przypadku decyduje data stempla pocztowego) na adres: 
Zespół Szkół w Budach Głogowskich, Budy Głogowskie 
846, 36-060 Głogów Małopolski.
Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostęp-
ne są na stronie internetowej szkoły: www.zsbudy.pl.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu 27 kwiet-
nia na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym Facebo-
oku – ZS Budy Głogowskie.
W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w konkursie!

KONKURS „MÓJ JEDEN DZIEŃ W PRZYSZŁOŚCI” 
Zespół Szkół w Budach Głogowskich zaprasza do udziału w gminnym konkursie literacko-plastycznym pod 
nazwą „Mój jeden dzień w przyszłości”.

Dłuższa izolacja może bardzo źle wpływać na nasze zdrowie psy-
chiczne. Jak zatem radzić sobie z izolacją i poczuciem bezradności? 
Musimy sobie uświadomić, że pandemia jest okresem, który musi się 
skończyć, a izolacja i poczucie bezradności przeminą. Nie dopusz-
czajmy do siebie myśli, które nie wnoszą nic poza strachem i niepo-
kojem. Sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest niezależna od nas, więc 
postarajmy się realizować to, co w chwili obecnej jest możliwe do 
zrobienia. Przełóżmy rzeczy niemożliwe do realizacji z uwagi na pan-
demię koronawirusa oraz obostrzenia na późniejszy czas i działajmy 
w tym obszarze, który jest dla nas dostępny. Odłóżmy więc plany wy-
poczynku poza domem i wyjazdów, a zajmijmy się tym, co możemy 
wspólnie z domownikami zrobić w naszym domu. To trudny czas, 
w którym musimy pamiętać również o naszych dzieciach, bowiem 
jeśli nadmiernie się stresujemy sytuacją pandemii, odbija się to także 
niekorzystnie na nich. Nawet Święta Wielkanocne odbyły się w tym 
roku inaczej niż zwykle, bez rodzinnych spotkań przy świątecznym 
stole. Część dzieci i młodzieży dowiedziało się już, że z uwagi na 
sytuację epidemiczną prawdopodobnie nie pojadą na wymarzone 
wakacje. Izolacja społeczna i zaburzone relacje rówieśnicze skutkują 
wprost zmianami w ich funkcjonowaniu, coraz więcej z nich przeno-
si relacje do świata on-line, często z przypadkowymi ludźmi. Wiele 
godzin przed komputerem, mała ilość ruchu niekorzystnie wpływają 
na zdrowy rozwój. Dlatego też w tym trudnym okresie należy wza-

jemnie się wspierać. Jeśli jest to możliwe to starajmy się aktywizować 
samych siebie i nasze dzieci do ruchu na świeżym powietrzu, śmiej-
my się, grajmy w gry, słuchajmy się i dużo wspólnie rozmawiajmy. 
Troszczmy się o siebie i wzajemne relacje. Jeśli jednak dotyka nas sy-
tuacja wykraczająca poza nasze możliwości wsparcia, skorzystajmy 
z profesjonalnej pomocy, np. telefonu zaufania 800 220 280 dla osób 
dotkniętych skutkami pandemii, który uruchomiła Fundacja Znajdź 
Pomoc, czy wsparcia udzielanego przez Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną nr 1 w Rzeszowie pod nr telefonu 17 85 28 130.

Tomasz Wiśniewski

JAK RADZIĆ SOBIE Z IZOLACJĄ I POCZUCIEM 
BEZRADNOŚCI W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA?
W sytuacji pandemii koronawirusa stanęliśmy przed trudnymi wyzwaniami, bowiem musimy dostosować się 
do narzuconych nam środków zapobiegawczych, mających na celu przezwyciężenie zagrożenia. Prze-
strzegamy wszelkich zaleceń, aby pokonać pandemię. Jednym z nich jest pozostawanie w domu, brak 
spotkań rodzinnych i towarzyskich, co jest trudne, bo każdy z nas potrzebuje kontaktu i rozmowy z innymi. 
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Jak zawsze, po zakończonym treningu siłowym należy pod-
jąć jeszcze dwadzieścia minut ćwiczeń kondycyjnych – jed-
nym z nich jest bieganie czy jazda na rowerze itp. – tak było 
i w moim przypadku w pewnym tygodniu podczas zajęć 
sportowych, które od ponad dziesięciu lat są dla mnie trwałą 
rzeczywistością życia. W pewnej chwili podchodzi do mnie 
młody człowiek i zaczyna rozmowę, która bardzo szybko 
zaczyna dotyczyć tematu wierności Bogu; zadaje mi nastę-
pujące pytanie: Dlaczego gdy czas od mojej ostatniej spowie-
dzi jest coraz dłuższy, czuję w sobie jeszcze większą blokadę 
przed Bogiem i zaczynam się bać, a poza tym zauważam, że 
wszystko zaczyna mi się „sypać na głowę” i nie potrafię po-
dołać swoim obowiązkom? Wtedy znów przypomina mi się 
czas, kiedy byłem wierny Bogu, gorliwie uczestniczyłem we 
Mszy świętej i życie moje wyglądało całkowicie inaczej. Cią-
gle jest we mnie taka walka. Dziś, jak księdza zobaczyłem, 
to od razu pomyślałem, że podejdę i zapytam. Nie wiem, co 
usłyszę, ale wiem, że potrzebuję spowiedzi i to bardzo.

Po usłyszeniu takiego szerokiego pytania bardzo się ucie-
szyłem, bo jest to wielka okazja do pomocy temu młodemu 
człowiekowi. Od razu zaproponowałem spowiedź, nawet 
w tym dniu, ale człowiek ten wyraził pragnienie szersze-
go przygotowania do sakramentu pokuty i pojednania oraz 
ustalił konkretny termin przyjścia i stanięcia przed Bożym 
Miłosierdziem. Dlaczego rozpocząłem dziś od takiego przy-
kładu? Najpierw dlatego, aby zachęcić Was, drodzy Czytelni-
cy, do otwartości na Boga w drugim człowieku, że w każdej 
chwili możemy być wielkim narzędziem Miłosiernego Ojca, 
a po drugie, by zmobilizować Was do myślenia w kategoriach 
miłosierdzia; tzn. iż każdy i każda z nas potrzebuje powrotu 
do wierności Stwórcy. Nie dokona się to przez przymus, ale 
potrzeba bardzo osobistego wyboru i poszukiwania znaków 
Boga w świecie. Dla tego młodego człowieka z siłowni ten 
trening był nie tylko walką o zdrowe i wysportowane ciało, 
ale także i przede wszystkim walką o odwagę, jak podejść 
i zadać pytanie o bardzo osobiste sprawy.

Nie tylko mnie jako kapłana papież Franciszek zachęca 
do wyjścia na peryferie świata, ale kieruje te słowa do nas 
wszystkich, tak świeckich, jak i duchownych katolików. Pe-
ryferie – to nie jakieś odległe tereny, ale to wyjście z na-
szych zamkniętych i ogrodzonych domów i szczelnie za-
mkniętych mieszkań, gdzie „niby” czujemy się bezpiecznie, 
bo przecież trwa epidemia i może nawet zrobiliśmy sobie 
jakąś enklawę i miejsce ucieczki od świata? Przypomina mi 
się teraz książka Iwana Gonczarowa pt. „Obłomow”, któ-
rą 5 lat temu przeczytałem z wielkim zainteresowaniem. 
A mianowicie; zapytacie dlaczego? Odpowiadając, pragnę 
zaznaczyć, że aktualnie jestem na etapie gruntownej analizy 
całej rosyjskiej literatury, którą skompletowałem i mówiąc 
szczerze – odkrywam w niej wielkie pokłady mądrości ży-
ciowej i mocnej przestrogi przed złem, niemoralnością oraz 
brakiem wierności Bogu. Wracając do książki Gonczarowa, 
warto zaznaczyć, że pokazuje ona, jak człowiek wykształ-
cony i obyty w towarzystwie może sobie za życia zbudować 
„grób”. Największym zagrożeniem jest totalne zamknięcie 
w sobie, brak otwartości na innych ludzi, lenistwo i kiero-
wanie się ciągle uprzedzeniami przed ludźmi oraz strach 
przed plotkami, jakby to one miały być podstawą życia.

Surfując po Internecie, udało mi się odszukać piękny komen-
tarz do tej lektury: „Ale ale – w łóżku wyląduję. Tu płynnie prze-
chodzimy do clou programu czyli Obłomowa. Albowiem – co 
się okazało? OBŁOMOW TO JA. Nie żadna tam pani Bovary, 
nie nie. Obłomow. Słusznie mówiła pewna znajoma po wysłu-
chaniu paru moich zwierzeń. Przeczytaj Obłomowa, jesteście 
podobni. I fakt, mogłabym się zapisać do klubu na Facebooku 
(gdyby nie moje obłomowowskie lenistwo). Istnieje taki. Jest 
nas, Obłomowów, więcej. Powieść kupiłam parę lat temu i wie-
działam, że coś jest na rzeczy:) Problem jednak w tym, że nie 
ma mi kto wkładać pończoch, nie mam własnego Zachara. Ale 
jednak u mnie jak u Ilii Iljicza: Życie przemknie jak chwila, a ty 
byś się położył i zasnął. Obłomow leży – i ja się kładę. On ma 
dochody z folwarku, jest pan – a ja muszę chodzić do pracy, 
więc nie mogę leżeć cały czas, ale gdyby mi pozwolili... Obło-
mow ma napisać list, wiecznie odkłada na potem. A ja? Krótki 
rachunek sumienia... no też zalegam. U Obłomowa pajęczyny 
w kątach – ja też nie przejmuję się sprzątaniem. Obłomowa 
ciągną do towarzystwa albo na koncert, ale jemu się nie chce, 
po co ma tam iść, czas tracić (ten czas, który mógłby przeleżeć 
na kanapie). Mam tak samo. Obłomow nie czyta gazet: Jak to? 
Być skazanym przez całe życie na codzienne zaśmiecanie sobie 
głowy nowinami z całego świata! Mnie też to od pewnego cza-
su już nie interesuje. Albo nawet taki drobiazg: Przesiedziaw-
szy wraz z Olgą cały ranek nie mógł nigdy powiedzieć potem, 
w jakiej była sukni i w jakim kapelusiku. No przecież ja też je-
stem kompletnie pozbawiona zmysłu spostrzegawczości! I też 
nie chcę być porównywana do innych...”.

Myślę, że ten cytat z bloga „toprzeczytałam” pokazuje nam 
w doskonały sposób, jak nie postępować, by nie zmarnować 
sobie życia. Warto otworzyć oczy i serce, aby zauważyć, jak 
wiele darów daje nam Bóg, a szatan ciągle kusi do pesymi-
zmu i lenistwa, żebyśmy się nic nie rozwijali, ale gnuśnieli 
i cofali się w swoim człowieczeństwie. Tym bardziej teraz 
w trwającej epidemii potrzeba nam ożywić się na nowo 
i uchwycić czegoś konkretnego, co da nam nadzieję. Czy 
w ogóle myślimy o tym, żeby tak konkretnie podchodzić 
do życia? Kiedy ostatnio coś zrobiłeś, Drogi Czytelniku, re-
zygnując z Twojego czasu, Twoich pieniędzy, żeby drugie-
mu było lepiej niż tobie? Masz odwagę tak czynić czy ciągle 
się boisz i narzekasz? Mówiąc, że to nie moja sprawa, bo 
epidemia, to nie wolno – pomyśl, kim jesteś? Gdy sięgnie-
my do różnych kart Ewangelii, to usłyszymy wezwanie do 
prawdziwej służby z pokorą. Ktoś z Was powie, że tylko ta 
pokora – gdzie dziś ktoś jest pokorny? A ja wam powiem, 
że znam wielu takich ludzi, którzy potrafią wcielać wiarę 
w życie i pokazywać, że pokora to nie cichość, ale prawda 
i zaangażowanie, chęć życia dla innych. Tylko taka postawa 
rozwija i prowadzi do świętości, aby odkrywać sens życia.

Na podsumowanie naszych kwietniowych rozważań wsłu-
chajmy się w słowa świętego Augustyna: Boga ty jeszcze nie 
widzisz; zasłużysz sobie na to, by Go zobaczyć, jeżeli będziesz 
miłował swojego bliźniego. Miłując bliźniego, oczyszczasz swo-
je oko, by mogło ono ujrzeć Boga (…). Miłuj bliźniego i wejrzyj 
w siebie aż do źródła, z którego tryska miłość bliźniego; do-
strzeżesz tam, w granicach twoich możliwości, Boga.

Ks. Dariusz Mikrut

POWRÓT DO WIERNOŚCI
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Chcąc poznać przyczynę zanieczyszczeń powietrza oraz ich 
skutki, zaczęliśmy czytać różne publikacje na temat ich źró-
deł. Na pewno ogromny wpływ na ekosystem Ziemi miała 
rewolucja przemysłowa, która otworzyła nowy, szkodliwy 
rozdział w historii środowiska.

W szkole uczymy się, że źródła zanieczyszczeń powietrza 
dzielą się na naturalne i na te spowodowane działalnością 
człowieka. Najbardziej powszechnymi, naturalnymi źródła-
mi degradacji środowiska są wybuchy wulkanów, pożary la-
sów i stepów oraz procesy biologiczne, jednak oczywiście to 
nie one są głównym powodem skażenia powietrza w naszej 
okolicy. Zdecydowanie większe zagrożenie stanowią źró-
dła zanieczyszczeń powietrza spowodowane działalnością 
człowieka, których główną przyczyną, nie tylko w Głogowie 
Młp., jest korzystanie ze starych pieców, ogrzewanie drew-
nem i węglem oraz palenie śmieci. Szkodliwe gazy powstają 
również w wyniku korzystania ze środków komunikacji, 
takich jak auto czy motor oraz w wyniku działalności zakła-
dów przemysłowych.

Niestety, zanieczyszczenie środowiska nie pozostaje obojęt-
ne dla naszego zdrowia. Bez wątpienia najbardziej wpływa 
na nasz układ oddechowy, przyczyniając się m.in. do za-
palenia błony śluzowej jamy nosowej, gardła oraz oskrze-
li, powodując pylicę oraz nowotwory płuc. Stan powie-
trza oddziałuje także na inne układy naszego ciała. Smog 
zaburza działanie centralnego układu nerwowego, czego 
konsekwencją mogą być: bezsenność, bóle głowy, złe samo-
poczucie, choroby oczu, zapalenie spojówek. Bardzo często 
wywołuje reakcje alergiczne, zaburzenia w działaniu układu 
krążenia, choroby serca. 

Do substancji zanieczyszczających naszą atmosferę należy 
m.in. ozon, który z jednej strony ochrania nas przed ultra-
fioletowym promieniowaniem Słońca, ale w najniższej war-
stwie atmosfery, czyli w troposferze, jest niebezpiecznym 
zanieczyszczeniem, które wpływa na zdrowie publiczne i na 
przyrodę. W kontakcie z ludzkim organizmem ozon po-
woduje zapalenie płuc i oskrzeli. Na niekorzystne działanie 
ozonu szczególnie są narażone osoby cierpiące na choroby 
układu krążenia i układu oddechowego oraz dzieci – dla 
nich gaz ten może być śmiertelny.

Wszystkie pojazdy i zakłady potrzebują paliwa, z którego 
spalania otrzymują energię. W wyniku spalania paliw ko-
palnych tworzą się tlenki azotu, które są bardzo szkodliwe 
dla zdrowia człowieka i czystości środowiska. Łączą się one 
w atmosferze z parą wodną i powracają na ziemię w posta-
ci kwaśnych deszczy, które niszczą rośliny oraz zakwaszają 
wodę i glebę. Innym produktem pochodzącym ze spalania 
paliwa samochodowego jest benzen, stosowany jako doda-
tek do benzyny. Niszczy on materiał genetyczny komórek 
i powoduje nowotwory.

Do ochrony powietrza w naszej okolicy może przyczy-
nić się podejmowanie różnych działań, takich jak in-
stalowanie wydajnych filtrów kominowych lub wdraża-

nie nowych technologii przemysłowych. Doskonałym 
pomysłem byłoby inwestowanie w ekologiczne środki 
transportu oraz modyfikowanie już istniejących. Istot-
ne dla polepszenia stanu powietrza mogłoby okazać się 
także wdrażanie nowych technologii w transporcie lot-
niczym oraz budowa izolacyjnych pasów zieleni wokół 
zakładów przemysłowych. Lasy pochłaniają rocznie 
równowartość 8,9% całkowitej emisji gazów cieplarnia-
nych w UE. Wprowadzanie odnawialnych źródeł ener-
gii, m.in. takich jak: energia słoneczna (kolektory, panele 
słoneczne) oraz ocieplanie budynków mogłoby stano-
wić kolejny krok w poprawie jakości powietrza, którym 
oddychamy. Ważna jest także promocja transportu ro-
werowego oraz ograniczanie ruchu samochodowego, 
co w znacznym stopniu pozwoliłoby zmniejszyć emisję  
niebezpiecznych związków.

Ale co możemy zrobić my, uczniowie? Jaki możemy mieć 
udział w ochronie środowiska i ograniczeniu szkodliwych 
gazów do atmosfery? Odpowiedź jest prosta – przede 
wszystkim możemy ograniczyć zużycie energii. W związ-
ku z nauczaniem zdalnym wiele czasu spędzamy przed 
komputerem, więc powinniśmy pamiętać o jego wyłącza-
niu po zakończonej nauce. Nie powinniśmy pozostawiać 
telewizora lub komputera w trybie czuwania (stand-by). 
Pamiętajmy, aby wyłączać światło w pomieszczeniach, 
w których nie przebywamy lub gdy idziemy spać. Odłą-
czajmy ładowarkę z gniazdka po skończeniu ładowania. 
Po powrocie do szkoły jako środek transportu wybierzmy 
rower lub komunikację miejską. Powinniśmy również pa-
miętać o wielkim znaczeniu drzew w oczyszczaniu powie-
trza z pyłów, tak więc nie niszczmy zieleni i sadźmy drze-
wa. Nie palmy śmieci i nie przegrzewajmy swoich domów. 
Pamiętajmy, że sami decydujemy, jak długo i w jakich 
warunkach będziemy żyć my i kolejne pokolenia. Zróbmy 
coś, póki nie jest za późno!

Marcel Barczak, Karol Włodyka – uczniowie klasy VIII a 
Szkoły Podstawowej w Głogowie Młp.

EMISJA SZKODLIWYCH GAZÓW 
Inspiracją do napisania tego artykułu była ostatnia lekcja biologii, podczas której nasi koledzy z klasy 
przedstawili wyniki badań czystości powietrza w Głogowie Młp. w czasie sezonu grzewczego. Niestety to, 
co zobaczyliśmy na prezentacji, było dalekie od ideału.

Czystość powietrza – Osiedle Słoneczne Głogów Młp. – fot. Mikołaj Gwóźdź kl. VIII a
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Pałac kojarzy nam się z luksusową rezydencją magnacką, 
której pokoje są pięknie umeblowane i wypełnione dzieła-
mi sztuki: obrazami, rzeźbami, ceramiką artystyczną i in-
nymi mobiliami. Wystarczy przejechać się do nieodległego 
Łańcuta, żeby zobaczyć, jak taki pałac wygląda w rzeczy-
wistości; tam przez stulecia urzędowały magnackie rody, 
Lubomirscy, a później Potoccy. Również i w Głogowie Ma-
łopolskim powstał magnacki pałac zbudowany w latach 
1725-1727. Fundatorem był Jan Kazimierz Lubomirski, od 
1722 r. właściciel włości głogowskiej. Był on średnim synem 
Hieronima Augustyna Lubomirskiego, pana na Rzeszowie.

Twórcą projektu architektonicznego głogowskiego pałacu 
był Karol Wiedemann, nadworny architekt Lubomirskich. 
Założenie składało się z głównego dwukondygnacyjne-
go gmachu oraz dwóch parterowych skrzydeł. Środkowa 
część posiadała wyodrębnienie w postaci ryzalitu zwień-
czonego tympanonem i przyozdobionego pilastrami. Po 
obu stronach skrzydeł pałacu dostawione były oficyny, 
w których mieściły się różne pomieszczenia dodatkowe 
jak kuchnia, spiżarnia, pokoje dla dworzan i służby, staj-
nia, powozownia itp. Całość założenia rezydencjonalnego 
tworzyła podkowę otwartą od strony północnej, od której 
wjeżdżało się na dziedziniec.

Pałac nie przedstawiał może jakiegoś wielkiego rozmachu, 
ale i nie taki cel miał książę. Nie był on już tak możnym ma-
gnatem jak jego ojciec czy dziadek, Jerzy Sebastian Lubomir-
ski. Książę zbudował swoją siedzibę na miarę własnych po-
trzeb, a te pierwotnie nie były zbyt wygórowane. Inwentarz 
wymienia, że pałac składał się z 40 pokojów mieszkalnych 
i reprezentacyjnych, które mieściły się na parterze i piętrze. 
Jak na potrzeby książęcej rodziny, dworzan, fraucymeru ko-
biecego, urzędników dworskich i odwiedzających gospoda-
rzy gości, była to ilość całkowicie wystarczająca.

Wejście do pałacu z podwórza prowadziło przez dużą bra-
mę do holu, którego sklepienie podtrzymywały cztery fila-
ry. Stamtąd poprzez łukowe przejście można było przedo-
stać się do drugiego holu, w którym znajdowały się schody 
wiodące na piętro. Hol ze schodami miał też drzwi wyjścio-
we wiodące do ogrodu, który rozciągał się na południe od 
pałacu. Oba hole stanowiły oś dzielącą pałac na dwie części: 
wschodnią i zachodnią. We wschodniej znajdowały się po-
koje prywatne książęcej pary oraz skarbczyk, a także apar-
tamenty dla gości. Natomiast w części zachodniej pomiesz-
czona była biblioteka, gabinet księcia, pokoje mieszkalne 
dla sekretarza i początkowo gubernatora, później komisa-
rza książęcego oraz pokoje dziennej rozrywki dla dworzan 
i dam, rozległa jadalnia i kredens. Na piętrze znajdowała się 
duża sala balowa i kilka zacisznych buduarów.

W 1727 r. pałac był już gotów do zamieszkania. W marcu 
tego roku Lubomirski, jadąc do Warszawy, wysłał z podróży 
list do żony, księżnej Urszuli. Informował ją, że przejeżdża-
jąc przez Opatów, wstąpił na tamtejszy jarmark i u kupców 
bławatnych kupił tkaniny na zasłony. A żebyś widziała, po-
ślę ci próbkę przez pierwszą okazję – pisał książę – i sztukę, 
abyś się tam miała czym zabawić. Nie zapominaj, moje serce, 

przypilnować rzemieślnika w Głowowie i malarza w Rud-
nej, aby się spieszyli z robotą, także aby kto w garderobie sy-
piał, żeby nas nie okradziono i żeby była wszelka ostrożność 
z ogniem. Ja, jak prędko stanę w Warszawie, będę się spieszył 
z interesami, żebym mógł jako najprędzej powrócić do mojej 
serdecznej dobrodziejki, o której zdrowie poradzę się dokto-
rów królewskich, a teraz ściskam cię, serce moje, duszo, i ca-
łuję w samą gębusię, i tym kończę, żem jest na wieki, wieki 
kochający z duszy i serca mężuś i parobeczek.

To wzruszające móc teraz, prawie po 300 latach, czytać, 
jak para książęca z troskliwością zajmowała się meblo-
waniem swojego domu. Część mebli wniosła w posagu 
Urszula Lubomirska. W intercyzie małżeńskiej z 10 li-
stopada 1725 r., spisanej dzień przed ślubem i podpisanej 
przez Jana Kazimierza Lubomirskiego oraz Jana Klemen-
sa Branickiego, brata księżnej, znajduje się informacja, że 
wnosiła ona posag w kwocie 200 tys. złotych, a 10 procent 
tej kwoty miała być wypłacona w ruchomościach wcho-
dzących w skład wyposażenia pałacu w Białymstoku, sie-
dzibie Branickiego. Zatem wnętrza głogowskiego pałacu 
wypełniły się gustownymi meblami pochodzącymi wprost 
z tzw. „podlaskiego Wersalu”.

W głogowskim pałacu gościło wiele znakomitych osób, m.in. 
sam Branicki, hetman wielki koronny, ks. Stanisław Konarski, 
poetka Elżbieta Drużbacka czy również parający się piórem 
Franciszek Karpiński. Pałac tętnił życiem do 1776 r., w któ-
rym to zmarła Urszula Lubomirska. Jej córka, Maria Radzi-
wiłłowa, nie mieszkała już na stałe w Głogowie i pałac zajmo-
wali wyznaczeni przez nią komisarze lub dzierżawcy. Jednak 
cały czas pełnił on funkcję rezydencji. W liście Marii z 1786 r. 
czytamy: Pałac głogowski jaki był, tak jest meblowany, nikt go 
nie odzierał, czyli nie pozbawił wyposażenia. Zrobiły to do-
piero kolejne pokolenia nowych właścicieli.

A dziś pałac ponownie tętni życiem. Znajduje się w nim… 
fabryka.

Robert Borkowski

GŁOGOWSKI PAŁAC LUBOMIRSKICH
Niedawno ukazała się książka „Dzieje rodu Lubomirskich z Głogowa Małopolskiego”. Opowiada ona o historii 
jednej z gałęzi tego książęcego rodu, która miała w naszym mieście swoją siedzibę. Jak wyglądał ich pałac?

Jeden z korytarzy piwnic znajdujących się pod dawnym pałacem świadczący 
o historyczności tej budowli
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Andrzej był synem Michała Kłeczka i Tekli 
z domu Łabudzkiej. Urodził się 17 listopada 
1871 r. jako ich czwarty syn. Michał Kłeczek, 
głogowski szklarz, był szanowanym w mie-
ście człowiekiem (jego biografia patrz ZG nr 
5/2020), rozumiejącym, że wykształcenie daje 
dużo większe możliwości niż praca w rze-
mieślniczym zawodzie. Wpływ na przyszłe ży-
cie Andrzeja musiał mieć również kierownik 
głogowskiej szkoły powszechnej Rudolf Me-
nerka, który dostrzegł talent swojego ucznia 
i zalecił ojcu jego dalsze kształcenie. Zresztą 
nie był on jedynym dzieckiem Michała Kłecz-
ka, który wyszedł z Głogowa Małopolskiego 
w świat dzięki ukończonym studiom.

W 1883 r. Andrzej Kłeczek zdał egzamin 
i został przyjęty do ośmioletniego gimna-
zjum w Rzeszowie. Trzeba z góry zaznaczyć, że rzeszowskie 
c.k. gimnazjum miało bardzo wysoki poziom, a celem egza-
minu było odrzucenie słabszych kandydatów. To oznacza, że 
dwunastoletni Andrzej został przez Rudolfa Menerkę przy-
gotowany do niego bardzo dobrze. Naukę w rzeszowskim 
gimnazjum zakończył w 1891 r., zdając z wyróżnieniem ma-
turę, a następnie egzamin dający mu możliwość rozpoczęcia 
studiów na Wydziale Inżynierii Politechniki Lwowskiej.

Mimo że swoją przygodę z naukami inżynierskimi Andrzej 
Kłeczek zaczął od Lwowa, na stałe związał się z innym ga-
licyjskim miastem, a mianowicie Krakowem. Był to okres, 
w którym ta dawna stolica Polski przechodziła wiele zmian 
urbanizacyjnych związanych z poszerzaniem swoich gra-
nic. Andrzej Kłeczek początkowo znalazł pracę przy budo-
wie krakowskich wodociągów, którą wykonywał w latach 
1897-1904. W tym też czasie, w latach 1901-1903, wykładał 
w Wyższej Szkole Przemysłowej w Krakowie przedmioty 
takie jak budownictwo drogowe i wodne oraz konstrukcję 
mostów. Następnie przez dwa lata, pod kierunkiem inż. Ta-
deusza Sikorskiego, opracowywał projekt regulacji Wisły, 
który miał zabezpieczyć Kraków przed powodziami, a także 
zaplanował budowę stacji wodnej dla gazowni i elektrowni 
miejskiej. W 1909 r. został naczelnikiem Wydziału Budow-
nictwa w Zarządzie Miejskim, a wkrótce otrzymał nomina-
cję na starszego radcę budownictwa.

W 1900 r., a więc mieszkając już w Krakowie, Andrzej Kłe-
czek ożenił się z Olgą Czaponowską, z którą miał trzech 
synów: Stanisława, późniejszego doktora nauk medycznych 
oraz Michała i Andrzeja, obu wykształconych w kierunku 
inżynierii górniczej. Michał był ofiarą niemieckiej okupacji 
w czasie II wojny światowej i oddał życie za ojczyznę. Nato-
miast najmłodszy syn, absolwent Akademii Górniczo-Hut-
niczej, na wiele lat związał się z tą uczelnią. Oprócz synów 
Kłeczkowie doczekali się jeszcze dwóch córek, Zofii i Ireny. 
Mieszkali najpierw przy ulicy Zwierzynieckiej, a następnie 
w domu przy ulicy Szlak.

W latach 1907-1915, w czasie, gdy prezy-
dentem Krakowa był Juliusz Leo, został 
opracowany i zrealizowany plan stworze-
nia tzw. Wielkiego Krakowa, który prze-
widywał powstanie 14 nowych dzielnic 
miasta i powiększenie jego obszaru z 7 do 
47 kilometrów kwadratowych. Była to 
niezwykła wizja prezydenta Leo, w którą, 
jako projektant, włączył się Andrzej Kłe-
czek. Należało wytyczyć nowe arterie i uli-
ce, przekształcając dotychczasowe tereny 
wiejskie pod zabudowę miejską.

Od 1912 r. Andrzej Kłeczek kierował tzw. od-
działem B w Biurze Budownictwa Miejskie-
go, a efektem jego prac było wykonanie Planu 
Wielkiego Krakowa, który został sporządzo-
ny w oparciu o wyniki konkursu rozpisanego 

jeszcze w 1910 r. Plan ten ulegał dalszym ewolucjom i w kwiet-
niu 1914 r. komisja konkursowa, w której zasiadał również An-
drzej Kłeczek, wybrała kolejne projekty, które zostały włączone 
do opracowania rozwoju urbanizacyjnego Krakowa.

Jak napisał Kazimierz Kłeczek w biogramie brata swojego 
dziadka, Andrzej w czasie pierwszej wojny światowej był se-
kretarzem generalnym Krakowskiego Komitetu Odbudowy 
Kraju, a w 1917 roku został członkiem i sekretarzem w Cen-
trali Krajowej dla odbudowy gospodarczej Galicji. Zaangażo-
wany był także w pracę komisji działającej przy krakowskim 
Muzeum Narodowym mieszczącym się w Sukiennicach, któ-
rej celem było zabezpieczenie zbiorów muzealnych.

Po zakończeniu I wojny światowej Andrzej Kłeczek nadal 
pełnił obowiązki naczelnika Wydziału Budownictwa w Za-
rządzie Miejskim Krakowa. W dniach od 2 do 4 paździer-
nika 1930 r. w Krakowie i Katowicach odbyła się pierwsza 
w odrodzonej Polsce Konferencja Towarzystwa Urbanistów 
Polskich, na której Andrzej Kłeczek przemawiał w imie-
niu prezydenta Krakowa oraz Krakowskiego Towarzystwa 
Technicznego, a także wygłosił referat pt. „Plany regulacyj-
ne Wielkiego Krakowa”. Referat ilustrowany był kilkunasto-
ma rysunkami i planami rozwoju Krakowa.

Symbolem jest, że Andrzej urodził się i dorastał w Głogo-
wie Małopolskim, mieście ogłoszonym przez historyków 
urbanistyki pierwszą miejscowością w Polsce założoną na 
planie idealnego miasta renesansowego, natomiast swoje 
życie podporządkował pracy nad rozwojem urbanistycz-
nym Krakowa, przekształcając to stare średniowieczne mia-
sto w wygodny i nowoczesny organizm, właśnie taki, jakimi 
chcieli uczynić ludzkie osiedla architekci renesansu.

W 1934 r. Andrzej Kłeczek przeszedł na emeryturę. Za 
swoje zasługi otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodze-
nia Polski. Zmarł 3 grudnia 1961 r. i został pochowany na 
cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Robert Borkowski, Kazimierz Kłeczek

GŁOGOWSKIE BIOGRAFIE
ANDRZEJ KŁECZEK

Życiorys Andrzeja Kłeczka jest dowodem na to, że chłopak z małego galicyjskiego miasta mógł szeroko 
rozwinąć skrzydła i zrobić naprawdę wielką karierę.

Andrzej Kłeczek
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Klub zajmuje obecnie wysokie 
– piąte miejsce w tabeli ligowej 
grupy mistrzowskiej, tym sa-
mym powalczy o awans do III 
ligi. Rywalami Głogovii w tym 
sezonie będą: Karpaty Krosno, 
Izolator Boguchwała, Igloopol 
Dębica, Piast Tuczempy, JKS Ja-
rosław, Wisłok Wiśniowa i Ko-
rona Rzeszów. 

– W obecnym sezonie w barwach 
Głogovii zagrają nowi, wartościo-
wi zawodnicy, z których doświad-
czenia z pewnością będzie mógł 
skorzystać trener Adam Wałczyk. 
Nie należy jednak zapominać 
o tych, którzy są z nami od dłuższe-
go czasu i im również umiejętności 
piłkarskich nie brakuje. Wszystko 
w rękach trenera i sumienności 
chłopaków. Na pewno motywuje nas fakt, że podobnie jak 
pozostałe kluby znajdujące się w „ósemce” – Głogovia ma 
realne szanse na awans. Cieszy nas, że kibice w nas wierzą. 
Awans byłby na pewno ukoronowaniem kariery dla niektó-
rych zawodników i niebywałym wydarzeniem dla naszego 
miasta, ale czas pokaże. Nie wywieramy na zawodnikach ani 
trenerze presji – mówi prezes.

– Liczę na to, że widok pustych trybun i cisza na stadionie nie 
będzie stałym elementem nowej rzeczywistości. Wszyscy mamy 
nadzieję, że świat piłki nożnej oraz inne dziedziny naszego życia 
prędzej czy później wrócą do normalności – dodaje.

CZY GŁOGOVIA MA SZANSĘ POWALCZYĆ O AWANS?
– Liczę na to, że widok pustych trybun i cisza na stadionie nie będzie stałym elementem nowej rzeczy-
wistości – mówi p. Aneta Ginter, prezes LKS Głogovia Głogów Małopolski. Jak prezentuje się przebudowany 
skład klubu na nadchodzący sezon? Czy Głogovia ma szansę powalczyć o awans? O tym poniżej.

KADRA GŁOGOVII WIOSNA 2021

Górny rząd od lewej: Dawid Pałys-Rydzik, Adrian Chame-
ra, Adrian Szyszka, Bartłomiej Buczek, Konrad Hus, Hu-
bert Tarnowski, Gracjan Kloc.

Środkowy rząd od lewej: Łukasz Jagodziński – kierownik, 
Aleksy Skoczylas, Mateusz Załucki, Piotr Lipka, Rafał Leja, 
Igor Tarała, Damian Bożek, Adam Wałczyk – trener.

Dolny rząd od lewej: Krzysztof Szymański, Marcin Bro-
gowski, Jakub Kądziołka, Aneta Ginter – prezes, Dariusz 
Frankiewicz, Przemysław Pyrdek, Bartłomiej Kłak.

UDANY START W AQUATHLONIE 
28 marca w Rzeszowie odbyła się IV edycja Aqu-
athlonu. Jak sama nazwa wskazuje, polega on na 
połączeniu dwóch dyscyplin sportowych: pływania 
oraz biegania.
W tegorocznej edycji wzięli udział również przedstawiciele 
naszej gminy, a konkretnie najmłodsi reprezentanci Gło-
govii Głogów Małopolski, którzy na co dzień trenują pod 
okiem trenera sekcji triathlonu – p. Andrzeja Zwierzchow-
skiego, natomiast umiejętności pływackie zdobywali w sek-
cji UKS Ikar w Głogowie Małopolskim.
Aquathlon jest wszechstronnym sportem wytrzymało-
ściowym, w którym zawodnik indywidualnie pokonuje 
część pływacką, a następnie biegową – jednym ciągiem. 
Końcowy rezultat obejmuje również czas przebywania 
w strefie. W przypadku okresu wiosennego, między czę-
ścią pływacką, zawodnicy potrzebują przerwy na osusze-
nie się. 
W niedzielnych zawodach wzięło udział dwóch zawodni-
ków Głogovii Głogów Małopolski, którzy trenują w sekcji 
Triatlonu w kategorii młodzik Akademii Głogovia Gło-

gów Małopolski: Jakub Gajecki i Filip Gajecki. Biorąc pod 
uwagę fakt, że był to debiut chłopców, obaj uzyskali świet-
ne wyniki: Jakub w pływaniu na dystansie 200 m osiągnął 
czas 4:17, a w biegu na 1000 m czas 6:01. Natomiast Filip 
przepłynął wskazany dystans w czasie równym 6:14, a bieg 
zajął mu 8:36.
Pierwsza część zadania – pływanie, odbyła się na rzeszow-
skim basenie. Po osuszeniu się zawodników, przystąpili oni 
do kolejnego etapu zmagań – biegu, który odbył się na bież-
ni lekkoatletycznej stadionu Resovii.
– Cieszy fakt, że tacy młodzi ludzie już na etapie począt-
kowym mają ambicje do rywalizacji i są pozytywnie na-
stawieni do dalszych startów. Zachęcam wszystkich miesz-
kańców Głogowa do rozpoczęcia przygody z Aquathlonem, 
Triathlonem czy Duatlonem. Są to dyscypliny, które w ostat-
nim czasie zyskują na popularności, jednakże wymagają od 
zawodników dyscypliny i zaangażowania – mówi p. An-
drzej Zwierzchowski.
Młodym sportowcom serdecznie gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów!
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– Zespół prezentował się lepiej niż w ubie-
głym sezonie. Panowała dobra atmosfera, 
siatkarze angażowali się w treningi oraz roz-
grywki. Jednak niefortunnie stracone w kilku 
meczach punkty spowodowały, że ostatecznie 
zajął 9. miejsce. Zadecydowały o tym sen-
sacyjne rozstrzygnięcia ostatniej kolejki, po 
której zespół Siarki Tarnobrzeg zepchnął nas 
na 9. miejsce w tabeli, mając taką samą ilość 
zdobytych punktów, jednak lepszy stosunek 
wygranych setów – mówi Zbigniew Piekarz, 
wiceprezes ds. piłki siatkowej.

– O utrzymaniu się w lidze zadecydował 
baraż z drugim zespołem Podkarpackiej 2. 
Ligi Mężczyzn – TKS Żagiel Radymno. Nasz 
zespół był w nim zdecydowanie lepszy, wy-
grał 3:0 i 3:2, dlatego w przyszłym sezonie 
po raz 11. będzie występował w najwyższej 
lidze szczebla wojewódzkiego, tj. Podkar-
packiej 1 lidze Mężczyzn – dodaje.

Jak prezentuje się skład siatkarskiej dru-
żyny Głogovii w sezonie 2020-2021? 

Rozgrywający: Karol Rzegocki, Jakub Woś 
Przyjmujący: Grzegorz Czajor, Rafał Mitka, Adrian Kraw-
czyk 
Środkowi: Jakub Sitkowski, Paweł Dziadosz (kapitan) 
Atakujący: Tomasz Kozłowski, Michał Drzał 
Libero: Mateusz Jaksan, Adrian Ziobro 
Trener: Jakub Woś 

Nieregularnie z zespołem trenowali również: Patryk Róg, 
Marek Talarkowski i Tomasz Świętoniowski.

Tabela końcowa prezentuje się następująco:

1 TKF ITS Anilana Rakszawa 48 pkt
2 UKS Kępa MOSiR Dębica 45 pkt
3 SST Lubcza Racławówka 44 pkt
4 ProSport Marmax Czudec  40 pkt
5 AZS UP TSV Sanok 35 pkt
6 Klima Błażowa 29 pkt
7 MKS Wisłok Strzyżów  24 pkt
8 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 21 pkt
9 LKS Głogovia Głogów Młp. 21 pkt

10 AKS V LO Rzeszów 14 pkt
11 SPS Pruchnik  9 pkt

Podsumowując rozegraną rundę zasadniczą, podczas 22 
spotkań Głogovia zdobyła 21 punktów, z czego wygrała 
9 razy, przegrała 2 – po zaciętych tie-breakach 2:3. 

– Chciałbym podziękować trenerowi Jakubowi Wosiowi, 
zawodnikom, których zaangażowanie i poświęcony czas po-
zwoliły pozostać w wyższej lidze rozgrywek. Dziękuję rów-
nież sponsorom, a przede wszystkim sponsorowi głównemu 

– gminie Głogów Małopolski oraz członkom klubu: Rober-
towi Kamlerowi, Bartoszowi Kitowskiemu oraz Andrzejowi 
Drzałowi, za wsparcie logistyczne – mówi Zbigniew Piekarz.

– Pomimo trudnego okresu związanego z sytuacją epidemicz-
ną w kraju, różnego rodzaju obostrzeniami i reżimem sanitar-
nym, nasz zespół rozegrał cały sezon zgodnie z terminarzem. 
Nie przeszkodziły nam choroby czy kontuzje. Nie zbrakło du-
cha walki, sportowych emocji oraz radości z gry. Szkoda, że 
bez udziału kibiców, którzy w poprzednich latach byli z nami 
i dawali nam duże wsparcie – podsumowuje wiceprezes.

SIATKARZE GŁOGOVII ZAKOŃCZYLI ROZGRYWKI
Sezon 2020/2021 nie był dla siatkarzy Głogovii najłatwiejszy. Był to czas gruntownej przebudowy oraz walki 
o utrzymanie w lidze. Zadania tego podjął się trener Jakub Woś, który nowych zawodników musiał wkom-
ponować do drużyny, nadać jej charakter i styl gry. 
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Badanie cytologiczne to ba-
danie, które może uratować 
Ci życie!

Rak szyjki macicy jest to jeden 
z częstszych nowotworów wystę-
pujących u kobiet. Wcześnie wy-
kryty jest wyleczalny w ponad 99% 
przypadków, nieleczony może pro-
wadzić do śmierci. Ważna jest re-
gularność wykonywania badania 
cytologicznego, aby móc wcze-
śnie wykryć infekcję dróg rodnych 
oraz nieprawidłowe komórki, które 
w przyszłości mogłyby przekształ-
cić się w komórki nowotworowe. 
Dzięki cytologii można wykryć sta-
ny przedrakowe i zapobiec rozwo-
jowi raka szyjki macicy.

Badanie cytologiczne powin-
ny wykonywać wszystkie kobie-
ty, które rozpoczęły współżycie 
płciowe lub po konsultacji z lekarzem ginekologiem – 
kobiety po 25 roku życia, które jeszcze nie rozpoczęły 
współżycia. Istotne jest prawidłowe przygotowanie do 
badania, polegające na braku współżycia bez antykon-
cepcyjnych środków barierowych oraz niestosowaniu 
globulek dopochwowych lub irygacji pochwy na dwa dni 
przed planowanym badaniem. Kobiety, które miesiącz-
kują, na badanie cytologiczne powinny zgłosić się kilka 
dni po zakończonej miesiączce.

Cytologia jest badaniem wykony-
wanym bezpłatnie w ramach ubez-
pieczenia w Poradni Ginekolo-
giczno-Położniczej lub odpłatnym 
w gabinetach prywatnych. W Pol-
sce prowadzony jest program cyto-
logicznych badań przesiewowych 
dla kobiet między 25 a 59 rokiem 
życia. Każda kobieta ubezpieczona, 
nieleczona onkologicznie z powo-
du raka szyjki macicy, ma prawo do 
wykonania cytologii raz na 3 lata 
w ramach programu profilaktycz-
nego w poradni mającej kontrakt 
z NFZ. Kobiety zakażone wirusem 
HIV, HPV – wysokiego ryzyka 
lub leczone immunosupresyjnie 
badanie powinny wykonywać co 
12 miesięcy. Badanie cytologiczne 
w ramach profilaktyki może zostać 
pobrane przez lekarza ginekologa 
lub położną POZ.

W ramach rutynowej wizyty w gabinecie ginekologicz-
nym lekarz prowadzący pacjentkę może zdecydować 
o pobieraniu wymazu cytologicznego raz w roku lub 
częściej w przypadku nieprawidłowych wyników badań 
cytologicznych.

mgr położnictwa Magdalena Szwed,  
specjalista pielęgniarstwa rodzinnego  

Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie 

CYTOLOGIA – PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY

Nadeszła upragniona wiosna. Dłuższe, cieplejsze i słonecz-
ne dni zachęcają do wyjścia z domu, aktywności na świeżym 
powietrzu i snucia wakacyjnych planów. W tym wiosennym 
entuzjazmie łatwo zapomnieć o starym ludowym porzekadle. 
A przecież mądrość ludowa przestrzega: kwiecień-plecień, bo 
przeplata, trochę zimy, trochę lata. Z takiej sezonowej mieszan-
ki krótka droga do obniżonej odporności, kataru i przeziębień, 
wprowadzając do swojej kuchni czosnek oraz awokado. 

Czosnek. W ilości zastosowań leczniczych czosnek nie ma 
sobie równych. Znanych jest ich bowiem ponad sto. Wśród 
nich najbardziej popularne są właśnie te związane z zapobiega-
niem infekcjom i wzmocnieniem układu immunologicznego. 
Warto również wiedzieć, że czosnek wykazuje działanie anty-
nowotworowe, obniża ciśnienie krwi, chroni przed udarem 
i zawałem serca, wspomaga trawienie. Ponadto zawarte w nim 
antyoksydanty, witaminy i składniki mineralne cudownie 
wpływają na kondycję i wygląd skóry. Jego korzystne działanie 
na naczynia krwionośne poprawia jej ukrwienie, a właściwości 
odkażające pomagają w walce z wypryskami. Po ciężkich zi-
mowych bojach takie wsparcie dla cery to absolutny mus. 

Awokado. Choć dostępne na polskim rynku jest już od 
dawna, to nie do końca zdążyliśmy się do niego przekonać. 

Zupełnie niesłusznie. Ma ono przecież nawet polską nazwę: 
smaczliwka. Ten owoc pełen jest składników zbawiennych 
dla zdrowia i urody. Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczo-
we, witaminy z grupy B, witamina E, luteina, polifenole to 
nieocenieni sprzymierzeńcy w starciu z rakiem, starzeniem 
się, demencją i nadciśnieniem. Świetnie wspomagają również 
pracę mózgu i serca. Jedno awokado od czasu do czasu po-
zwoli nam powitać wiosnę tak, jak ona na to zasługuje.

SEZONOWE WARZYWA I OWOCE DLA ZDROWIA
Kwiecień to sezonowa mieszanka i łatwo w tym czasie o obniżenie odporności, katar czy przeziębienie. 
Jakie warzywa i owoce warto zatem w tym czasie jeść? O tym poniżej.
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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

24 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży. W ramach 
corocznych (od 2000 roku) obchodów Międzynarodowego 
Dnia Młodzieży odbywają się konferencje, dyskusje, spotka-
nia z przedstawicielami władz, warsztaty, przedsięwzięcia 
artystyczne i charytatywne. Celem święta jest uaktywnienie 
młodzieży, zachęcenie jej do działań na rzecz rówieśników 
i społeczności lokalnej, wymiana poglądów, przedstawianie 
władzom pomysłów i sugestii dotyczących rozwiązywania 
kwestii dotyczących młodzieży w danym kraju.

24 kwietnia
Mecz LKS Głogovia Głogów Małopolski vs Korona Rze-
szów. Godzina 16:00, stadion Głogovii, przy ul. Fabrycznej 
10 w Głogowie Małopolskim.

1 maja
Mecz LKS Głogovia Głogów Małopolski vs JKS Jarosław. 
Godzina 16:00, stadion Głogovii, przy ul. Fabrycznej 10 
w Głogowie Małopolskim.

5 maja
Mecz LKS Głogovia Głogów Małopolski vs KKS Karpaty 
Krosno. Godzina 17:00, stadion Głogovii, przy ul. Fabrycz-
nej 10 w Głogowie Małopolskim.

13.03.2021 r. – Wypadek drogowy w miejscowości Głogów Małopolski, w wyniku 
którego obrażeń ciała doznała kobieta. 

16.03.2021 r. – Ujawnienie korekty drogomierza, dokonanej przez obywatela 
Ukrainy w ciągniku marki Scania w Głogowie Małopolskim.

17/18.03.2021 r. – Włamanie do samochodu osobowego i kradzież mienia z jego 
wnętrza na szkodę osoby prywatnej w Głogowie Małopolskim. 

17/18.03.2021 r. – Kradzież roweru marki Specialized na szkodę osoby prywatnej 
w Głogowie Małopolskim.

31.03.2021 r. – Uszkodzenie trzech paneli ogrodzeniowych przy placu zabaw 
w Głogowie Małopolskim na szkodę Urzędu Miejskiego w Głogowie Ma-
łopolskim.



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


