
ZIEMIA
 GŁOGOWSKA

O sprawach lokalnych – konkretnie

 Nr 5/2021  Miesięcznik społeczno-kulturalny  Cena 2 zł   ISSN 1509-7153

ObchOdy Święta KOnstytucji 3 maja – str. 4

nagroda Kolberga dla henryka marszała

najstarsze i najważniejsze wyróżnienie w dziedzinie kultury ludowej dla prymisty Kapeli „Przewrotniacy” – str. 5

ultramaratOn POdKarPacKi w GłOGOwsKim bOrze – str. 19



Ziemia GłoGowska 5/20212

POLECAMY

fotoreportaż

trWa oBoWIĄZKoWY  
SpIS poWSZeCHNY

zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w narodowym spisie 
Powszechnym ludności i mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Każdy indywidualnie przez Internet może dokonać spisu w domu lub w Urzę-
dzie Miejskim w Głogowie Małopolskim na przygotowanym w tym celu stano-
wisku komputerowym, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym dogodnej daty i godziny z koordynatorem. W tym 
celu można dzwonić pod numer tel.: 17 789 7100.

Do realizacji Narodowego Spisu Powszechnego na terenie gminy Głogów Mało-
polski w wyniku naboru powołanych zostało 8 rachmistrzów spisowych. Z uwa-
gi na epidemię i konieczność przeprowadzania wywiadu bezpośredniego, na ten 
moment ten rodzaj spisu nie będzie realizowany. Zastąpią go rachmistrzowie tele-
foniczni, których zadaniem jest telefonowanie do mieszkańców oraz przeprowa-
dzenie z nimi rozmów. 
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W ramach liceum prowadzony jest nabór do czterech klas 
licealnych. Będą one rozszerzały następujące przedmioty: 
język polski – historia – język angielski, biologia – chemia 
– język angielski, matematyka – geografia – język angielski, 
informatyka – matematyka – język angielski. Warto pod-
kreślić, że dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej 
absolwenci ZSO osiągają znakomite wyniki w egzaminach 
maturalnych oraz z sukcesami reprezentują szkołę na ogól-
nopolskich olimpiadach przedmiotowych.

Natomiast technikum prowadzi nabór do klasy o profilu 
technik logistyk – kod zawodu 333107. Uczniowie w trak-
cie nauki w technikum logistycznym mają możliwość zdo-
bycia dwóch kwalifikacji: SPL.01. obsługa magazynów oraz 
SPL.04. organizacja transportu. Do najpopularniejszych 
branż, które poszukują logistyków, należą przede wszyst-
kim: przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informa-
tyka i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm spe-
cjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej. 
Absolwent technikum może być zatrudniany w działach 
logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, 
dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych 
oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowi-
skach specjalisty m.in. do spraw: handlu elektronicznego, 
transportu wewnętrznego, organizacji przewozów, plano-
wania produkcji i zapasów czy gospodarki materiałowej.

Warto wspomnieć, że ZSO zostało drugi raz z rzędu wy-
różnione odznaczeniem Brązowej Szkoły w Ogólnopolskim 
Rankingu „Perspektywy 2021”. 

– W wysokie pozycje rankingowe wpisana jest nie tylko liczba 
zwycięstw, punkty maturalne oraz pomyślnie zdane egzaminy. 
To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, am-
bitnych uczniów, lokalnych władz oświatowych i samorządo-

wych, dbających o dobre warunki pracy swoich szkół – mówi 
dyrektor ZSO, Agnieszka Wiglusz-Zięba.

– ZSO to szkoła na wysokim poziomie, w której nikt nie jest 
anonimowy. Każdy ma możliwość rozwijania tu swoich za-
interesowań i uczenia się w przyjaznej, spokojnej atmosferze. 
Uczniowie mają wpływ na życie szkolne. Dużo się dzieje, 
uczniowie osiągają wysokie lokaty w konkursach i zawodach 
sportowych, a losy absolwentów wskazują, że spełniamy ocze-
kiwania młodzieży i solidnie przygotowujemy do podejmo-
wania zawodowych wyborów – dodaje.

Więcej informacji na stronie szkoły: http://slo.edu.pl/.

WStĄp W SZereGI UCZNIÓW ZSo 
zespół szkół Ogólnokształcących w Głogowie małopolskim zaprasza absolwentów szkół podstawowych do 
wstąpienia w szeregi swoich uczniów. w murach głogowskiej placówki funkcjonuje zarówno liceum ogól-
nokształcące, jak i technikum logistyczne.

Wśród tych, które czekają nas w najbliższym czasie, wymie-
nić należy spektakl teatralny „Sprawiedliwi. Historia rodzi-
ny Ulmów”, który wystawiony zostanie na deskach głogow-
skiej sceny już 5 czerwca. 

Organizatorami wydarzenia jest Miejsko Gminny Dom 
Kultury w Głogowie Małopolskim oraz Teatr im. Wandy 
Siemaszkowej w Rzeszowie. Spektakl wystawiony zostanie 
5  czerwca (sobota) w Miejsko Gminnym Domu Kultury, 
przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 12 w Głogowie Małopol-
skim o godzinie 19:00. Wstęp wolny, należy jednak pa-
miętać, że ze względu na sytuację epidemiologiczną liczba 
miejsc będzie ograniczona. Bilety dostępne są w sekretaria-
cie MGDK lub bezpośrednio przed spektaklem. 

Zapraszamy!

MGDK ZapraSZa Na SpeKtaKL 
wraz ze stopniowym znoszeniem obostrzeń sanitarnych swoją działalność rozszerza miejsko Gminny dom 
Kultury im. Franciszka Kotuli w Głogowie małopolskim. Organizuje on szereg konkursów oraz wydarzeń kul-
turalnych, o których na bieżąco informuje na swojej stronie internetowej www.mgdk.pl. 
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O godzinie 8:00 w Sanktuarium Matki Bożej Głogowskiej 
odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny, któ-
rą sprawował ksiądz proboszcz Adam Samel. Tuż po niej 
przedstawiciele lokalnych władz, a wśród nich: burmistrz 
Głogowa Małopolskiego Paweł Baj, zastępca burmistrza 
Piotr Niedziela, sekretarz gminy Remigiusz Wzorek, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Paweł Ślęzak oraz radni i przed-
stawiciele Rad Osiedli Głogowa Młp. złożyli wieńce pod fi-
gurą Matki Boskiej oraz pomnikiem Poległych za Wolność 
i Niepodległość Ojczyzny.

Przypominamy, że z okazji przypadającej w tym roku okrą-
głej 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Skarbni-
ca Narodowa przygotowała bezpłatny medal pamiątkowy 
dla każdego Polaka. Więcej szczegółów pod poniższym lin-
kiem: www.skarbnicanarodowa.pl/konstytucja3maja.

oBCHoDY ŚWIĘta KoNStYtUCJI 3 MaJa 
3 maja w całym kraju obchodziliśmy Święto Konstytucji. ze względu na wciąż obowiązujące obostrzenia 
związane z pandemią tegoroczne obchody nie mogły odbyć się w tak uroczystej formie, jak miało to miej-
sce w latach ubiegłych. Podobnie sytuacja wyglądała w naszej gminie, gdzie obchody Święta Konstytucji 
3 maja miały charakter symboliczny.

Kwiaty przed obeliskiem złożyły również służby mundu-
rowe oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Głogowie Młp., 
a honorową wartę pełnił samodzielny pluton strzelców 
z Głogowa Młp. W związku z pandemią obchody odbyły 
się w wymiarze symbolicznym.

Ofiarą zbrodni katyńskiej, popełnionej przez Sowietów 
wiosną 1940 r., padło co najmniej 21 857 obywateli polskich 
– oficerów, policjantów, a przede wszystkim przedstawicieli 
polskiej inteligencji. Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów 
władzy sowieckiej”, NKWD dokonywało przez strzał w tył 
głowy z broni krótkiej. Konsekwencją sowieckiego ludobój-
stwa było kłamstwo katyńskie, zwane kłamstwem założy-
cielskim Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Wywarło ono 
olbrzymi wpływ na najnowszą historię Polski. Przemiany 
zapoczątkowane w Polsce w 1989 r. dały początek walce 
o prawdę. Pionierami odkłamywania historii byli najbliżsi 
ofiar zbrodni – najczęściej żony i dzieci zamordowanych.

UpaMIĘtNIoNo 81. roCZNICĘ ZBroDNI KatYŃSKIeJ 
Przedstawiciele władz samorządowych przed obeliskiem ku czci polskich oficerów pomordowanych w Katy-
niu, twerze i charkowie oddali hołd Polakom zamordowanym przez sowietów w Katyniu. 
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nagroda im. Oskara Kolberga to wyróżnienie dla 
artystów tworzących w dziedzinie ludowych sztuk 
plastycznych i rękodzieła, literatury, śpiewu, muzyki 
instrumentalnej i tańca oraz organizatorów przed-
sięwzięć artystycznych upowszechniających folklor 
i sztukę ludową.

Patronem Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla 
kultury ludowej”, przyznawanej za dokonania twórcze, ar-
tystyczne, naukowe oraz działalność wspierającą tradycyjną 
kulturę regionalną, jest Oskar Kolberg. Etnograf, folklory-
sta, kompozytor, twórca największego w XIX wieku zasobu 
źródeł etnograficznych do badania kultury ludowej obszaru 
dawnej Rzeczypospolitej, autor serii monografii Lud i Ob-
razy etnograficzne, które stworzyły podwaliny współcze-
snych nauk o kulturze (etnografii, etnologii, folklorystyki, 
etnomuzykologii) i do dziś są inspiracją twórczości nauko-
wej i artystycznej.

Warto podkreślić, że jest to najstarsze i najważniejsze wy-
różnienie w dziedzinie kultury tradycyjnej – zostało usta-
nowione w 1974 roku. Tym bardziej napawa dumą fakt, 
że jednym z laureatów tegorocznej edycji jest mieszkaniec 
naszej gminy – Henryk Marszał, nagrodzony w kategorii I 
„Twórcy plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego”.

Henryk Marszał to pochodzący z Przewrotnego prymista ka-
peli „Przewrotniacy”. Na skrzypcach gra już ponad 60 lat, prze-
kazując tradycje muzyczne młodszym wykonawcom. Jego kan-
dydaturę do nagrody zgłosiło działające na terenie naszej gminy 
Stowarzyszenie „Gdzieś Tu”, zajmujące się popularyzacją walo-
rów naszego regionu, zarówno w sferze turystycznej, jak i kul-
turalnej. Kilka lat temu stowarzyszenie to nakręciło o  Henryku 
Marszale również film, który obejrzeć można pod linkiem: ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=oGfBatm0pWM.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 1 lipca bie-
żącego roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Wszyscy 
laureaci otrzymają Medale im. Oskara Kolberga projektu 
Anny Jarnuszkiewicz, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 
finansowe ufundowane przez Ministra Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu oraz Samorząd Województwa 
Mazowieckiego. Organizatorem Nagrody im. Oskara Kol-
berga „Za zasługi dla kultury ludowej” jest Ministerstwo 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Serdecznie gratulujemy!

NaGroDa KoLBerGa DLa HeNrYKa MarSZaŁa 

Henryk Marszał z żoną Władysławą. Archiwum SGT, MGDK

Marszałowie ze Stowarzyszeniem Gdzieś Tu. Archiwum SGT, MGDK

Henryk Marszał

Henryk Marszał z kapelą Przewrotniacy

Henryk Marszał z kapelą Przewrotniacy
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w ubiegłym roku minęło 450 lat od momentu lokacji 
naszego miasta. historia Głogowa małopolskiego 
swoimi początkami sięga drugiej połowy XVi wie-
ku. wówczas to Krzysztof Głowa herbu jelita, dzie-
dzic m.in. Przybyszówki i nowosielec, zdecydował 
się założyć na swoich włościach miasto. 23 kwiet-
nia 1570 r., w dzień Świętego wojciecha, w Przy-
byszówce (obecnie osiedle rzeszowa), a wówczas 
odrębnej wsi, wystawił on akt fundacyjny miasta, 
które zgodnie z jego wolą miało nosić nazwę po-
chodzącą od jego nazwiska. zatem od chwili za-
łożenia Głogów znany był jako Głowów. Oficjalnie 
posługiwano się tą nazwą do 1786 r., kiedy to na 
mocy dekretu cesarskiego dokonano jej zmiany.

W rocznicę 450-lecia tego doniosłego wydarzenia władze 
miasta, wspólnie z pasjonatami historii i szerokim gronem 
mieszkańców, podjęły się realizacji dzieła – wzniesienia 
pomnika założyciela miasta Krzysztofa Głowy. Pomnik 
miał być ustawiony w roku 2020, ale z uwagi na panującą 
pandemię uroczystości zostały przełożone na jesień roku 
bieżącego. Projekt pomnika i jego formę przygotował zna-
ny rzeszowski rzeźbiarz pan Krzysztof Brzuzan, zaś odlew 
przygotowywany jest w pracowni odlewniczej w Zaczer-
niu. Honorowym Przewodniczącym Komitetu Budowy 
Pomnika został pan Andrzej Drzał, przewodniczący rady 
osiedla Centrum w Głogowie Małopolskim.

Pomnik zostanie ustawiony w Parku Grabina przy nowej 
ścieżce spacerowej. Zarówno projekt pomnika, jak i miejsce 
jego ustawienia zyskały aprobatę konserwatora zabytków 
i przedstawicieli mieszkańców.

Zbiórki niezbędnych środków finansowych na jego bu-
dowę podjęła się Głogowska Fundacja Rozwoju Spo-
łecznego, która uzyskała zgodę ministerstwa na jej prze-
prowadzenie. Każda osoba, która zechce wpłacić datki 
(minimum 20 zł) na budowę pomnika, otrzyma pamiąt-
kową cegiełkę przygotowaną z tej okazji. Wpłat można 
dokonywać na konto zbiórki nr: 45 8642 1126 2012 1143 
4799 0006 lub bezpośrednio w sekretariacie Miejsko 
Gminnym Domu Kultury lub Miejsko Gminnej Bibliote-
ki Publicznej oraz w Ratuszu.

Wszyscy darczyńcy będą wymienieni w pamiątkowej 
księdze. Nazwiska zaś tych, którzy dokonają wpłaty 
1 tys. zł, umieszczone zostaną na specjalnych, pamiątko-
wych płytkach – ułożonych na alejce stanowiącej dojście 
do pomnika.

Cel budowy pomnika jest historyczny i edukacyjny. 
Chcemy, aby mieszkańcy gminy oraz osoby odwiedza-
jące miasto mogły się dowiedzieć, kiedy ono powstało, 
w jakich okolicznościach i kto był jego założycielem. Po-
mnik będzie spełniał również rolę atrakcji turystycznej 
i niewątpliwie, jako dzieło artystyczne, upiększy prze-
strzeń publiczną. Będzie to już kolejny pomnik, który 
stanie w naszym mieście. Drugi o charakterze historycz-
nym – po znajdującym się w rynku pomniku-kamieniu 
z okresu międzywojennego upamiętniającym Victorię 
Wiedeńską.

roZpoCZĘŁa SIĘ ZBIÓrKa Na BUDoWĘ poMNIKa 
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trWa reMoNt DrÓG GMINNYCH 
Po zakończeniu zimy nawierzchnie dróg wymagają napraw. by zadbać o bezpieczeństwo korzystających 
z nich mieszkańców, niezbędne są regularne uzupełnienia ubytków. 

Podobnie sytuacja ma się w naszej gminie, dlatego począt-
kiem kwietnia gmina Głogów Małopolski podpisała umo-
wę z firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. 
z o.o, na mocy której wykonane zostaną remonty cząstkowe 
gminnych dróg. Z nowej nawierzchni asfaltowej kierowcy 
już mogą korzystać na drodze przy Domu Kultury i Pu-
blicznym Przedszkolu w Głogowie Młp.

Prace interwencyjne prowadzone są w Głogowie Mało-
polskim, Przewrotnem, Wysokiej Głogowskiej, Budach 
Głogowskich, Lipiu, Hucisku oraz Rudnej Małej. Wyre-
montowane zostaną nawierzchnie bitumiczne najbardziej 
zniszczonych odcinków dróg. Szacowana ilość materiału, 
jaka wykorzystana będzie do tego celu, to 200 ton asfal-
tobetonu. Wykonane zostaną także nowe nakładki bi-
tumiczne o grubości 5 cm, o szacunkowej powierzchni 
18 000 m2. Łączny koszt inwestycji drogowych opiewa na 
kwotę prawie 800 tysięcy złotych.

Kierowców prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Pa-
miętajmy, że prace drogowe są konieczne, by utrzymać 
nasze gminne drogi w jak najlepszym stanie, a co za tym 
idzie – zadbać o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Modernizacja prowadzona jest zgodnie z przepisami Pra-
wa Geodezyjnego i Kartograficznego. Modernizacja ewi-
dencji gruntów wykonywana jest w celu doprowadzenia 
do zgodności danych zawartych w operacie ewidencji 
gruntów, budynków i lokali ze stanem faktycznym. To wy-
znaczenie powierzchni użytków gruntowych dla poszcze-
gólnych działek według ich rzeczywistego użytkowania. 
Jest to zadanie leżące w gestii powiatów – starosta wyda-
je zarządzenie w sprawie przeprowadzenia modernizacji 
ewidencji gruntów i budynków.

Na terenie gminy Głogów Małopolski modernizacja obej-
muje obszar miejski starego miasta Głogowa Młp., a tak-
że obszary obecnych osiedli miasta: Rogoźnicy, Stykowa, 
Woli Cichej oraz Zabajki. Na znajdujących się na tym te-
renie obiektach prowadzony jest pomiar budynków wraz 
z jednoczesnym oznaczeniem użytków – zmiany sposobu 
użytkowania danych nieruchomości. W ramach moder-
nizacji aktualizowane są także bazy danych innych miej-
scowości gminy: Pogwizdowa Starego, Huciska, Bud Gło-
gowskich oraz Lipia. Modernizacja tych terenów również 
polega na pomiarach obiektów oraz użytków gruntowych.

Terminem, w jakim zakończone mają zostać prace moder-
nizacyjne na terenie naszej gminy, jest koniec paździer-

nika bieżącego roku. Natomiast wyłożenie operatu opiso-
wego oraz kartograficznego planowane jest na początek 
września bieżącego roku. Będzie on wyłożony w siedzibie 
firmy GEORES Sp. z o.o. przy ul Targowej 3 w Rzeszo-
wie w godzinach pracy placówki – od 8:00 do 15:00, przez 
okres 3 tygodni. Przed wyłożeniem operatu do wiadomo-
ści, gmina oraz poszczególne sołectwa zostaną o tym fak-
cie powiadomione za pomocą obwieszczenia.

trWa MoDerNIZaCJa I aKtUaLIZaCJa eWIDeNCJI 
GrUNtÓW I BUDYNKÓW

rozpoczęły się prace nad modernizacją i aktualizacją bazy danych ewidencji Gruntów i budynków na 
terenie gminy Głogów małopolski. na wniosek starostwa Powiatowego w rzeszowie, do którego zadań 
należy prowadzenie bazy danych eGib, firma GeOres sp. z o.o z rzeszowa rozpoczęła prace pomiarowe.
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na mocy porozumienia w sprawie powierzenia za-
dań i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie 
utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad 
cmentarzami i mogiłami wojennymi, zawartego mię-
dzy gminą Głogów młp. a wojewodą Podkarpackim, 
nasza gmina otrzymała dotację na utrzymanie oraz 
remont mogił wojennych w rezerwacie bór.

Dotacja w kwocie 50 tysięcy złotych przeznaczona zosta-
nie na kontynuację remontu pomników ofiar hitlerowskiej 
zbrodni, znajdujących się w rezerwacie Bór. Warto zazna-
czyć, że jest to kolejna dotacja, jaką na ten cel pozyskała na-
sza gmina, dzięki czemu sukcesywnie wymieniane są słupki 
ogrodzeniowe i płyty nagrobkowe. 

W rezerwacie „Bór” znajduje się kilka miejsc pamięci na-
rodowej, mających upamiętnić ofiary hitlerowskiego reżi-
mu. To tam w latach 1940-1944 Niemcy rozstrzelali ok. 300 
obywateli narodowości polskiej oraz ok. 5000 Żydów.

DotaCJa Na reMoNt MoGIŁ W GŁoGoWSKIM BorZe 

W pierwszej kolejności usunięto ogniska korozji oraz jej 
naloty z podwozia i nadwodzia. Uzupełniono również ubyt-
ki w blachach i wykonano zabezpieczenie antykorozyjne 
podwozia i jego elementów. Natomiast w nadwoziu napra-
wiono uszkodzone w wyniku korozji powłoki lakiernicze. 
Dodatkowo podczas remontu wymieniono skorodowane 
rurki hamulcowe oraz dokonano innych, niezbędnych na-
praw i konserwacji.

– Remont wozu strażackiego był niezbędny. Dzięki konser-
wacji oraz innym naprawom strażacy z jednostki OSP w Po-
gwizdowie Starym będą mogli bezpiecznie służyć mieszkań-
com gminy i dbać o ich bezpieczeństwo – mówi Stanisław 
Zięba, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Głogowie 
Małopolskim.

Wykonawcą prac była firma Mechanika Samochodowa To-
masz Potocki. Koszt remontu to 3500 zł. Został on w całości 
sfinansowany przez gminę Głogów Małopolski.

WYreMoNtoWaNo WÓZ StrażaCKI 
zakończył się trwający cztery tygodnie remont lekkiego samochodu pożarniczego Ford transit „Franek”, 
należącego do jednostki Ochotniczej straży Pożarnej Pogwizdów stary. zakres prac obejmował m.in. 
konserwację podwozia, naprawy lakiernicze elementów nadwozia oraz drobne naprawy mechaniczne. 

Wykonane zostaną następujące działania: skucie tynków, 
ściągnięcie parkietu i płytek, zabezpieczenie ścian przed wil-
gocią, poprawa instalacji elektrycznej i hydraulicznej, wyko-
nanie tynków, malowanie ścian, ułożenie płytek i paneli oraz 
zakup mebli. Strażacy wyremontują również salę konferen-
cyjną, pomieszczenia sanitarne, aneks kuchenny i magazyn 
sprzętu. W prace zaangażowanych jest 15 strażaków.

– Gmina zakupiła materiały niezbędne do remontu, a dru-
howie sami wykonują prace. Chciałbym im za to bardzo po-
dziękować, bo oprócz tego, że prace są potrzebne, to również 
ważne jest umacnianie więzi i dobra współpraca. W straży to 
podstawa – mówi Adam Ozimek prezes OSP Hucisko. 

Działania remontowe w budynkach OSP na terenie gminy 
prowadzone są cyklicznie od paru lat według tej samej zasa-
dy: gmina kupuje materiały, druhowie przeprowadzają pra-

ce. W tym roku gmina prowadzi również duże inwestycje 
w jednostce OSP Lipie – buduje garaż na samochód stra-
żacki wraz z zapleczem socjalnym.

W HUCISKU StrażaCY reMoNtUJĄ reMIZĘ 
trwają prace remontowe w remizie strażackiej w hucisku. druhowie z jednostki prowadzą prace samo-
dzielnie i nieodpłatnie. 
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AL-ANON Grupy Rodzinne 
zapraszają na 
spotkania w każ-
dy wtorek o go-
dzinie 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 poprzednim artykule wzięliśmy pod lupę zagrody lasowiackie  
– zajęliśmy się ich kształtem, budową czy też materiałami używa-
nymi do wzniesienia i pokrycia. Tym razem zajmiemy się samym 
procesem budowy domu. Puszcza Sandomierska była miejscem, 
które wymagało od ludzi osiedlonych w niej ciągłej czujności, byli 
bowiem narażeni na ciągłe zagrożenia - żywioły niszczące domostwa 
i uprawy, dzikie zwierzęta, szczególnie wilki, czyhające na żywy in-
wentarz, a także innych, „zaradnych” współosiedleńców. Te warunki 
spowodowały, że życie Lasowiaków było pełne ludowej pobożności 
i obrzędów, ale z drugiej strony magii i zabobonów, o czym właśnie 
dowiecie się w tym wpisie.

Wiemy już, że najpopularniejszym budulcem było drewno. Drew-
niane domy stawiano jeszcze po II wojnie światowej, szczególnie 
starsi ludzie uważali, że cłowiekowi w takim domu lepi się żyje - ściany 
są cieplejsze i bardziej suche. Wybór drzew do budowy był bardzo 
ważnym wydarzeniem, pełnym „świętych” zasad. Należało je ścinać 
w zimie, było wtedy bardziej suche, jakby uśpione. Zwózka ścięte-
go budulca odbywała się „na ochotę”– z pomocą sąsiadów, rodziny 
i znajomych. Nie pobierano za to wynagrodzenia, jednak zlecający 
mieli obowiązek ugościć pomocników. Była to sprawa honorowa – 
szczególnie, gdy chodziło o budowę domu dla nowożeńców.

Obecność przy ścince doświadczonych gospodarzy była bardzo 
istotna – potrafili dostrzec niebezpieczeństwa, których nie zauwa-
żyliby niewprawieni drwale. Bardzo ważne było, aby w drzewie nie 
było świcy, czyli sęku wyrastającego pionowo w górę. Umieszczenie 
belki ze świcą zwiastowało szybki pożar. Takie drzewo należało po-
minąć, ale gdy nie zauważono tego w porę, trzeba było ten kawałek 
odciąć lub wbić trzy diabelskie gwoździe. Niejaki Jędrzej Grodecki 
wymawiał Walentemu Kotuli (cieśli, ojcu Franciszka), że nieopatrz-

JUż Ja SaM pÓJDĘ DrZeWo 
WYBIerać, ZNaM SIĘ Na tYM...

nie wstawił drzewo ze świcą w ścianę jego chałupy i choć je wyjął, 
dom i tak spłonął dwa lata później.

Za wszelką cenę unikano drzewa, które rozdziela się na dwa kręgołki, 
ponieważ przynoso łone niesceście w dom – podobnie, gdy z jedne-
go korzenia wychodzą dwa pnie. Bardzo ważne było także, by ścię-
ta dłużyca wieziona była odziomkami do przodu. Inaczej to grzech 
wozić i nieszczęścia możecie narobić, jak to ganił stary Liszcz z Budek 
młodych pomocników, zwożących drzewo do chałupy jego syna.

Opisane tu ciekawostki to tylko mały fragment przebogatej obrzę-
dowości związanej z budową domu. Zatrzymaliśmy się na etapie 
zwózki drewna, więc do momentu zamieszkania jeszcze dość długa 
droga, którą, mam nadzieję, przejdziemy wspólnie. 
Furdyna Józef „Wiejski dom mieszkalny w widłach Wisły i Sanu. Forma i funkcja (1850-
1965), Mielec 2014
Kotula Franciszek „Z Sandomierskiej Puszczy”, Warszawa 1962

Wojciech Dulski

Lasowiacka chałupa ukryta „po staremu” w gęstwinie drzew. Fot. W. Dulski, 2021

etNoKĄCIK 5/2021

Coraz bliżej do wyczekiwanych zmian w systemie orzekania 
o stopniu niepełnosprawności. Pełnomocnik Rządu ds. Osób 
niepełnosprawnych, Minister Paweł Wdówik, przedstawił plan 
na powołanie Krajowego Centrum Orzeczniczego, podległego 
ministrowi ds. zabezpieczeń społecznych oraz utworzenie jego 
terenowych oddziałów. Będzie również możliwość orzeczenia 
się w miejscu zamieszkania. Wprowadzona zostanie „Strate-
gia na rzecz osób z niepełnosprawnością 2020-2030” – której 
kluczowym kierunkiem będzie Konwencja o prawach osób nie-
pełnosprawnych. W orzecznictwie stosowany ma być ten sam 
podstawowy mechanizm orzekania o niepełnosprawności jako 
głównym mierniku, ale do tego zostaną uwzględnione cztery 
dodatkowe wymiary orzekania: o zdolności do pracy, zdolności 
do samodzielnego życia, potrzebach edukacyjnych i wymiarze 
funkcjonowania społecznego oraz rodzinnego. Zniknie także do-
tychczasowa zasada, że do 16. roku życia nie orzeka się stopnia 
niepełnosprawności. W nowym systemie planuje się orzekanie 
stopnia od samego początku. Czekamy na te zmiany z niecierpli-
wością, ponieważ obecny, przestarzały system orzekania nie jest 
adekwatny do współczesnych potrzeb zarówno osób z niepełno-
sprawnością, jak też placówek edukacyjnych, terapeutycznych czy 
ośrodków rehabilitacji społecznej i zawodowej. 

A co w Centrum Natura Caritas? Systematycznie wykonujemy prace 
konfekcyjne w zakresie składania rękawic i masek dla kolbuszow-
skiego przedsiębiorstwa, gościmy grupy pracownicze oraz świad-
czymy usługi cateringowe. We współpracy z Polskim Związkiem 
Organizatorów ZAZ i WTZ wdrażamy system asystentury osobistej 
dla osób z niepełnosprawnością, polegający na wsparciu OzN przez 
asystenta. Polega to na wspieraniu w codziennym funkcjonowaniu 
społecznym, zawodowym i edukacyjnym. To możliwość wspólnego 
spędzenia czasu, wyjazdu do kina, na basen, również z innymi obję-
tymi osobami tym programem. Projekt posiada wydzielony budżet 
na te dodatkowe aktywności – zakup biletów czy transport. Asysten-
ci to osoby, które wykazują się minimum sześciomiesięcznym do-
świadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością, są otwarci 
i gotowi do pracy w godzinach popołudniowych. 

A my w najbliższych miesiącach planujemy rozszerzyć liczbę nie-
pełnosprawnych pracowników, więc jeśli ktoś posiada znaczny lub 
umiarkowany stopień niepełnosprawności lub zna taką osobę, za-
praszamy do odwiedzenia ZAZ Centrum Natura Caritas w Budach 
Głogowskich i spędzenia z nami dnia pokazowego – jak pracujemy. 
Liczymy też na stopniowe znoszenie ograniczeń w branży tury-
stycznej, bo chcemy zapełnić rezerwacje i ruszyć „pełną parą”. 

Daniel Jakubowski

pLaN ZMIaN W orZeKaNIU o StopNIU NIepeŁNoSpraWNoŚCI
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BIBLIoteKa poLeCa
luna – Gabriela Gargaś

Luna ma w sobie coś z żywiołu. Gdy 
się śmieje, świat śmieje się wraz 
z nią. A gdy kocha, to całym sercem. 
Latając, czuje się wolna. I choć wciąż 
ściga ją wspomnienie przeszłości, 
wierzy, że wypełniając swoją misję 
w przestworzach, zagłuszy czarne 
myśli. Daniel musi być silny. W jego 
zawodzie chwila zawahania może 
oznaczać czyjąś śmierć. Tajemniczy 

samotnik nie wie, czym jest strach. Przy Lunie dowie się, 
czym jest miłość. Połączy ich gorący romans. Rozdzielą setki 
kilometrów i mężczyzna, który potrafi walczyć o swoje. Czy 
krótki, ale bardzo intensywny związek przetrwa tak ciężką 
próbę? Szalona miłość, spontaniczne wybory i żar, który 
może zranić. Gabriela Gargaś odważnie opowiada o emo-
cjach silniejszych niż rozsądek.

słodki smak marzeń – aneta 
Krasińska 

Laura Kosińska wyjeżdża z rodzinnej 
wioski na studia do Warszawy i tu 
postanawia się osiedlić. Podejmuje 
pracę w agencji reklamy prowadzo-
nej przez apodyktyczną pracoho-
liczkę. Na szczęście Laura trafia na 
współpracowników, którzy szybko 
stają się jej przyjaciółmi. Grupa trzy-
dziestolatków pracuje pod presją 

czasu i wciąż musi podejmować nowe, coraz bardziej wyma-
gające wyzwania, ale potrafi się też cieszyć urokami nocnego 
życia stolicy. Długie, często zakrapiane alkoholem wieczory 
stają się odskocznią od nadmiaru obowiązków zawodowych, 
samotności i braku zrozumienia. Jednak na drodze Laury 
niespodziewanie pojawia się ktoś, kto zmieni jej podejście do 
obowiązków zawodowych i pokaże świat, w którym ważne są 
zupełnie inne wartości. Nieoczekiwana znajomość z Igorem 
Wolfem kusi Laurę, ale jednocześnie wywołuje u niej huśtaw-
kę nastrojów i nieznane dotychczas emocje. 

słoiczek strachu – barbara supeł

Rodzice Błażeja i Dominika uma-
wiają się na wieczór gier planszo-
wych z rodzicami Klary i Marty. 
W tym czasie dzieci mają bawić się 
razem. Błażej jest najstarszy i nie 
chce bawić się z maluchami, ale 
rodzice każą mu zaopiekować się 
młodszymi dziećmi i wymyślić dla 
nich zabawę. Błażej, trochę z zemsty, 
proponuje dzieciakom grę w „sło-

iczek strachu”. Dominik i dziewczynki zaczynają wykonywać 
wymagające odwagi, tajne zadania ze słoiczka. Jak zakończy 
się ta zabawa i kto będzie się bał ostatni? „Już czytam” to se-
ria książek przeznaczonych do samodzielnego czytania przez 
dzieci dopiero zaczynające swoją przygodę z czytaniem. 

MGBP w Głogowie Młp.

GŁoGoWSKIe KapLICZKI
na stronie internetowej biblioteki od kwietnia w za-
kładce Filmoteka można obejrzeć kolejny odcinek 
cyklu filmowego „Głogowska Ścieżka historyczna”, 
tym razem poświęcony głogowskim kapliczkom.

Mała architektura sakralna w postaci przydrożnych krzy-
ży, figur i kapliczek od wieków towarzyszyła mieszkań-
com Polski. Nie inaczej było w Głogowie Małopolskim 
czy w jego okolicach. W każdej miejscowości naszej gmi-
ny można znaleźć od kilku do kilkudziesięciu tego rodza-
ju obiektów. Świadczą one o pobożności mieszkańców, 
bo zdecydowana większość z nich była fundowana indy-
widualnie przez daną osobę czy rodzinę, a rzadko przez 
większą zbiorowość. Historia ośmiu głogowskich kapli-
czek, wybranych spośród kilkudziesięciu, stała się tema-
tem nowego odcinka serii.

Inspiracją do jego powstania była książka „Szlakiem gło-
gowskich kapliczek” autorstwa większego zespołu redakcyj-
nego, którym kierowała pani Elżbieta Gajda. Wszystkich, 
którzy zainteresowani są historią głogowskich kapliczek, 
odsyłam do książki, natomiast film ma być inspiracją do 
zapoznania się z tym tematem. Co wspólnego ma figura 
Jezusa Chrystusa z zakończeniem II wojny światowej? Czy 
w Głogowie Małopolskim był kiedyś cmentarz, na którym 
chowano ofiary zarazy? W jakim celu wystawiono figurę 
Matki Bożej na rozstajach dróg? Które z kapliczek są naj-
starszymi w mieście? Na te i na inne pytania można znaleźć 
odpowiedź, oglądając film.

Producentami tego odcinka, podobnie jak pozostałych, jest 
działające przy bibliotece Stowarzyszenie „Lasowiacy” oraz 
Stowarzyszenie „Gdzieś Tu”. Zdjęcia kręcone były jeszcze 
w październiku zeszłego roku, jednak prace nad montażem 
przeciągnęły się trochę, a to z tego powodu, że w filmie została 
wykorzystana specjalnie w tym celu wykonana mapa centrum 
Głogowa Małopolskiego, na której zaznaczono lokalizację 
poszczególnych kapliczek. Uatrakcyjnia to film, pozwalając 
dodatkowo widzowi na łatwe zorientowanie się o miejscu ich 
położenia. Zapraszam więc do obejrzenia filmu na stronie  
http://www.mgbp.com.pl/, ale także, korzystając z majowej 
pogody, do ruszenia w teren, aby obejrzeć je osobiście.

Robert Borkowski, dyrektor MGBP w Głogowie Młp.

Kapliczka ufundowana przez Jędrzeja i Katarzynę Ładosiów w 1836 r.  
stojąca u wylotu ulicy Polnej do Sikorskiego
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o poWoŁaNIU SŁÓW KILKa
wiosna to czas, kiedy wielu młodych ludzi zastanawia się nad właściwym kierunkiem swojej przyszłości, 
a więc nad swoim życiowym powołaniem. są to tysiące maturzystów, którzy zdając egzamin dojrzałości, stoją 
przed ważną i odpowiedzialną decyzją wyboru swojej życiowej drogi – przynajmniej, póki co, tej zawodowej. 

Przyzwyczailiśmy się, że słowo POWOŁANIE odnosi się 
tylko do osób duchownych czy konsekrowanych. W rze-
czywistości nie jest to prawda, ponieważ każdy z nas ma 
do spełnienia życiowe powołanie. Najpierw i przede 
wszystkim wszyscy realizujemy powszechne powołanie do 
świętości, ale równocześnie tu na ziemi mamy też zadania 
do spełnienia. 

Wezwanie Jezusa „Pójdź za mną…” skierowane jest do 
każdego człowieka. To nie było tylko jakieś pobożne ży-
czenie, jakaś mało zobowiązująca prośba. To był wyraźny 
nakaz: „Pójdź za mną…”. Pójdź za mną jako kapłan, pójdź 
za mną jako siostra zakonna, pójdź za mną jako ojciec ro-
dziny, pójdź za mną jako matka zatroskana o swoje dzieci, 
pójdź za mną jako ojciec troszczący się o utrzymanie rodzi-
ny, pójdź za mną pomimo wieku i cierpienia, pójdź za mną 
w swojej pracy, którą wykonujesz każdego dnia. 

Jednak szczególnym powołaniem jest powołanie do kapłań-
stwa. Pan Jezus powołał na apostołów nie najgodniejszych, 
najmądrzejszych i najsil niejszych, ale powołał tych, których 
chciał powołać. Bóg wybiera sobie ludzi i posługuje się 
nimi, aby w Jego imieniu działali, sprawowali sakramenty, 
przemawiali i nauczali. To ten wybór nazywa się powoła-
niem. I podobnie, jak nie widać Pana Boga, podobnie też 
nie widać wprost łaski powołania. 

Co jakiś czas zdarza się, że ktoś, kogo znaliśmy ze szkoły, 
z sąsiedztwa, z rodziny – w pewnej chwili decyduje się zo-
stawić wszystko, co ma do tej pory i wstępuje do semina-

rium duchownego lub do klasztoru. Od tego momentu jego 
życie zmienia się: już nie żyje dla siebie, ale dla Pana Boga, 
swoim życiem świadczy o Bogu i innych do Boga prowa-
dzi. Świadomie wówczas rezygnuje z małżeństwa, rodziny, 
dzieci i innych ziemskich spraw – po to, aby odtąd mieć 
stokroć tyle duchowych rodzin i duchowych dzieci, aby być 
ich duchowym ojcem i prowadzić ich wszystkich do Boga. 
Człowiek powołany nie różni się na zewnątrz niczym nie-
zwykłym od innych ludzi. To dalsze jego życie będzie uka-
zywało, że ktoś powie: „to ksiądz z powołania”.

Dlatego w tym czasie nie zapominajmy o modlitwie w in-
tencji maturzystów i o powołania do służby w Kościele, bo 
„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało”. 

Ks. Michał Polański

Na nowo musimy pomóc im włączyć się w codzienne czyn-
ności i obowiązki szkolne. Odpowiednie wsparcie dzieci 
czy nastolatków przez rodziców to podstawa, która pomoże 
lepiej poradzić sobie z powrotem do nauki w szkole. Dla-
tego ważne jest przypomnienie zasad, które obowiązywa-
ły w czasie edukacji  w szkole – organizacja dnia i codzienne 
obowiązki: wczesne wstawanie (przy zachowaniu odpowied-
niej ilości snu), systematyczne uczęszczanie do szkoły, odra-
bianie zadań, czas wolny, potrzebny na realizację własnych 
pasji i zainteresowań. Ważną rzeczą jest ustalenie z dziećmi 
harmonogramu dnia w taki sposób, aby miały czas na na-
ukę i odpoczynek. Powrót do szkoły to czas trudny również 
emocjonalnie. My, rodzice, sami odczuwamy lęk i niepokój, 
nasze dzieci również. Pomóżmy im nazwać emocje i je od-
czuwać. Nazywajmy więc emocje, które nam towarzyszą, po-
móżmy dzieciom nazwać ich emocje, bo mamy prawo być 
smutni, rozdrażnieni. Emocje towarzyszą nam we wszystkich 
sytuacjach życiowych, są nam potrzebne. Nazywajmy je: „Wi-
dzę, że jesteś zasmucony…”, „To normalne, że czujesz się…”. 

Nazywajmy emocje, a jednocześnie, jeśli sytuacja tego wyma-
ga, zadajmy pytania, jak pomóc dziecku: „Co mogę dla ciebie 
zrobić?”, „Jak mogę Ci pomóc?”. Wówczas, znając trudności 
dziecka, będziemy mogli realnie je wesprzeć i mu pomóc. 
Cały czas jednocześnie budujmy wsparcie i pozytywną at-
mosferę. Pomagajmy dziecku wznowić kontakty z rówieśni-
kami. Budujmy przeświadczenie, że warto odnowić kontakty 
z kolegami, bo dostarczają również wsparcia dla dziecka. 

Powrót dzieci po tym trudnym okresie pandemii do szkoły to 
czas stresujący dla wszystkich. Każda taka zmiana to trudny 
czas w życiu dzieci. Jeszcze nie do końca przyzwyczailiśmy się 
do nauki on-line, a teraz następuje kolejna zmiana – powrót 
do szkoły, przypomnienie zasad, które obowiązywały, ale 
i konieczność adaptacji nowych przyzwyczajeń. Nie można  
go potęgować nerwową i napiętą atmosferą w domu. Wspie-
ranie dzieci przyczyni się do szybszego powrotu dzieci do co-
dziennych czynności sprzed pandemii. 

Tomasz Wiśniewski

JaK poMÓC DZIeCIoM W poWroCIe Do NaUKI W SZKoLe?
zgodnie z wytycznymi mein uczniowie szkoły podstawowej powrócili do nauki w szkole. dla niektórych z tych 
uczniów powrót do nauki stacjonarnej może być trudny, zwłaszcza że przez kilka ostatnich miesięcy obowią-
zywało nauczanie zdalne. stabilność edukacji w życiu naszych dzieci poprzez pandemię koronawirusa zosta-
ła mocno zachwiana. jak w związku z tym my, rodzice, możemy pomóc naszym dzieciom wrócić do szkoły? 
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NIeBIeSKIe MotYLe ZaWItaŁY Do żŁoBKa
26 kwietnia bieżącego roku wszystkie placówki zespołu Żłobków Gminy Głogów małopolski, zarówno wy-
chowankowie, jak i personel, wzięły udział w akcji #challengeniebieskiemotyle2021, organizowanej przez 
Ośrodek szkolno-wychowawczy im. jana Pawła ii w jarosławiu. do udziału w akcji zespół Żłobków został 
nominowany przez niepubliczne Przedszkole w rogoźnicy i w 48 godzin – zgodnie z zasadami wyzwania – 
wykonał zadanie.

Celem akcji było poszerzanie świadomości na temat auty-
zmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem 
i ich rodzinom. Hasło, które przyświecało w tym roku, 
brzmi: JESTEŚMY Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI!

By przekazać taką niebieską iskierkę przyjaźni, tego dnia 
dzieci i personel ubrali się na niebiesko oraz wykonali pra-
ce plastyczne nawiązujące do tematyki akcji. Następnie 
przekazano do organizatora challenge’u fotorelację z wyda-
rzenia. Do dalszego wykonania zadania nominowaliśmy: 
Publiczny Żłobek w Krasnem, Gminny Żłobek „Wesołe 
Krasnoludki” w Jasionce oraz Przedszkole Publiczne nr 45 
w Rzeszowie. Z radością dowiedzieliśmy się, że wskazane 
przez nas placówki również przyjęły wyzwanie i niebieska 
iskierka przyjaźni ruszyła dalej w świat.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom naszych maluszków za 
pomoc w organizacji wyzwania i przygotowanie strojów 
dla dzieci.

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

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

TBS w Głogowie Małopolskim sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie:
•	 budowania domów mieszkalnych i ich eksploatacji na zasadach najmu
•	 przeprowadzania remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokajanie 

potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu
•	 wynajmowania lokali użytkowych znajdujących się w budynkach spółki
•	 sprawowania na podstawie umów zlecenia zarządu nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi wła-

sności spółki
•	 sprawowania zarządu nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej części współwłasność spółki
•	 prowadzenia innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowania lub 

nabywania budynków w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu
•	 nabywania lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych w celu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, 

w wyniku której powstaną lokale mieszkalne
Oferujemy Państwu wysokiej jakości usługi. Dbamy, by oferowane przez nas lokale spełniały najwyższe standardy  

i znajdowały się w atrakcyjnych miejscach.
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Końcem kwietnia mali wychowankowie zespołu 
Żłobków Gminy Głogów małopolski w woli cichej 
mieli okazję poznać pracę ogrodnika „od kuchni”, 
a może raczej „od ogrodu”. wszystko to za sprawą 
zajęć edukacyjnych, które przygotowały dla nich 
panie opiekunki.

Dzieci z zapałem przesadzały kwiaty do doniczek, nie bojąc 
się przy tym ubrudzić rąk. Poznały także podstawowe za-
sady pracy przy roślinach. Dowiedziały się również, w jaki 
sposób się nimi opiekować oraz podlewać, by rosły piękne 
i zdobiły nasze otoczenie.

Celem zajęć było zapoznanie dzieci z pracą ogrodnika oraz 
nazwami i funkcjami podstawowych narzędzi ogrodniczych. 
Podopieczni mieli również okazję – prawdopodobnie pierw-
szą w swoim życiu – do samodzielnego posadzenia kwiatów.

Zajęcia te nie tylko przybliżyły dzieciom, na czym polega 
ogrodnictwo, lecz także przyczyniły się do rozwoju ich my-
ślenia twórczego. Kto wie, być może dzięki temu w sposób 
bezpośredni przyłożą swoją rękę do prac ogrodowych i po-
mogą rodzicom przy wiosennym porządkowaniu ogrodu?

MaLI oGroDNICY W WoLI CICHeJ 

Celem tego wydarzenia było popularyzowanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy 
z dziećmi. Podczas zajęć edukacyjnych przedszkolaki mia-
ły możliwość używania ekranu multimedialno-dotykowe-
go, rozwiązując zadania przygotowane przez nauczycieli. 
W trakcie gier i zabaw wykorzystywały maty do kodowania, 
klocki lego czy kolorowe kubeczki. Przy pomocy okularów 
3D VR i telefonu wszyscy chętni mogli zobaczyć film przy-
rodniczy 360 stopni. Z kolei pomalowanym kredkami obraz-
kom, trójwymiarowe kształty nadała aplikacja Quiver.

Aktywności spotkały się z dużym zainteresowaniem dzieci, 
w związku z tym wiele z propozycji było kontynuowanych 
w kolejnych dniach oraz zaplanowano je do cyklicznej kon-
tynuacji w ciągu roku szkolnego.

mgr Małgorzata Osiniak

DZIeŃ NoWYCH teCHNoLoGII W prZeDSZKoLU 
w marcu przedszkolaki z niepublicznego Przedszkola na osiedlu rogoźnica wzięły udział w dniu nowych tech-
nologii w edukacji, organizowanym przez ministra edukacji i nauki z udziałem kuratorów oświaty.
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Musimy pamiętać, że nasze żywienie należy skonsultować 
z fachowcem: dietetykiem lub lekarzem, ponieważ źle do-
brana dieta może niekorzystnie wpłynąć na nasze zdrowie. 
Pamiętajmy, że właściwie skonstruowany jadłospis to nie 
wszystko. Niezbędny jest także regularny wysiłek fizyczny. 
Poniżej kilka wybranych rodzajów diet.

Dieta ketogeniczna – polega na spożywaniu produktów 
o dużej zawartości tłuszczowej, a zarazem nisko węglo-
wodanowych. Podczas jej stosowania zawartość tłuszczów 
może wynosić nawet 90%, z kolei węglowodanów tylko 
5%. Jeśli w naszym organizmie znajduje się za dużo wę-
glowodanów, to zaczynają się odkładać w postaci tkanki 
tłuszczowej, więc gdy ograniczymy spożywanie węglo-
wodanów do minimum, organizm będzie czerpał energię 
z tkanki tłuszczowej. Kiedy organizmowi brakuje łatwo 
dostępnych cukrów, zaczyna spalać tłuszcze i przechodzi 
w stan ketozy. Podczas tego stanu organizm wytwarza ke-
tony, których ilość może nam powiedzieć, czy organizm 
jest w ketozie. Okres adaptacji trwa od 3-5 tygodni.

Dieta ketogeniczna jest skuteczna, jeśli chodzi o szybki spa-
dek masy ciała. Jednak może mieć również skutki uboczne, 
np. sprzyja rozwojowi kamicy nerkowej, dlatego jej wdraża-
nie i stosowanie musi odbywać się pod kontrolą dietetyka.

Dieta sokowa – ma na celu usunięcie toksyn z organizmu. 
Polega na zastąpieniu stałych posiłków sokami owocowo
-warzywnymi. Płynna konsystencja soków sprzyja szyb-
kiemu trawieniu i wchłanianiu się niezbędnych minerałów 
i witamin do naszego organizmu. Dieta sokowa to na pew-
no nie sposób odżywiania się, lecz prowadzona przez jakiś 
czas pozytywnie wpływa na nasz organizm. Ze względu na 
destrukcyjność diety stopniowo powinniśmy rezygnować 
z jedzenia niezdrowej żywności, mięsa, nabiału czy słod-
kich napojów. Każdy dzień diety powinien rozpoczynać się 
od szklanki wody z cytryną, natomiast w ciągu dnia orga-
nizm powinien być odpowiednio nawadniany wodą oraz 
herbatkami ziołowymi.

Owoce i warzywa są prawdziwą skarbnicą witamin. Dlatego 
dieta sokowa na pewno nie przyniesie szkody naszemu or-
ganizmowi, jeśli będziemy ją stosować krótko, np. podczas 
weekendów. Dłuższe stosowanie koniecznie trzeba skonsul-
tować z lekarzem lub dietetykiem.

Dieta pod budowanie masy mięśniowej – zakłada ona 
regulowaną podaż kaloryczną. Jest dobierana osobiście 
pod każdą osobę w zależności od jej stopnia zaawanso-
wania w treningu siłowym oraz masy ciała. Nadwyżka 
kaloryczna zazwyczaj początkowo wynosi ok. 300 kcal 
i może być progresywnie zwiększana przy adaptacji me-
tabolizmu do nawet dodatkowych 1000 kcal. Dieta ta 
zakłada dużą podaż białkową, która korzystnie wpływa 
na odbudowę włókien mięśniowych po treningu. Wy-
nosi on 1,5-2 g białka dziennie na kilogram masy ciała. 
Tłuszcze staramy się ograniczać, gdyż ich nadmiar bę-

dzie odkładany w tkance tłuszczowej, której ze względu 
na nadwyżkę kaloryczną będzie i tak przybywać. Węglo-
wodany – jako nasze główne paliwo napędowe – staramy 
się wówczas spożywać w dużych ilościach. Szczególnie 
przed treningami dla dodatkowej siły i energii zaleca się 
spożycie dawki węglowodanów.

Opisane wyżej diety to tylko niewielki procent z wszyst-
kich typów żywienia, lecz warto zainteresować się tym 
tematem, ponieważ o nasze zdrowie i sylwetkę musimy 
zadbać my sami. Oczywiście sama dieta jest tylko jednym 
z elementów zdrowego trybu życia. Należy pamiętać, że 
w obiegu funkcjonuje wiele rodzajów diet i nie wszystkie 
są odpowiednie dla każdego człowieka. W wyborze die-
ty nie powinniśmy się kierować modami, celebrytami ani 
blogerami, lecz wiedzą fachowców. Jest to niezbędny wa-
runek, aby pomóc naszemu zdrowiu i urodzie.

Anita Sałata – uczennica klasy 2, profil biologiczno- 
chemiczny w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

w Głogowie Małopolskim.

Praca została wykonana pod kierunkiem nauczyciela  
ZSO w Głogowie Małopolskim – Piotra Kawy

roDZaJe DIet I ICH WpŁYW Na orGaNIZM 
w dzisiejszych czasach ludzie bardzo interesują się tym, co spożywają na co dzień, ponieważ każdy chciał-
by mieć ładną sylwetkę i zdrowy organizm. jest wiele rodzajów diet: te, które są skierowane głównie na 
utratę zbędnych kilogramów oraz te, które mają się wpasować w plan rzeźbienia ciała. ważne, aby wybra-
na dieta była dostosowana do naszego stanu zdrowia i wieku.
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Maria z Lubomirskich Radziwiłłowa, ostatnia z głogowskiej 
linii tego rodu, zmarła w 1795 r. Z inwentarza, który powstał 
pięć lat później, wiadomo, że pałac był już w tym czasie stra-
wioną przez pożar ruiną. Czytamy w nim: Pałac pogorzały 
w znacznym okręgu będący, którego pozostała rudera, w tym 
ze pokojów 40 znajduje się murowanych i stajnie, przy tymże 
pałacu także piwnice murowane sklepione. A zatem brak go-
spodarza, który dbałby o dawną książęcą rezydencję, spowo-
dował, że ktoś niebacznie zaprószył ogień, który doprowadził 
do zniszczenia budowli. Nie wiadomo dokładnie, jak długo 
ruiny pałacu znajdowały się w takim stanie. Bez wątpienia 
zainteresował się nimi nowy właściciel Głogowa, hrabia Filip 
Sweerts-Spork, w którym należy się dopatrywać inicjatora 
jego odbudowy. Być może pierwsze prace rozpoczęto jeszcze 
za jego życia, ale przerwała je śmierć hrabiego w 1809 r.

Do tematu odbudowy wrócili spadkobiercy Filipa Sweerts- 
Sporka, a konkretnie wyznaczony przez nich komisarz 
Jacob Fröhlich. Procesował się on nawet z mieszczana-
mi, chcąc zmusić ich do darmowej pracy przy odbudowie 
w ramach szarwarku. Sąd jednak oddalił jego roszczenia, 
w związku z czym cały ciężar związany z kosztami przyjęli 
na siebie spadkobiercy hrabiego. Ostatecznie odbudowę pa-
łacu zakończono w latach 20. XIX w., lecz niestety nie od-
zyskał on dawnego blasku. Nikt z licznej rodziny Sweerts- 
Sporków (Filip miał dziewięcioro dzieci) nie miał zamiaru 
zamieszkać w Głogowie, pałac zatem odbudowywano z my-
ślą o przeznaczeniu go na… koszary.

Wojsko austriackie stacjonowało w mieście nieprzerwanie 
od 1772 r., czyli od czasów I rozbioru Rzeczypospolitej. 
Zgodnie z zarządzeniem władz austriackich, to na właści-
cielu dominium leżał obowiązek zapewnienia oficerom 
i żołnierzom lokum. Rozkwaterowani oni byli w różnych 
miejscach, w kompleksie służącym dawniej księżom mi-
sjonarzom, ratuszu, a nawet po domach mieszczan. Odbu-
dowany pałac pozwalał pomieścić cały garnizon w jednym 
miejscu, a więc idealnie nadawał się na koszary. Korzystali 
na tym właściciele majątku, gdyż wojsko za użytkowanie 
budynku płaciło czynsz. Wszyscy więc na tym zyskiwali: 
mieszkańcy, bo nie musieli oddawać żołnierzom swoich 
pokoi, Sweerts-Sporkowie, zarabiając na dzierżawie, i woj-
sko, w szeregach którego mogła być zaprowadzona dyscy-
plina niezbędna do jego wyszkolenia. Tak oto dawny pałac 
Lubomirskich przemienił się w koszary, czyli w kazarnię, 
jak głogowianie nazywali to miejsce, od niemieckiego słowa 
kaserne oznaczającego właśnie koszary.

Budowla wewnątrz nie przypominała już dawnych pałaco-
wych komnat, zamiast stiuków i zdobnej boazerii, pomiesz-
czenia nabrały surowego, żołnierskiego wyglądu. Jednak 
zewnętrznie wciąż zachowała charakter dawnej rezydencji 
magnackiej. Główna bryła z wysuniętym ryzalitem zwieńczo-
nym tympanonem, z pionowymi pilastrami, pozwalała po-
siadaczowi wprawnego oka domyślić się, że mury tej budowli 
skrywają w sobie głębszą historię, niż ta związana z wojsko-
wymi koszarami. Niestety, na podwórze nie wjeżdżały już ka-

rety z pięknie ubranymi paniami i eleganckimi kawalerami, 
ale wozy transportujące sprzęt dla wojska. Ogród, utrzymany 
kiedyś w stylu włoskim, po którym przechadzała się księżna 
i jej dwórki, został zamieniony na ujeżdżalnię koni. Dawne 
piękno książęcej rezydencji przemieniono w coś, co miało 
służyć pragmatyzmowi żołnierskiego życia.

Garnizon austriackiego wojska w Głogowie Małopolskim 
funkcjonował do 1905 r. Stacjonujące w miasteczku oddziały 
zostały skoszarowane w pobliskim Rzeszowie, gdzie wojsko 
posiadało własne budynki i nie musiało ponosić kosztów 
związanych z ich wydzierżawianiem. Z dnia na dzień budy-
nek opustoszał, a jego właściciel, Adam Jędrzejowicz, który 
wspólnie z żoną nabył dobra głogowskie od Sweerts-Sporków 
w 1892 r., nie miał koncepcji, co z nim zrobić. Sam mieszkał 
z rodziną w pałacu w Staromieściu i nie potrzebował dru-
giej rezydencji. Do wnętrz budynku wprowadziło się kilka 
rodzin, które płaciły Jędrzejowiczowi czynsz. Z tego okresu 
pochodzi prezentowane w niniejszym artykule zdjęcie.

Nagle, w 1910 r., do Głogowa przybył Niemiec Franciszek 
Weiss. Szukał miejsca, które nadawałoby się na założenie 
fabryki włókienniczej. Rok wcześniej zakończył studia in-
żynierskie w Belfaście. Marzył o swojej firmie, a Wiedeńskie 
Towarzystwo Popierania Przemysłu właśnie Głogów wska-
zało na jedną z lepszych lokalizacji. Weiss spotkał się więc 
z Jędrzejowiczem i zaproponował zamienienie dawnego 
pałacu w fabrykę. Komnaty, które pierwotnie służyły ksią-
żętom, a później żołnierzom, teraz miały stać się miejscem 
produkcji włókienniczej. Żona Weissa, Berta, tak wspomi-
nała początki działania fabryki: Pierwszych fachowców, maj-
strów, sprowadził inżynier Weiss z Moraw i Śląska, by przy 
ich pomocy przyuczyć pewną liczbę robotników. Dopóki nie 
sprowadzono maszyn, zajęto się powroźnictwem.

Korzyścią z powstania fabryki była możliwość zatrudnienia 
w niej okolicznych mieszkańców. Jednak na trwałe prze-
kształciła ona cenny zabytek w zwykły obiekt przemysłowy. 
Ale, jak słyszałem, czasami w jego oknach, o północy, cią-
gle można dostrzec kobiecą postać w białej sukni. To duch 
księżnej Lubomirskiej powracający do swojego pałacu.

Robert Borkowski

faBrYKa W GŁoGoWIe
Ostatnio pisałem o głogowskim pałacu lubomirskich. jak wiemy, w dawnej rezydencji książęcej obecnie 
stoją maszyny włókiennicze, przy których krzątają się pracownicy. jak doszło do tego, że pałacowe salony 
zamieniły się w hale fabryczne?

Mieszkańcy dawnego pałacu pozują do zdjęcia
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Marcin Chmaj osiedlił się w miasteczku 
w latach 80. XIX w., przybywając praw-
dopodobnie z najbliższej okolicy. Na 
żonę wybrał sobie rodowitą głogowiankę, 
Marię z Jaroniów. Owocem tego związku 
byli dwaj synowie – Ludwik i Marcin. 
Obaj zdobyli wyższe wykształcenie i sta-
li się częścią elit intelektualnych II Rze-
czypospolitej. Ludwik został wybitnym 
uczonym, historykiem filozofii i pedago-
giki, Marcin inżynierem specjalizującym 
się w budowie dróg miejskich.
Ludwik urodził się 15 lutego 1888 roku. 
Zaledwie jako dwulatek utracił ojca. Wy-
chowaniem jego i brata zajmowała się sa-
motnie matka. Mimo trudności finanso-
wych zapewniła ona swoim synom dobry 
start życiowy. Ludwik po ukończeniu głogowskiej szkoły po-
wszechnej został uczniem gimnazjum w Rzeszowie. Egzamin 
maturalny zdał 22 maja 1908 r. i to z wyróżnieniem. W okresie 
nauki w Rzeszowie należał do tajnej organizacji samokształ-
ceniowej, a także był druhem w „Strzelcu”. Kraków był kolej-
nym miastem, w którym kontynuował kształcenie. W latach 
1908-1912 studiował w Uniwersytecie Jagiellońskim filozofię 
i filologię klasyczną, a w 1914 r. uzyskał stopień doktora. Od 
1912 r. podjął pracę jako nauczyciel w różnych gimnazjach 
krakowskich. Z wykonywaniem zawodu nauczyciela gimna-
zjalnego łączył działalność naukową. Uchwałą Rady Wydziału 
Filozoficznego UJ z dnia 21 czerwca 1929 r. Ludwik Chmaj 
uzyskał habilitację na podstawie przedłożonej pracy „Rozwój 
filozoficzny Kartezjusza do roku 1637”. Rada uchwaliła rów-
nież wniosek o nadanie Chmajowi venia legendi z zakresu 
historii filozofii, co umożliwiło mu prowadzenie na uniwer-
sytecie wykładów. W następnym roku otrzymał z Funduszu 
Kultury Narodowej stypendium na studia zagraniczne. Odbył 
je w Niemczech, Francji i Holandii, a ich przedmiotem były 
dzieje kartezjanizmu w Europie oraz prądy i kierunki rozwoju 
pedagogiki. Wynikiem studiów były liczne publikacje, które 
przyniosły mu uznanie w środowisku naukowym. Dzięki swo-
im osiągnięciom Ludwik Chmaj w 1938 r. wygrał konkurs na 
kierownika Katedry Pedagogiki Uniwersytetu Stefana Batore-
go w Wilnie, uzyskując stopień profesora tej uczelni.
Świetnie zapowiadającą się karierę akademicką przerwał 
wybuch wojny. Po zamknięciu w dniu 15 grudnia 1939 r. 
Uniwersytetu przez władze litewskie Ludwik Chmaj konty-
nuował działalność dydaktyczno-naukową w konspiracji. 
Nie zaniechał jej również w okresie okupacji Wilna przez So-
wietów (1940-1941) i Niemców (1941-1944). Jednocześnie 
prowadził kwerendy w bibliotekach i archiwach, gromadząc 
wiele materiałów do dalszej pracy naukowej. Z tego powodu 
zrezygnował też z ucieczki do neutralnej Szwecji, ponieważ 
nie mógłby zabrać ze sobą papierów z własnymi notatkami.

Oprócz tajnego nauczania, Ludwik Chmaj zaangażował 
się także w konspiracyjną działalność polityczną. Z ramie-

nia Stronnictwa Ludowego został człon-
kiem Okręgowej Rady Politycznej Polskie-
go Komitetu Porozumienia, a następnie 
Konwentu Stronnictw Politycznych. Po 
ponownym zajęciu Wileńszczyzny przez 
wojska rosyjskie, NKGB rozbiło polską 
konspirację. Chmaj, razem z wieloma in-
nymi osobami, został aresztowany w sierp-
niu 1944 r. Przesłuchiwany był w więzieniu 
w Wilnie i w Moskwie, na Łubiance oraz 
Butyrkach. Wyrokiem z 12 sierpnia 1945 r. 
został skazany na 10 lat łagru. Wywieziony 
do obozu Spasskij Zawod w Kazachstanie, 
nie miał nawet możliwości pożegnać się 
z żoną Stefanią. Fragment wiersza Ludwi-
ka Chmaja odzwierciedla towarzyszące 
mu wówczas emocje:

Po raz ostatni spojrzawszy na Wilno
Najdroższe sercu, na ludność bezsilną,
Która nas znakiem krzyża błogosławi,

Z oczu łzy lecą tak wielkie jak śrut,
Z bólem serdecznym, który gardło dławi

Jedziemy na Wschód…
Oderwany od pracy naukowo-pedagogicznej, Chmaj musiał 
nauczyć się rozłupywać kilofem skały w miejscowym kamie-
niołomie. Mimo że trudno było mu odnaleźć się w nowej 
rzeczywistości, nawet na zesłaniu interesował się sowieckim 
systemem edukacji, co zaowocowało kolejnymi rozprawami 
naukowymi. Kara pobytu w łagrze zakończyła się we wrze-
śniu 1954 r., Chmaj miał wówczas 66 lat i na skutek decy-
zji administracyjnych został przeniesiony do domu starców 
w kazaskim mieście Karaganda. Rozpoczął jednak starania 
o zgodę na powrót do Polski, co udało mu się w 1955 r. Za-
mieszkał w Warszawie i początkowo zatrudniony został 
w Pracowni Dziejów Oświaty PAN, a następnie, po uzyskaniu 
stopnia profesora zwyczajnego, rozpoczął pracę w Instytucie 
Filozofii i Socjologii PAN. W tym okresie ukazało się kilka 
jego nowych książek, m.in. opublikowane już pośmiertnie, 
znacznie uzupełnione w stosunku do wydania przedwojen-
nego, studium „Kierunki i prądy pedagogiki współczesnej”.

Jego przyjaciele i uczniowie wyrażali się o nim bardzo pozy-
tywnie. Profesor Janusz Tazbir podkreślał, że Chmaj był pełen 
przyjaźni i życzliwości wobec ludzi, służył zawsze chętnie swo-
ją radą i pomocą. Z kolei Kazimierz Lepszy, uczeń Chmaja, 
tak go wspomina: Był pedagogiem świetnym, choć surowym 
i wymagającym, zarówno w czasach swej nauczycielskiej dzia-
łalności w gimnazjach krakowskich, jak i w okresie ostatnim, 
gdy dla wielu doktorantów był doradcą i przyjacielem.

Ludwik Chmaj zmarł 22 października 1959 r. i został po-
chowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Robert Borkowski, Justyna Gugała

GŁoGoWSKIe BIoGrafIe
LUDWIK CHMaJ

rodzina chmajów to w historii Głogowa małopolskiego krótki epizod, mający miejsce w końcu XiX wieku. 
ale odcisnął on trwały ślad w dziejach Polski.
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Zgodnie z planem, punktem startowym dla wszystkich biegów 
był stadion Klubu Sportowego Orzeł w Wysokiej Głogowskiej. 
Trasę stanowiła pętla o długości 17 km. Uczestnicy, w zależ-
ności od wyboru, mieli do pokonania trasy o długości 34 km, 
51 km, 68 km oraz 102 km. Jak prezentują się wyniki?

W kategorii Open na dystansie 34 km najszybszy okazał się 
Robert Pasieczny. W tej samej kategorii na dystansie 51 km 
pierwszy na metę dobiegł Paweł Hanulak. Na tym dystansie 
pobiegł także reprezentant naszej gminy – Piotr Przywara, 
który zajął wysoką 6 pozycję. Dystans 68 km najszybciej 
pokonał Maciej Kędzior. Z kolei trasę najdłuższego biegu – 
102 km – w najkrótszym czasie pokonał Janusz Gawron.

Wśród kobiet na dystansie 34 km najszybsza okazała się 
Agnieszka Bodzioch. W tej kategorii wystartowała tak-
że przedstawicielka naszej gminy – Monika Rękosiewicz 
Tokarz, która uplasowała się na wysokiej 5. pozycji. Trasę 
51 km w najkrótszym czasie pokonała Aneta Szwajka. Z ko-
lei najszybszą kobietą na najdłuższym dystansie – 102 km 
– okazała się Adrianna Czyrzowska. W kategorii 68 km nie 
wystartowała żadna kobieta.

Mamy nadzieję, że to nie ostatni raz, kiedy tak ważne wyda-
rzenia sportowe odbywają się na terenie naszej gminy. Pięk-
ne tereny Rezerwatu Bór są do tego idealnym miejscem.

Fot. UltraLovers

ULtraMaratoN poDKarpaCKI W GŁoGoWSKIM BorZe 
w sobotę 8 maja po raz pierwszy w naszej gminie odbyła się znana w całym regionie i poza nim impreza sporto-
wa – ultramaraton Podkarpacki 2021. Pogoda dopisała, a piękno rezerwatu bór, w którym wytyczona była trasa 
biegów, zrobiło na gościach duże wrażenie. wśród blisko 100 uczestników znaleźli się również reprezentanci 
naszej gminy, w tym członkowie sekcji sportowych Głogovii – monika rękosiewicz tokarz oraz Piotr Przywara.
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Zwiększasz wydolność organizmu. Wydolność organizmu 
jest to zdolność wykonywania wysiłku fizycznego bez znacz-
nych oznak zmęczenia. Jazda na jednośladzie, jako ćwicze-
nie aerobowe, poprawia wydolność, zwiększając zdolność 
organizmu do przyswajania tlenu – VO2max. Trzeba pamię-
tać, że z wiekiem, a także przez brak aktywności fizycznej, 
przyswajalność ta maleje, utrudniając nam tym samym co-
dzienne czynności, np. wchodzenie po schodach.
Trenujesz mięśnie. Podczas pedałowania pracują wszyst-
kie grupy mięśniowe nóg. Kształtujemy uda, pośladki i łyd-
ki. Jazda na rowerze sprawi, że mięśnie będą mocniejsze, 
silniejsze, bardziej wytrzymałe. Jednak nie tylko mięśnie 
nóg, podczas jazdy na rowerze wzmacniamy także mięśnie 
brzucha, grzbietu i przedramion.
Ograniczasz ryzyko chorób układu krążenia. Jazda na 
rowerze poprawia pracę serca! Zwiększa się jego objętość wy-
rzutowa i pojemność minutowa, co ogranicza ryzyko chorób 
układu krążenia: miażdżycy, zawału, udaru. Regularne korzy-
stanie z roweru obniży także tętno spoczynkowe oraz zmniej-
szy ryzyko ataku serca o 82%! Pedałowanie i ciągła aktywność 
nóg wzmaga przepływ krwi w łydkach, co przeciwdziała za-
krzepom w żyłach, a także zapobiega żylakom.
Odchudzasz się. Jeżeli aktywność fizyczna, to i oczywiście od-
chudzanie. Jest to olbrzymia zaleta jazdy na rowerze. Już pod-
czas godzinnej spokojnej przejażdżki, jadąc 15 km/h, spalimy 
ok. 300 kcal, ale zwiększając prędkość do 20 km/h, możemy 
spalić już 600 kcal. To doskonały sposób na zrzucenie zbęd-
nych kilogramów, ale także na pozbycie się cellulitu. 

Poprawiasz odporność. Wielką zdrowotną zaletą jazdy na 
rowerze jest również hartowanie organizmu. Zwiększa się od-
porność na różnego rodzaju infekcje, a przeziębienie i grypę 
będziemy przechodzić szybciej i mniej boleśnie.

Wzmacniasz kości i stawy. Jazda na rowerze zmniejsza 
ryzyko osteoporozy, czyli choroby układu kostnego, która 
występuje najczęściej u kobiet po menopauzie. Podczas ro-
werowej aktywności nie obciążamy stawów. Nawet podczas 
intensywnej jazdy obciążenia są kilkukrotnie mniejsze niż 
przy umiarkowanym biegu. Dlatego jazda na rowerze jest 
bezpieczną formą aktywności fizycznej.

Zwiększasz produkcję hormonów szczęścia. Jazda rowe-
rem na świeżym powietrzu dotlenia mózg, a nasz organizm 
zaczyna wydzielać endorfiny, czyli hormony szczęścia. Po-
prawia to samopoczucie, a nasz mózg pracuje lepiej, pra-
cujemy efektywniej i jesteśmy w stanie więcej zapamiętać. 
Dlatego warto do pracy dojechać rowerem lub zrobić sobie 
przerwę w nauce na krótką przejażdżkę. 

Obniżasz poziom złego cholesterolu. Regularny trening 
rowerowy w wypadku podwyższonego cholesterolu poma-
ga na dwa sposoby – obniża poziom trójglicerydów, które 
w dużych ilościach przyczyniają się do rozwoju choroby 
wieńcowej oraz zwiększa ilość dobrego cholesterolu w or-
ganizmie. Konsekwencja i regularność jazdy rowerem obni-
ża poziom trójglicerydów nawet o 30-40% i może podnieść 
zdrowy cholesterol o około 5-8 mg/dL.

Fot., tekst: Karol Ząbik

roWer JeSt DoBrY Na WSZYStKo
jazda na dwóch kółkach ma wiele zalet: dbamy o własne zdrowie i środowisko, a także jesteśmy trendy, 
jest to już nie tylko popularny sposób na rekreację, ale też na ekologiczny środek komunikacji. dlaczego 
warto jeździć na rowerze?

Sekcja pływacka. Nabory oraz weryfikacja umiejętności pły-
wackich kandydatów na członków sekcji odbywają się w każ-
dą sobotę w godzinach od 9:00 do 12:00 na Krytej Pływalni 
„Wodnik” w Głogowie Małopolskim przy ul. Parkowej 15. Jak 
zaznaczają trenerzy, minimalne wymagania dla kandydatów to 
przepłynięcie dystansu 25 m stylem grzbietowym i kraulem.

Sekcja tenisa ziemnego. Nabory prowadzi również sekcja 
tenisa ziemnego, w ramach której – w zależności od pory 
roku – zajęcia odbywają się na otwartym korcie tenisowym 
zlokalizowanym przy Pływalni „Wodnik” (latem) oraz Hali 
NTB Acitive Club (zimą). Członkowie sekcji podzieleni zo-
stali na 2 kategorie wiekowe: grupa A – uczniowie klas 1-3 
szkół podstawowych oraz grupa B – uczniowie klas 4-6 sp.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, UKS IKAR prosi 
o kontakt telefoniczny z trenerami: sekcja pływacka – p. Rafał 
Kopel, nr tel.: 511 710 756, sekcje tenisa ziemnego – p. Krzysz-
tof Golema, nr tel.: 693 602 480 lub tenisglogow@wp.pl.

Serdecznie zapraszamy!

NaBorY Do SeKCJI SportoWYCH IKara 
działający na terenie gminy Głogów małopolski uczniowski Klub sportowy iKar ogłasza nabory do sekcji 
sportowych. Obecnie rozpoczynają się nabory kandydatów do sekcji pływackiej oraz tenisa ziemnego.
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Rzodkiewka. Małokaloryczna, bogata w cenne witami-
ny oraz minerały. Powinny po nią sięgać nie tylko osoby 
dbające o linię, ale również ci, którzy mają problem z trą-
dzikiem. Rzodkiewka ma także właściwości wzmacniające 
włosy i paznokcie. Ponadto poprawia pracę wątroby, poma-
ga oczyszczać organizm z toksyn, ma działanie antyzapalne 
i chroni przed niedokrwistością. Najlepiej smakuje w naj-
prostszej postaci – na kanapce lub z twarożkiem. Można 
przygotować z niej także zupę, chłodnik, surówkę, sałatkę, 
koktajl, koreczki i pastę kanapkową.

Młode ziemniaki. Zawierają beta-karoten, potas, witaminę C 
oraz fosfor. By nie straciły cennych właściwości, trzeba je od-
powiednio przygotować. Najlepiej ugotować je w mundurkach 
lub upiec w folii. Zawsze obieraj je cienko, ponieważ najwięcej 
minerałów ulokowanych jest tuż pod ich skórką. Pamiętaj tak-
że, by myć je dokładnie przed obraniem i po nim — ziemniaki 
mogą być bowiem skażone azotanami lub metalami ciężkimi. 
Młode ziemniaczki nie lubią skomplikowanych i wyrafinowa-
nych dodatków. Najlepiej smakują z kefirem, zsiadłym mle-
kiem lub maślanką. Możesz podać je także z jajkiem sadzo-
nym, młodą kapustą, szparagami. Posypane koperkiem lub 
natką pietruszki są prawdziwym obiadowym rarytasem. Jeśli 
szukasz alternatywy dla tradycyjnie podawanych ziemniacz-
ków, możesz nafaszerować je nadzieniem z warzyw lub piecza-
rek, zrobić z nich zapiekankę lub sałatkę.

Sałata masłowa. W maju dostępna jest sałata masłowa 
z pierwszych zbiorów. Najlepsza jest ta hodowana na wła-
snej działce lub w przydomowym ogródku. Zawiera mało 
kalorii, jest źródłem potasu, wapnia, magnezu, miedzi, 
witamin z grupy B, witaminy C, A i E. Jedzenie sałaty po-
prawia trawienie, odkwasza i chroni organizm przed dzia-
łaniem wolnych rodników. Sałata masłowa jest najprostszą 
i jednocześnie bardzo smaczną bazą do surówki obiadowej. 
Można przygotować z niej także sałatki, kremową zupę, go-
łąbki oraz dodawać ją do kanapek i tortilli.

Rukola. Kolejna majowa sałata. Rukola jest bogata w białko 
i błonnik. Zawiera duże pokłady żelaza i wapnia. Obfituje 
w witaminy K, A, B, C oraz kwas foliowy. Rukola niweluje 
nadkwasotę żołądka, zapobiega otyłości, pomaga w bólach 
brzucha, wzdęciach i zgadze. Ponadto wzmacnia układ im-
munologiczny, reguluje pracę nerek i wydzielanie insuliny. 
Z rukoli można przygotować pyszną sałatkę, lekką surówkę, 
dodać ją do kanapek, tostów, zapiekanek, pizzy, makaro-
nów. Jest także niebanalną bazą wiosennej zupy typu krem.

Bób. Istna skarbnica białka. Zawiera pokłady kwasu folio-
wego, potasu, witaminy C oraz niacyny. Po bób powinny 
sięgać kobiety starające się o dziecko, anemicy oraz oso-
by mające problemy z ciśnieniem. Bób może powodować 
wzdęcia. Aby ich uniknąć, zalej go gorącą wodą, odstaw na 
godzinę, wylej wodę i ugotuj go w nowej wodzie, tuż przed 
końcem gotowania dodając do niej niewielką ilość soli. Bób 
dobrze smakuje w sałatkach, możesz serwować go również 
jako danie obiadowe z jajkiem sadzonym, młodymi ziem-
niakami lub delikatnym sosem. Z bobu przygotujesz pla-
cuszki będące alternatywą dla klasycznych placków ziem-
niaczanych, zapiekankę i pastę kanapkową.

Młoda kapusta. Ukochane warzywo Polaków. I słusznie, 
ponieważ w przeciwieństwie do kapusty z jesiennych plo-
nów, nie wymaga długotrwałej obróbki termicznej i jest de-
likatna w smaku. Mimo że uchodzi za ciężkostrawną, ma 
zbawienne działanie na jelita i żołądek, szczególnie jeśli jest 
spożywana w postaci świeżego soku. Jest źródłem witaminy 
A, E, B, fosforu, żelaza, wapnia oraz magnezu. Niewielu wie, 
że surowa kapusta pobudza umysł. Wśród potraw z kapu-
sty królują gołąbki, bigos (najlepiej w dietetycznej wersji) 
i zupa. Można ją również dodać do koktajli, zapiekanek, su-
rówek i sałatek.

Pierwsze zbiory truskawek. Długo oczekiwane, słodkie 
i takie pyszne. Trudno o osobę, która za nimi nie przepa-
da. W maju możemy cieszyć się pierwszymi zbiorami pol-
skich truskawek. Warto je jeść, ponieważ redukują poziom 
cholesterolu, zapobiegają podnoszeniu się poziomu cukru 
w krwi, korzystnie wpływają na włosy i cerę. Truskawki to 
doskonały dodatek do deserów: ciast, tart, koktajli, sorbe-
tów, lodów, musów, naleśników, owsianki i jaglanki. Można 
z nich również przygotować pyszną sałatkę, sos i zupę.

Smacznego!

MaJ Na taLerZU
wreszcie przyszedł maj, a wraz z nim naręcz świeżych warzyw sezonowych. co jeść w maju? rzodkiewkę – 
na kanapce lub z twarożkiem, pierwsze młode ziemniaki – z kefirem, zsiadłym mlekiem, sadzonym jajkiem 
i masłową sałatą, surówkę z kalarepy lub szpinaku, szparagi z sosem i pyszną młodą kapustę. a na deser 
– truskawki. brzmi pysznie.
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e-faKtUra

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).
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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

26 maja
Dzień Matki – święto obchodzone jako wyraz szacunku dla 
wszystkich matek. Data obchodów Dnia Matki zależy od 
kraju, w którym jest świętowany. 

27 maja

Dzień Samorządu Terytorialnego – polskie święto, obcho-
dzone corocznie 27 maja, uchwalone przez Sejm RP w 2000 
roku. Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy. Upamiętnia 
pierwsze wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku.

1 czerwca

Dzień Dziecka – ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie 
Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upo-
wszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawar-
tych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony 
od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich 
ONZ. W Polsce MDD obchodzony jest 1 czerwca.

1 marca, 23 lutego 2021 – Dewastacja mienia w postaci wybicia szyb wiat przystankowych 
zlokalizowanych na terenie Głogowa Małopolskiego, na szkodę gminy Głogów Młp.

Komisariat Policji w Głogowie Małopolskim zwraca się z prośbą do mieszkańców,  któ-
rzy posiadają przydatne informacje w przedmiocie wykrycia sprawców tego zdarzenia 
oraz dewastacji, jakie zdarzają się na terenie gminy, o kontakt telefoniczny z Kierowni-
kiem Ogniwa Kryminalnego pod nr tel.: 47 821 35 02.
5 kwietnia 2021 – Dewastacja mienia w postaci ogrodzenia betonowego na terenie Gło-

gowa Młp.
9 kwietnia 2021 – Dewastacja mienia w postaci wybicia szyby w maszynie budowlanej 

– koparko-ładowarce w miejscowości Budy Głogowskie. 
14 kwietnia 2021 – Psychiczne znęcanie się nad kobietą przez mężczyznę w miejscowości 

Głogów Młp.
14 kwietnia 2021 – Wpłynięcie na automatyczne przetwarzanie danych informatycz-

nych karty debetowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci 4 921,25 zł 
na szkodę mieszkanki gminy Głogów Małopolski. 

15 kwietnia 2021 – Interwencja funkcjonariuszy KP Głogów Małopolski w sprawie podej-
rzenia kierowania pojazdem (Opel Zafira) przez nietrzeźwego kierowcę, który wjechał 
do przydrożnego rowu. KP Głogów Młp. zwraca się z prośbą o kontakt ze strony 
świadków zdarzenia lub osób mogących posiadać informacje na temat. Pamiętajmy, 
że trzeźwość i odpowiedzialność na drogach jest naszym wspólnym zadaniem, a od 
jego powodzenia zależy bezpieczeństwo nasze oraz naszych rodzin. 

19 kwietnia 2021 – Wywołanie fałszywego alarmu za pośrednictwem korespondencji 
e-mailowej przesłanej do placówki przedszkolnej. 
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