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W lesie

Śp. ks. prałat Tadeusz Bukała podczas 
swojej wieloletniej posługi kapłańskiej 
pracował w takich parafiach jak: Do-
brzechów – wikariusz, Rymanów – wi-
kariusz, Łańcut – wikariusz, Manasterz 
– wikariusz, Kamień – wikariusz, Jabło-
nica Polska – wikariusz, Jasionka k/ Du-
kli – wikariusz, Przewrotne – proboszcz.

Ponadto, śp. ks. Bukała pełnił funk-
cję wicedziekana dekanatu dukiel-
skiego oraz wicedziekana dekanatu 
raniżowskiego. W 2009 r. został od-
znaczony godnością Kapelana Hono-
rowego Ojca Świętego.

Otrzymał również statuetkę Głogo-
wianina Roku 2015 w kategorii cało-
kształt pracy. Był człowiekiem zaan-
gażowanym w życie oraz działalność 
na rzecz parafii oraz inicjatorem bu-
dowy kościołów w Hucisku i Pogwizdowie Starym. Pomimo trudów organiza-
cyjnych, z którymi przychodziło mu się mierzyć uparcie zabiegał o pozyska-
nie niezbędnych środków finansowych na realizację rozpoczętych inwestycji. 
Swoją charyzmą i zapałem zarażał wszystkich mieszkańców parafii, którzy 
wspierali go w działaniach.

Łączymy się modlitwie za jego duszę.

ZMarŁ  
Śp. KS. taDeUSZ BUKaŁa, 

eMerYtoWaNY proBoSZCZ 
parafII W prZeWrotNeM.
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zachęcamy mieszkańców naszej gminy do udziału w konkursie na 
opracowanie koncepcji i wykonanie projektu gry planszowej związa-
nej z gminą Głogów Małopolski. konkurs ma charakter otwarty i jed-
noetapowy.

Prace konkursowe powinny zawierać: poglądowy prototyp gry edukacyjnej (wy-
konany dowolną techniką); instrukcję gry z dodatkowymi materiałami w postaci 
np. kart, pionków, opisu zadań itd.; scenariusz gry, rozumiany jako opis przebiegu 
gry wraz z jej zakończeniem. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych. Prace konkursowe można zgłaszać indywidualnie lub zespołowo. 

Zgłoszenia konkursowe należy przesłać do 30 lipca 2021 r. Ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród zaplanowano na dzień 15 września 2021 r. Pula nagród w kon-
kursie wynosi 5 000 zł. Wszelkich dodatkowych informacji o konkursie udziela 
Sekretariat organizatora, tel. 17 8640107. Regulamin konkursu na www.mgdk.pl. 

ZaproJeKtUJ GrĘ pLaNSZoWĄ o GMINIe

Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego rozpoczęła uro-
czysta msza święta, która odbyła się w Kaplicy im św. Jana 
Pawła II w Międzynarodowym Porcie Lotniczym „Rze-
szów-Jasionka”, koncelebrowana pod przewodnictwem Ar-
cybiskupa Adama Szala. Tuż po niej, uczestnicy udali się na 
konferencję rozpoczynającą dyskusję na tematy związane 
z działalnością samorządów, którą oficjalnie otworzył Mar-
szałek Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl, 
który jest również - Przewodniczącym Zarządu Podkarpac-
kiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.

- Dzień Samorządu Terytorialnego nawiązuje do pierwszych 
wyborów samorządowych z 1990 roku, kiedy została przywró-
cona samorządność. Cieszymy się, że ten rozwój samorządowy 
nastąpił w tej trójstopniowej skali. Myślę, że samorządy mogą 
poszczycić się dziś ogromnym wkładem w rozwój gospodarczy 
swoich regionów, ale także w rozwój demokracji. Bez wątpie-
nia mamy duży wpływ na politykę regionalną i lokalną – po-
wiedział podczas swojego wystąpienia marszałek.

Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego były również oka-
zją do wręczenia nagród dla laureatów 21 edycji Konkursu 
Podkarpackiej Nagrody Samorządowej. W kategorii „Mia-
sta” liderem okazał się burmistrz Głogowa Małopolskiego, 
Paweł Baj. Wśród nominowanych w tej kategorii znaleźli 

się również włodarze takich 
miast jak burmistrz Niska – 
Waldemar Ślusarczyk, bur-
mistrz Radomyśla Wielkiego 
- Józef Rybiński, burmistrz 
Zagórza – Ernest Nowak oraz 
pełniący funkcję prezydenta 
Rzeszowa Marek Bajdak.

Laureaci otrzymali statuetki 
od Marszałka Województwa 
Podkarpackiego - Władysła-
wa Ortyla, Wicewojewody 
Podkarpackiego - Jolanty Sa-
wickiej oraz Prezesa Centrum 
Promocji Biznesu, Kuratora 
Konkursu - Pawła Zająca.

Organizatorem Dnia Samo-
rządu Terytorialnego był Marszałek Województwa Podkar-
packiego oraz Zarząd Podkarpackiego Stowarzyszenia Samo-
rządów Terytorialnych. Prócz Marszałka, patronat honorowy 
nad Konkursem objęli również Wojewoda Podkarpacki oraz 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

BUrMIStrZ paWeŁ BaJ LaUreateM poDKarpaCKIeJ 
NaGroDY SaMorZĄDoWeJ 

w ramach tegorocznych obchodów dnia samorządu terytorialnego, w sali kongresowej centrum wysta-
wienniczo-kongresowego województwa podkarpackiego G2a arena w jasionce wręczono nagrody dla 
laureatów 21 edycji konkursu podkarpackiej nagrody samorządowej.
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w ostatnią niedzielę maja, obchodziliśmy odpust pa-
rafialny połączony z szóstą rocznicą koronacji obra-
zu Matki Bożej Głogowskiej w tutejszym sanktuarium. 
uroczystą Mszę Świętą, odprawioną o godzinie 17:00 
sprawował ksiądz biskup jan wątroba. przy okazji wi-
zyty biskupa, poświęcony oraz wmurowany został ka-
mień węgielny w powstającym kościele parafii pw. 
niepokalanego poczęcia najświętszej Maryi panny na 
osiedlu zabajka.

Znajdujący się w głogowskim kościele obraz pochodzi 
z przełomu XVII i XVIII wieku. Jak mówił podczas koro-
nacji obrazu w 2015 roku ksiądz proboszcz Adam Samel, 
obraz od zawsze cieszył się niezmiennym kultem nie tylko 
wśród wiernych z tutejszej parafii, lecz także mieszkańców 
całego dekanatu.

- Łączymy dziś odpust parafialny z rocznicą koronacji ob-
razu Matki Bożej Głogowskiej. Pamiętamy to wydarzenie 
sprzed 6 laty bardzo dokładnie. Pomimo tego, że wcześniej 
cały tydzień padało, to na dzień koronacji wyszło piękne 
słońce i towarzyszyło nałożeniu korony na głowę Dzieciątka 
i Matki Bożej Głogowskiej. Dziś nastał jeszcze trzeci, ważny 
dla parafii moment, jakim jest poświęcenie i wmurowanie 
kamienia węgielnego w nowopowstałej świątyni na osiedlu 
Zabajka. Jest on wspólnym dziełem wielu inżynierów oraz 
parafian, którzy z otwartym sercem podeszli do tematu tej 
rodzącej się wspólnoty – mówił podczas uroczystości ksiądz 
proboszcz Adam Samel.

Wśród gości na niedzielnej uroczystości znaleźli się rów-
nież przedstawiciele lokalnych władz, a wśród nich bur-
mistrz Paweł Baj oraz przewodniczącego Rady Miejskiej 
Paweł Ślęzak. Prócz zaproszonych duchownych, pojawiła 
się również kierownik ZOP Caritas w Głogowie Młp. Mał-
gorzata Krzysztofińska oraz reprezentanci mieszkańców 
i wspólnoty parafialnej.

- Z wielką radością przybyłem na wielkie święto głogowskiej 
parafii. Składam na ołtarzu eucharystii to najmłodsze, naj-
nowsze dzieło Waszej wiary i ofiarności, jakim jest powsta-
jący kościół parafialny na osiedlu Zabajka, mając nadzieję, 
że Pan Bóg będzie w dalszym ciągu błogosławił parafianom 
przez wstawiennictwo ukoronowanej 6 lat temu Matki Naj-
świętszej – powiedział podczas wizyty biskup Jan Wątroba.

Symbolicznego wmurowania kamienia węgielnego doko-
nali wspólnie proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej 
w Głogowie Małopolskim - Adam Samel, biskup rzeszowski 
Jan Wątroba oraz dziekan dekanatu głogowskiego - ksiądz 
Stanisław Kamiński. W miejscu, gdzie wmurowany został 
kamień zawisła również tablica pamiątkowa.

- Kładziemy ten kamień węgielny w fundamentach świą-
tyni. Niech w kościele tu wznoszonym ludzie czerpią 
świętą moc sakramentu i łaskę, wzywają i wysławiają 
imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, którego chwała 
i Panowanie trwa przez wszystkie wieki wieków – mówił 
podczas uroczystości poświęcenia i wmurowania ka-
mienia węgielnego biskup.

WMUroWaNIe KaMIeNIa WĘGIeLNeGo  
W NoWYM KoŚCIeLe 
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Treść powieści powiązana jest z dziejami 
XVIII-wiecznego Głogowa Małopolskie-
go. Poniżej zamieszczamy jej fragment.
Trwała najkrótsza noc w roku. Pałac książę-
cy w Głogowie rozświetlony był mnóstwem 
świec. Z pootwieranych dla ochłody okien 
dochodziła muzyka grana na kilku instru-
mentach przez kapelę dworską. Dźwięki 
słyszalne były w całym przypałacowym 
parku, a nawet docierały do domów po-
łożonego obok miasteczka. Podczas gdy 
mieszczanie spali, mieszkańcy pałacu ba-
wili się. Z jego wnętrz wydobywał się gwar 
rozbawionych głosów.
Gospodyni, księżna Urszula Lubomirska, 
starościna bolimowska, sześćdziesięcio-
ośmioletnia już dama, organizowała imieniny swojemu 
gościowi, Janowi Klemensowi Branickiemu, starszemu od 
niej o sześć lat rodzonemu bratu. Mimo swojego wieku oka-
zywał on jeszcze dość sił, by pląsać ze swoją siostrą, wykrę-
cając figury menueta.
— Brawo, kochany wuju, brawo! — krzyczała, klaszcząc 
w dłonie, córka Lubomirskiej, księżna Maria Radziwiłłowa, 
miecznikowa litewska. Podkreślony szminką szkarłat jej ust 
co chwila układał się w pełen zadowolenia uśmiech. Wraz 
z nią tańczącej parze przyklaskiwało kilkanaście siedzących 
przy stole osób, dworaków księżnej i hetmana. Wśród gości 
było również kilkoro osób z sąsiedzkiej szlachty.
— I jak, siostro dobrodziejko? — rzekł hetman, gdy stanął 
przed Lubomirską twarzą w twarz. — Mówiłem, że zre-
kompensuję ci długą rozłąkę.
Ukłonił się z gracją i podał rękę magnatce, podprowadza-
jąc ją do miejsca przy stole. Członkowie kapeli, skończyw-
szy menueta, zaczęli grać inną nastrojową melodię. Po obu 
stronach muzyków stali lokaje w liberiach i perukach, trzy-
mając w dłoniach kilkuświecowe świeczniki, i oświecali 
grającym pulpity z nutami.
— Dobrze się u ciebie czuję, siostro dobrodziejko — po-
wiedział Branicki i sięgnął po kielich z winem. — Wygodny 
pałac i klimat jakby lepszy niż u mnie w Białymstoku.
— Gdzie tam Głogowowi do Białegostoku — odpowiedzia-
ła Lubomirska. — Wszyscy twój pałac, wielmożny bracie, 
zwą „podlaskim Wersalem”.
— Ba, utrzymanie go kosztuje majątek. A w twoim pod-
górskim Głogowie, mimo skromności, jest bardzo pięknie. 
Zgodzisz się ze mną, księże Jakubie?
Towarzyszący magnatom przy stole duchowny skinął 
z aprobatą głową.
— Jest pięknie, a i ludzie tutaj pobożni. Ochoczo pomagają przy 
wznoszeniu nowego kościoła. Rad jestem, że jaśnie oświecona 
księżna zaprosiła do Głogowa mnie i pozostałych wielebnych 
księży misjonarzy ze Zgromadzenia św. Wincentego.
Księża misjonarze od ponad roku przebywali w Głogowie. 
Księżna zaproponowała wybudowanie dla nich kościoła 
z domem rekolekcyjnym oraz własnej siedziby.
— Wiedziałem, że moja siostra dobrodziejka ma dobry gust — 

ciągnął Branicki. — Potrafi zadbać o wszyst-
ko, nawet o ufundowanie nowego kościoła.
Księżna Maria podbiegła do niego i ucało-
wała go w oba policzki.
— Czas teraz na menueta ze mną — 
oświadczyła. — Waszmościowie, proście 
damy i do tańca!
Kapela znowuż zaczęła przygrywać zna-
jomą muzykę, a szlachcice na zawołanie 
księżnej czym prędzej się poderwali i za-
częli kłaniać się przed pannami, prosząc 
ich o taniec. Przy stole została tylko Ur-
szula Lubomirska i ksiądz Jakub.
— Jaśnie oświecona księżno — rzekł du-
chowny, pochylając się nad uchem księż-
nej — proszę pozwolić mi wrócić na pleba-

nię, północ już minęła, a przy bramie miejskiej czuwa mój 
sługa, żeby wpuścić mnie do miasta. Muszę mieć wzgląd na 
niego, a i sam chcę rano dojrzeć pracy na budowie.
— Naturalnie, wielebny ojcze. Nie mogę pozwolić, by służ-
bie Panu przeszkadzały radości i zabawy nas, maluczkich.
Dziwnie zabrzmiały jej słowa, gdyż wiadomym było, że 
księżna starościna bolimowska, choć bez wielkich tytułów, 
ma się za jedną z największych dam w kraju. Duchowny 
skłonił się i poprosił:
— Racz mnie, jaśnie oświecona księżno, wytłumaczyć 
przed wielmożnym hetmanem oraz pozostałymi gośćmi, 
niech się na mnie nie gniewają, że wyszedłem.
— Bądź spokojny, wielebny ojcze, usprawiedliwię cię.
Ksiądz Jakub skłonił się z szacunkiem i odszedł w stronę 
wyjścia. Jeden z lokajów towarzyszył mu, oświetlając dro-
gę. Duchowny zamierzał wydostać się z pałacu nie głów-
nym wejściem, które wiodło na dziedziniec, tylko wejściem 
ogrodowym, z którego bliżej było do bramy miejskiej. Trasę 
przez ogród, warzywnik i dalej wzdłuż potoku Szlachciny 
zaułkami do ulicy Stykowskiej znał na pamięć, więc nie 
bojąc się ciemności, podziękował lokajowi, odprawiając go 
w ten sposób do sali balowej.
Księżna Urszula z zadowoleniem patrzyła, jak jej brat tań-
cował z Marią. Cieszyła się, że Branicki zdecydował się na 
kilka letnich dni przyjechać do Głogowa. Kiedyś był on bar-
dzo ruchliwy, ciągle gdzieś wyjeżdżał, teraz wolał wygody 
białostockiego pałacu, który uczynił perłą Podlasia. Starzał 
się, zresztą tak jak i ona. Sama także od dwóch już lat nie 
ruszała się stąd. A przecież jeszcze nie tak dawno…
Nagle od strony ogrodu zagrzmiał huk wystrzału. Tańcują-
ce pary zatrzymały się wpół kroku. Muzyka umilkła i zapa-
dła nieznośna cisza. Spojrzenia wszystkich osób, z lokajami 
włącznie, skierowały się w stronę otwartych okien.
Lubomirska uniosła się, szeleszcząc suknią. Zgromadzeni 
w sali ludzie przenieśli na nią wzrok.
— Ksiądz Jakub! — wykrztusiła księżna. — Ktoś strzelał do 
księdza Jakuba!

Po spotkaniu książkę będzie można nabyć w promocyjnej 
cenie 45 zł 30 zł!

oStatNIe BeZKróLeWIe
20 czerwca o godz. 19.00 w sali widowiskowej MGdk odbędzie się promocja najnowszej książki roberta 
Borkowskiego pt. „ostatnie bezkrólewie”



6 Ziemia GłoGowska 6/2021wYDaRZeNia

Podobne pojemniki znajdują się w Głogowie Małopolskim 
– przy ratuszu, publicznym przedszkolu oraz krytej pły-
walni. Wszystko to za sprawą porozumienia, jakie końcem 
ubiegłego roku gmina Głogów Małopolski podpisała z Gło-
gowską Fundacją Rozwoju Społecznego i Fundacją Podkar-
packie Hospicjum dla Dzieci.

W jaki sposób pomagamy zbierając nakrętki? Zebrany 
w ten sposób plastik, hospicjum sprzeda firmie recyklingo-
wej, która zajmuje się przerabianiem ich na surowiec wtór-
ny. Producent może przetworzyć zebrane odpady na nowe 
zakrętki, opakowania, rury PCV czy obudowy kompute-
rów. Uzyskane w ten sposób środki finansowe przekazane 
zostaną na potrzeby dzieci przebywających w hospicjum 
– leki, opatrunki medyczne, sprzęt realizacyjny i specjali-
styczny. Nie można zapomnieć również o tym, że zbieranie 
nakrętek pomaga chronić środowisko naturalne.

Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców do włącze-
nia się w akcję.

KoLeJNe SerCe Na NaKrĘtKI 
w ramach kontynuacji działającej w naszej gminie akcji „nakręć się na pomaganie”, polegającej na 
zbiórce nakrętek dla Fundacji podkarpackie Hospicjum dla dzieci, czerwony pojemnik w  kształcie serca 
pojawił się również w wysokiej Głogowskiej, obok paczkomatu przy domu ludowym.

Płaskie prace malarskie oraz trójwymiarowe makiety 
przedstawiające znane i zabytkowe budynki naszego mia-
sta stały się tematem przewodnim dzieł, jakie wykonali 
uczniowie głogowskiej szkoły podstawowej. Z łatwością 
rozpoznamy na nich najbardziej charakterystyczne budyn-
ki Głogowa Młp., takie jak ratusz, kościół parafialny, szkołę 
podstawową czy pomniki historyczne.

Największe wrażenie zrobiły makiety zabytkowego ratusza 
miejskiego oraz pomnika ku czci Jana III Sobieskiego. To wła-
śnie autorzy tych prac – Jakub Matuła (klasa Vb), Miłosz Cisek 
(klasa VIIa) oraz Emilia Lewicka (klasa Vb) zostali wyróżnieni 
nagrodami burmistrza. Po zakończeniu wystawy, makiety ra-
tusza zostaną przekazane do ich rzeczywistego pierwowzoru – 
ratusza miejskiego, gdzie będą niewątpliwą atrakcją dla gości.

GŁoGóW MaŁopoLSKI – MoJa MaŁa oJCZYZNa 
"Głogów Małopolski – Moja Mała ojczyzna" pod takim hasłem, szkoła podstawowa w Głogowie Małopol-
skim zorganizowała wystawę prac, które uczniowie placówki wykonali w ramach obchodów 450-lecia 
lokacji miasta. różnorodność oraz pomysłowość uczniów spotkała się z szerokim uznaniem. nagrody bur-
mistrza Głogowa Małopolskiego pawła Baja otrzymały trzy prace.
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Animacje, tańce, zabawy, przejażdżki motocyklem, wi-
zyta strażaków oraz grill to główne atrakcje jakie tera-
peuci przygotowali dla uczestników placówki. Dla spra-
gnionych ruchu na świeżym powietrzu, gry zespołowe 
i zabawy plenerowe przy muzyce zapewnili animatorzy 
i szczudlarz. Ponadto, uczestnicy pikniku mieli oka-
zję przejechać się motocyklem po okolicy oraz choć na 
chwilę wcielić się w rolę strażaka.

W tym dniu ośrodek gościł również księdza Piotra Po-
tyrałę, Dyrektora „Caritas” Diecezji Rzeszowskiej, Piotra 
Brewczyńskiego Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów 
oraz radną Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim 
Marię Drzał.

pIKNIK INteGraCYJNY DLa UCZeStNIKóW ŚDS 
2 czerwca br. w Środowiskowym domu samopomocy w wysokiej Głogowskiej odbył się plenerowy piknik 
integracyjny. 

Projekt pomnika i jego formę przygotował znany rzeszowski rzeźbiarz pan 
Krzysztof Brzuzan, zaś odlew przygotowywany jest w pracowni odlewniczej 
w Zaczerniu. Honorowym Przewodniczącym Komitetu Budowy Pomnika 
został pan Andrzej Drzał, przewodniczący rady osiedla Centrum w Głogo-
wie Małopolskim.

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

Zbiórki niezbędnych środków finansowych na jego budowę podjęła się Gło-
gowska Fundacja Rozwoju Społecznego, która uzyskała zgodę ministerstwa 
na jej przeprowadzenie. Każda osoba, która zechce wpłacić datki (minimum 
20 zł) na budowę pomnika, otrzyma pamiątkową cegiełkę przygotowaną z tej 
okazji. Wpłat można dokonywać na konto zbiórki nr: 45 8642 1126 2012 1143 
4799 0006 lub bezpośrednio w sekretariacie Miejsko Gminnego Domu Kultury, 
Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej oraz ratuszu

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

trWa ZBIórKa Na BUDoWĘ poMNIKa
w rocznicę 450-lecia lokacji Głogowa Małopolskiego, władze miasta wspólnie z pasjonatami historii i szero-
kim 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. 
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w dniu 26 maja odbyła się wizyta na budowie 
w wysokiej Głogowskiej. radni wraz z burmistrzem 
i jego zastępcą zapoznawali się z postępami prac 
przy budowie hali gimnastycznej przy miejscowej 
szkole podstawowej. 

Obecnie trwa wznoszenie głównych ścian budynku w tym 
ścian bocznych, trybun oraz łącznika pomiędzy starym a no-
wym budynkiem. W stanie surowym są już sanitariaty, szatnie, 
pomieszczenia dla nauczycieli oraz siłownia. Trwa montaż in-
stalacji co i wod-kan. W czerwcu będzie ustawiona konstruk-
cja dachu, a na jesień rozpoczną się prace wykończeniowe. 
Budynek ma być gotowy do oddania w lipcu 2022 r.

– Serdecznie dziękuję całej radzie miasta i panu burmistrzowi 
za wyrażanie zgody na budowę tego obiektu. Wysoka Głogow-
ska jest bardzo dynamicznie rozwijającą się miejscowością, 
rocznie osiedla się tu kilkadziesiąt nowych osób, stąd decyzja 
o budowie nowej hali gimnastycznej była bardzo potrzebna – 
powiedziała Maria Drzał radna z Wysokiej Głogowskiej.

Koszt wykonania zadania wynosi 4,5 mln zł z czego 33% 
to dotacja przyznana gminie przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. Budową sali zajmuje się renomowana firma bu-
dowlana BauDziedzic z Głogowa Małopolskiego.

raDNI WIZYtoWaLI pLaC BUDoWY W WYSoKIeJ 

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie obsługuje teren 
miasta oraz sąsiednie gminy: Boguchwała, Lubenia, Świlcza 
i Tyczyn. Natomiast większość sąsiednich gmin obsługu-
ją autobusy Międzygminnej Komunikacji Samochodowej, 
która należy do Związku Gmin Podkarpacka Komunika-
cja Samochodowa. Do tej drugiej kategorii należy również 
gmina Głogów Małopolski.

Obecnie, zarówno ZTM, jak i ZG PKS pracują na osob-
nych systemach biletowych, co jest dla pasażerów sporym 
utrudnianiem, zwłaszcza podczas przesiadek z autobusów 
jednego przewoźnika do drugiego, kiedy zobligowani są do 
posiadania drugiego biletu.

W celu rozwiązania tego problemu, podjęto rozmowy 
o wprowadzeniu wspólnego biletu, który uprawniałby do ko-
rzystania z przejazdów autobusami zarówno MPK, jak i MKS. 
Efektem tych rozmów jest wtorkowa uchwała Rady Miasta 
Rzeszowa. Na jej mocy wprowadzony zostanie wspólny bilet 
dla pasażerów korzystających z usług obu przewoźników. 

Podpisanie umowy planowane jest na czerwiec. Zintegrowa-
ny bilet miesięczny zacznie obowiązywać od 1 lipca. Odtąd, 
miesięczny bilet normalny kosztować będzie 146 zł w strefie 
I, 186 zł w strefie II, natomiast bilet ulgowy ustawowy odpo-
wiednio - 73 i 93 zł, a ulgowy samorządowy - 82 i 105 zł. 

Poniżej wykaz przystanków, dla których obowiązuje zinte-
growany bilet.

ZINteGroWaNe BILetY MpK I MKS 
rada Miejska w rzeszowie uchwaliła cennik zintegrowanych biletów do autobusów Miejskiego przedsię-
biorstwa komunikacji i Międzygminnej komunikacji samochodowej. już od lipca, zarówno pasażerowie 
miejskiej i podmiejskiej komunikacji autobusowej będą mogli korzystać ze zintegrowanego biletu.
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W lipcu i w sierpniu duża część osób wyjedzie na wypoczynek  
w góry, nad morze, czy do rodziny w różnych miejscowościach. 
Niektórzy spędzą wakacje w domu wypełniając sobie czas wypo-
czynkiem w najbliższej okolicy. Jak zatem spędzić ten czas  bez-
piecznie i uniknąć zagrożeń? Podstawowym zadaniem rodziców 
powinno być zapewnienie właściwej  opieki i zainteresowania, 
a także możliwie  najczęstsze  uczestniczenie samemu  w  spędzaniu 
wolnego czasu wakacyjnego swoich dzieci. Rodzice powinni wy-
posażyć swoje dzieci w  wiedzę dotyczącą bezpiecznego wypoczyn-
ku i unikania zagrożeń. Należy pilnować, aby miejsca  przebywania  
dzieci były bezpieczne, z dala od jezdni, torów kolejowych, a jeśli są 
w wieku pozwalającym na samodzielne poruszanie się rowerem, 
na rolkach, czy hulajnodze  to  powinni znać zasady poruszania 
po drodze, kąpać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, 
pod opieką ratowników lub osób dorosłych, być ostrożnym wobec 
obcych zwierząt, np. psów. Należy uczulić swoje dzieci, aby wyka-
zywać się ostrożnością w kontakcie z osobami obcymi, również 
rówieśnikami. Wszelkie propozycje wyjazdu w miejsce nieznane, 
fajnej zabawy  muszą być przemyślane i sprawdzone.  Dzieci i mło-
dzież  powinni znać też ogólne zasady bezpieczeństwa dotyczące 
samodzielnego pobytu w domu i jego otoczeniu, informować  ro-

dziców o tym co w danej chwili robią,  gdzie i z kim przebywa-
ją,  ile czasu potrzebują na spotkanie czy zabawę i kiedy wrócą do 
domu. Nie wolno ujawniać zwyczajów swojej rodziny: kiedy i gdzie 
rodzice chodzą do pracy, ile zarabiają. Jeśli wysyłamy dziecko na 
kolonie dobrze jest sprawdzać taką propozycję (warunki pobytu, 
kwalifikacje opiekunów, zakres i rodzaj zajęć wypełniających czasu 
wypoczynku, itp.), a także zapewnić sobie stały kontakt telefonicz-
ny z dzieckiem. Ułatwi to sprawdzanie, czy podczas pobytu dziecka 
na tego rodzaju formach wypoczynku  wszystko jest w porządku. 
Jeśli wypoczynek dotyczy starszej młodzieży rodzice powinni przy-
pomnieć o zagrożeniach i konsekwencjach jakie niesie ze sobą się-
ganie po różnego rodzaju środki uzależniające: papierosy, alkohol, 
narkotyki,  czy inne niebezpieczne substancje psychoaktywne.

Podczas  wypoczynku ważna i potrzeba jest znajomość  nume-
rów telefonów alarmowych: 997 – Policja, 998 – Straż Pożarna, 
999 – Pogotowie Ratunkowe, 112 – służby ratownicze, 601100100 
–  WOPR, 601100300 – TOPR i GOPR. Znajomość tych zasad 
i unikanie zagrożeń pozwoli na bezpieczne spędzenie wakacji.

Tomasz Wiśniewski

JaK BeZpIeCZNIe SpĘDZIĆ WaKaCJe I UNIKNĄĆ ZaGrożeŃ?
do zakończenia roku szkolnego i upragnionych przez dzieci i młodzież wakacji pozostało niewiele dni. po 
okresie spędzonym na obostrzeniach związanych z pandemią koronawirusa będzie to okres powrotu do 
wycieczek, wyjazdów i innych form spędzania wolnego czasu, często razem z całą rodziną. 
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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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Ostatni „Etnokącik” poświęciliśmy zasadom panującym przy 
ścince drzewa, które służyło do budowy domu. W dalszej czę-
ści spotkamy się z tymi, którzy te domy ongiś budowali. Mowa 
oczywiście o cieślach - w czasach „kultury drewna” ludzie zaj-
mujący się jego obróbką byli swego rodzaju elitą. Mieli również 
swoje twarde zasady i „świętości”.

Lasowiacy musieli dobrze żyć z cieślami, od nich w dużym stop-
niu zależała jakość ich życia i, według wierzeń, bezpieczeństwo, 
choćby ochrona przed pożarem. Niedopatrzenia czy celowe 
działania, spowodowane np. złym żywieniem mogły przynieść 
nieszczęście. Bardzo niemile widziane było skąpstwo - gospo-
dyni, która nie daje dobrze zjeść bywała nierzadko obgadana 
przez fachowców wśród sąsiadek. Złośliwy cieśla mógłby także 
ciosać drewno na progu stawianej chałupy - groziło to pęka-
niem serów. Budowniczy nie mogli także przechodzić przez 
otwory okienne - jak się tak przełazi, to się szczęście „przewie-
dzie” i w chałupie go nie bedzie ani załatwiać potrzeb z ruszto-
wania żeby się potem po ścianach nie lało. Bardzo ważne było, 
żeby stręgarzy - belek stropowych była nieparzysta ilość - miało 
to zarówno ogromne znaczenie dla ludności katolickiej, bo na 
środkowym przeważnie ryto krzyż i słowa błogosławieństwa, 
ale i dla Żydów - ci często musieli osobiście pilnować robienia 
powały, bo nieraz padali ofiarą złośliwości.

Nowicjusze w brygadach ciesielskich nie mieli łatwo, często pa-
dali ofiarą żartów ze strony starszych kolegów. Panowała żela-
zna zasada, że „gady” (narzędzia) w czasie przerwy obiadowej 
muszą przebywać razem w cieniu, podobnie jak właściciel. Gdy 
nowoprzyjęty tego nie wiedział i zostawił swój sprzęt na słońcu, 
kompani mieli zupełne prawo zabrać je i zastawić w karczmie, 
a „okradziony” musiał je odkupić, czasem za znaczną sumę. Za 
takie frycowe nie mógł wcale gniewać się na współpracowników. 
Po każdym przepracowanym dniu cieśla miał prawo nabić na 
swoją siekierę taki kawałek drewna, jaki był w stanie unieść i za-
brać ze sobą, przeważnie na opał.

etNoKĄCIK 6/2021żeBY StrĘGarZe BYŁY NIe Do parY... DoBrZe?

Gdzie	człowieka	już	nie	ma,	natura	odbiera	swoje.	Dom	w	Zabajce.

Obowiązkowym wydarzeniem w momencie ukończenia budo-
wy zrębu i konstrukcji dachu było postawienie „wiechy” - po-
częstunek fundowany przez właściciela lub „inwestora” domu 
dla cieśli, na którym pojawiali się również sąsiedzi - nieobec-
ność była uznawana za nietakt i mogła przynosić nieszczęście 
w nowym domu.

Jak widać, puszczańskie rzemiosło to nie tylko wykonywanie 
obowiązków celem zarobienia pieniędzy, to także element prze-
bogatej obrzędowości, gdzie wszystko musiało mieć swoje miej-
sce i czas i było traktowane z powagą i szacunkiem - zarówno 
do sił nadprzyrodzonych jak i natury, wobec której człowiek 
nieraz był bezsilny.

„Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej” - MKL Kolbuszowa, 2014
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

Ustępująca pandemia pozwoliła naszemu Zakładowi Aktywno-
ści Zawodowej „Centrum Natura” na powrót do przyjmowania 
gości. W maju odbyły się plenerowe Pierwsze Komunie Święte, 
4-dniowy plener malarskie artystów z naszej gminy i Rzeszowa, 
kilka wizyt ze szkół w tym niepełnosprawnych dzieci z rzeszow-
skiego UNICEF-u, którzy są naszymi potencjalnymi przyszłymi 
pracownikami. Dodatkowo ponownie nocują u nas pracownicy 
budowlani malujący pasy na jezdniach. Na wakacyjny sezon pa-
trzymy z optymizmem, mamy bardzo dużo rezerwacji dla grup 
z całego kraju. Niestety nadal odwołane zostały grupy europej-
skie z programu ERAZMUS+. Caritas Łódzkiej Archidiecezji 
zarezerwowała pobyt na dwutygodniową kolonię w sierpniu, 
a już 29 lipca ruszy Galicja Gravel Race – wyścig kolarski na 
dystansie 500 kilometrów po drogach Podkarpacia. A u nas 
kolejne nowe inwestycje, rozbudowaliśmy plac zabaw, zamon-
towane zostały zestawy do treningów fitness na zewnątrz oraz 
powstało wydzielone miejsce na ognisko z siedziskami. Dodat-
kowo wyposażona została sala szkoleniowa oraz jadalnia, a do 
pokojów zakupione zostały nowe łóżka. Planujemy również za-
kup drugiego samochodu do transportu naszych pracowników, 
a w planie jest też montaż paneli fotowoltaicznych i zwiększenie 
zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnością o 3 osoby. 

Półkolonia. W pierwszym tygodniu sierpnia w dniach 2 – 6 
sierpnia planujemy we współpracy z Urzędem Miejskim oraz 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głogowie Młp. zrealizować 
5-cio dniową półkolonię dla dzieci z terenu naszej gminy. Pracow-
nicy Centrum Natura już w ubiegłym roku ukończyli kursy wy-
chowawców wypoczynku więc organizacja zajęć będzie ułatwiona. 
Będą pokazy, zabawy, zajęcia sportowe, artystyczne i warsztaty pro-
dukcji mydełek. Szczegóły o zapisach i programie już wkrótce, na 
pewno będzie sporo atrakcji, smaczne posiłki i dużo aktywności. 

Daniel Jakubowski

poWrót Do NorMaLNoŚCI, WaKaCJe, KoLoNIe I póŁKoLoNIe
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BIBLIoteKa poLeCa
Głowa pełna duchów - paul 
tremblay

Spokojne dotąd życie Barretów, 
zwyczajnej rodziny mieszkającej na 
przedmieściach w Nowej Anglii, zo-
staje brutalnie zakłócone, gdy czter-
nastoletnia córka, Marjorie, zaczyna 
zdradzać pierwsze symptomy schizo-
frenii. Ku rozpaczy jej rodziców, leka-
rze nie są w stanie zatrzymać Marjo-
rie przed popadnięciem w obłęd. 

Widząc, jak ich przytulny dom stopniowo staje się piekłem, 
w końcu proszą o pomoc miejscowego księdza. Ojciec Wan-
derly zaleca przeprowadzenie egzorcyzmu – jego zdaniem na-
stolatka została opętana przez demona. Nawiązują także kon-
takt z firmą produkcyjną pragnącą sfilmować losy Barrettów. 
Za namową Johna, ojca Marjorie, który rok temu stracił pracę 
i nie jest w stanie spłacić rachunków za leczenie córki, rodzi-
na zgadza się na współpracę z ekipą telewizyjną i wkrótce jej 
członkowie stają się gwiazdami programu „Opętanie”, przebo-
jowego reality show. 

wszystko pod kontrolą – Eweli-
na Miśkiewicz

Są takie wyzwania, do których trze-
ba dojrzeć. Karolina uwielbia swoją 
pracę i niezależność, którą ceni po-
nad wszystko. Wiadomość o ciąży 
sprawia jednak, że poukładany do-
tąd świat wymyka jej się z rąk. Ko-
bieta czuje, że nie jest gotowa na to 
wyzwanie, i obawia się, że nie po-
radzi sobie z samotnym macierzyń-

stwem. Na szczęście może liczyć na wsparcie przyjaciółek. 
Nadzieję na lepsze jutro daje jej także niespodziewane spo-
tkanie z dawnym znajomym. Łukasz urzeka ją wyrozumia-
łością i ciepłem, stopniowo przywracając wiarę w miłość. Na 
drodze rozwijającego się związku staje jednak jego nietypo-
wa pasja. Czy każda z nas jest stworzona do bycia mamą? Jak 
odnaleźć uczucia, które zdają się nie istnieć?

Banda z Burej. tom 1. tajemni-
ca piwnicy w bibliotece – Mag-
dalena witkiewicz

Banda z burej to historia grupy re-
zolutnych dzieciaków, których nic 
nie powstrzyma przed rozwikłaniem 
tajemnicy lokalnej biblioteki.Wik-
tor sprowadza się wraz z rodzica-
mi i siostrą do małego miasteczka. 
Zrozpaczony perspektywą miesz-
kania w „dziurze”, szuka wszelkich 

sposobów na ucieczkę, zastanawiając się, co tak napraw-
dę jest po drugiej stronie kuli ziemskiej. Wkrótce wstępuje 
w szeregi Bandy, z którą planuje odkryć tajemnicę biblioteki. 
Co ukrywają bibliotekarki? Czy siostra Wiktora zamieszana 
jest w sprawę? I w końcu, czy mały psiak jest w stanie pomóc 
w rozwikłaniu zagadki? 

MGBP w Głogowie Młp.

BIBLIoteKa poZYSKaŁa 
BeZCeNNe rĘKopISY

do zbiorów głogowskiej biblioteki trafiły cztery ze-
szyty z zapiskami wspomnieniowymi Franciszka ko-
tuli dotyczącymi Głogowa Małopolskiego.

Rękopisy przekazał syn Franciszka, Bogusław Kotula, za po-
średnictwem pani Wandy Tarnawskiej, u której znajdowały 
się one w depozycie. Trzy zeszyty zatytułowane „Głogowskie 
obrazki”, numerowane jako kolejne części, powstały w latach 
1948-1949 i zawierają historię rodziny Kotulów, a także spo-
ro informacji na temat miejsc i ludzi związanych z Głogowem 
Małopolskim. Urodziłem się i wychowałem w Głogowie – czy-
tamy we wstępie – […] Od dziecka interesowały mnie zabytki, 
przeszłość, podania i baśnie. Ojcu to zawdzięczam i dziadkowi 
Janowi poniekąd. Na głogowskiej przeszłości i głogowskich po-
daniach kształtowała się moja wyobraźnia. I chociaż codzienny 
kontakt z Głogowem zerwałem już prawie dwadzieścia lat temu 
i mimo, że usadowiłem się w innej miejscowości, której badaw-
czą cząstkę swego umysłu poświęciłem – przecież myśl często 
biegnie do rodzinnych stron, które zawsze zostaną najmilsze.

Dalej Kotula napisał, że od dawna nosił się z zamiarem 
napisania tych wspomnień, jednak brak czasu nie pozwa-
lał mu rozpocząć pracy. Dopiero, gdy w maju 1948 r. trafił 
do sanatorium w Szczawnicy zaczął pisanie „Głogowskich 
obrazków”. Oprócz wspomnień osobistych zawierają one 
schematy i rysunki oraz wypisy źródłowe.

Czwarty zeszyt zatytułowany „Głogowskie wspomnienia 
z najmłodszych lat” powstał w 1966 r., kiedy Kotula prze-
bywał w sanatorium w Iwoniczu-Zdroju. Jak zwykle, zapra-
cowany, nawet podczas kuracji zdrowotnej nie odpoczywał. 
Wziąłem ze sobą kupę rozmaitej pisaniny – zwierzył się – 
między innymi i ten zeszyt, który ma być IV tomikiem mate-
riałów do dziejów Głogowa. A chodzi tu już nie o właściwą 
historię, nawet nie o tradycję, podania czy legendy. Te zebra-
łem w poprzednich tomikach. W tym zeszycie zaangażuję się 
jak najbardziej osobiście, jak człowiek w Głogowie urodzony, 
wychowany i tam jakiś czas pracujący.

Jedynie początek zapisków w tym zeszycie jest spójna, później 
są to już luźne notatki. Jednak całość przedstawia wielką war-
tość, która wkrótce zostanie opublikowana w cyklu artykułów 
w „Ziemi Głogowskiej”.

Robert Borkowski, dyrektor MGBP w Głogowie Młp.
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Uchwałą Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Kardynał 
Stefan Wyszyński został ogłoszony patronem 2021 roku. W ten 
sposób oddając hołd Prymasowi Tysiąclecia, wyrażajmy pamięć, 
szacunek i wielkie uznanie dla całego życia i dokonań Prymasa 
Tysiąclecia. W bieżącym roku obchodzimy równocześnie 120. 
rocznicę urodzin i 40. rocznicę śmierci kardynała Wyszyńskiego. 
Oczekujemy także Jego beatyfikacji, która została wyznaczona na 
dzień 12 września. W obchody roku prymasowskiego wpisują się 
liczne inicjatywy, choć ograniczone przez trwającą epidemię, to 
jednak równie piękne i angażujące społeczności i wiele osób. 

Od 1999 roku patronem Szkoły Podstawowej w Głogowie Młp. 
jest kardynał Stefan Wyszyński. Przed wielu laty w pobliżu szko-
ły stanął także pomnik naszego patrona. Szkoła stawiając swoim 
podopiecznym za wzór Prymasa Tysiąclecia, stara się wcielać 
w życie Jego duchowy testament: miłość do Ojczyzny oraz sza-
cunek wobec Bliźniego. 

W bieżącym roku szkolnym, aby podjąć te zadania i podkreślić 
przeżywane ważne rocznice został w Szkole Podstawowej zorgani-
zowany konkurs plastyczny i literacki pod hasłem: „Nasz patron 
– Kardynał Stefan Wyszyński” w którym udział wzięło 92 osoby. 
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: 

KONKURS PLASTYCZNY dla klas 1-4: 
I miejsce – Maja Łach 4b, II miejsce – Nikodem Lachor 2d, III 
miejsce – Jan Białek 4c.
WYRÓŻNIENIA: Wiktoria Piwońska 4b, Rafał Wrona 3a, Karol 
Płoch 2a, Julia Szymańska 4c, Jakub Dacko 3a, Daria Olchawska 3a.

KONKURS PLASTYCZNY dla klas 5-8:
I miejsce – Milena Bazan 7d, II miejsce – Julia Sondej 6g, III 
miejsce – Karolina Gorzynik 7c.
WYRÓŻNIENIA: Anna Szeliga 8c, Olaf Faszczowy 7a, Wikto-
ria Pyza 6e.
KONKURS LITERACKI dla klas 5-8:
I miejsce – Gabriela Wyroba 6f, II miejsce – Daria Brzezińska 
7a, III miejsce – Pola Kopeć 6f.
WYRÓŻNIENIA: Riya Sharma 6g, Nikola Kubas 7e, Joanna 
Golema 6e.
PONADTO:
Nagroda Burmistrza: Amelia Tylutka 3c oraz Nagroda Dyrek-
tora: Jan Bajek 3a. 
Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczniom dziękujemy za 
udział w Konkursie. 

Ks. Michał Polański 

NaSZ patroN – KarDYNaŁ StefaN WYSZYŃSKI
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Warsztaty prowadziła Monika Wasiluszko, redaktor lokalnego 
miesięcznika społeczno – kulturalnego  „Ziemia Głogowska”. 

- Prowadząca omówiła po krótce czym są czasopisma, jakie 
są ich rodzaje oraz jaką funkcję pełnią w dzisiejszym świecie. 
Uczestnicy zapoznali się również z miesięcznikiem „Ziemia 
Głogowska”, na przykładzie którego dowiedzieli się na czym 
polega praca redaktora gazety, prowadzenie strony interne-
towej oraz poznali etapy powstawania artykułów prasowych 
– mówi Katarzyna Tabiś, kierownik ŚDS.

W dalszej części uczestnicy zajęć obejrzeli film ze swo-
im udziałem nakręcony podczas warsztatów aktorskich 
z Piotrem Grygielem z Miejsko Gminnego Domu Kultury 
w Głogowie Małopolskim, który powstał w ramach działal-
ności kanału telewizyjnego GTv.

Podczas spotkania okazało się, że uczestnicy zajęć ŚDS są 
osobami obdarzonymi wieloma talentami. Wśród licznych 
zdolności, jakimi mogą się pochwalić jest również talent 
pisarski. Trzech uczestników zajęć, a mianowicie p. Łukasz 
Sakowski, Janusz Kwoka oraz Janusz Gwóźdź piszą własne 
wiersze i nie chowają ich do szuflady, a dzielą się nimi ze 
społecznością placówki. Postanowili podzielić się swoją 
twórczością również z czytelnikami „Ziemi Głogowskiej”.

Jeśli jutro umrzesz cóż z naszej przyjaźni zabierzesz na 
wieczność?
Czy kres drogi pośród ludzi tłumu
umknie uwadze dla świata rozumu?
Czy staniesz się mocą, natchnieniem, poezją…

Wszak żyjesz dla świata i świat dla ciebie żyje.
Każdy twój oddech istnienie przywraca.
Każda twa myśl życie twoje zwraca.
Każda nadzieja zakwita i mija…

Lecz nie wierz słowom wszak słowa to liście,
spadają z drzewa i wiatr je rozwieje.
Mgła przyjdzie i świat przyodzieje,
ozdobi pięknem, iluzją, zachwytem

Janusz Kwoka

Spadam wodospadem bólu na obojętny papier.
Walczyć muszę co dzień na tym podobno najlepszym ze 
światów.
Ustawiony celownik oczu na mojej osobie,
zimny umysł pociąga za spust.
Dostaję serię pocisków – słów,
które rozrywają moje serce na krwawe strzępy.
Czekam na rewolucję i zmianę.
Nie godzę się na bezsensowne umieranie!
Jestem wierszem – cierpieniem
słowem – buntem
krzykiem – kamieniem,
który rozbija okna w świątyni Boga.
Wrzucony w świat tonę w morzu abstrakcji.
Ratunkiem i uspokojeniem jest tylko konkret.
Stoję jako samotny punkt na przecięciu
nieskończenie wielu możliwości.
Czy przy oddawaniu ostatniego tchnienia
spłynie na mnie doskonałe zrozumienie?

Łukasz Sakowski

Moje CV
Proszę o przyjęcie mnie do szkoły muzycznej na konkurs 
muzyczny, ponieważ mam dużą motywację. 
Pochodzę z rodziny muzykalnej. Mój ojciec wnosił forte-
pian na czwarte piętro, a matka miała organy z przeszcze-
pu, dziadek był klawiszem w więzieniu, bratowa puściła 
brata w trąbę, siostra rozbiła skrzypce na głowie swoje-
go męża podczas awantury, co przyczyniło się do szybkiej 
ugody. Wujek z ciotką grali wariatów, żeby nie iść do wię-
zienia, bo narozrabiali, a babka miała ogród w którym 
ptaki śpiewały.
Ja także posiadam niezastąpiony głos, bo jak sobie zawyję 
basiora głosem to mi nie dorówna wokalistów osiem.

Zdzisław Gwóźdź

WarSZtatY WproWaDZaJĄCe W ŚWIat praSY
w ostatni piątek maja, w Środowiskowym domu samopomocy w wysokiej Głogowskiej odbyły się warsztaty 
dziennikarskie, których celem było wprowadzenie uczestników w świat prasy. 
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Pszczółka Maja, miód, ule…  to  najczęściej pojawiające się 
skojarzenia z pszczołami.  Uczniowie Zespołu Szkół w Wy-
sokiej Głogowskiej  postanowili uświadomić wszystkim, że 
pszczoły to o wiele więcej niż znana postać bajkowa czy ulu-
biony smakołyk Kubusia Puchatka.

Świetlicowe warsztaty szkoleniowe o roli pszczół w przyro-
dzie, prowadzone przez p. Brudz oraz p. Wąsik, otworzyły 
nam oczy na los tych pożytecznych owadów. Szczególnie 
jedno zdjęcie wywarło na nas spore wrażenie.

W Polsce mamy kilkaset przeróżnych gatunków tych owa-
dów. Wszystkie żywią się nektarem i pyłkiem kwiatowym, 
jednocześnie zapylając odwiedzane rośliny. Umożliwiają 
w ten sposób powstanie np. owoców. To właśnie pszczołom 
i ich pracy zawdzięczamy produkcję 1/3 żywności. Dzięki 
temu, że ich gatunki są tak różnorodne, mogą zapylać różne 
rodzaje roślin i działać w różnych warunkach.

Zatem dlaczego akurat skupiamy się na pszczole? Powodem 
jest ich kondycja oraz nieustająco zmniejszająca się ilość.

Analizując przyczyny spadku populacji pszczół wynika, że 
to my – ludzie jesteśmy dla nich największym zagrożeniem. 
Likwidacja nieużytków, miedz, kwitnących łąk, jak również 
ogródków przydomowych, powoduje, że pszczołom braku-
je pożywienia (pyłku i nektaru). Zbyt mało jest także schro-
nień i przestrzeni do budowy gniazd czy składania jaj dla 
pszczół samotnic i trzmieli.

Groźna jest też sama zmiana klimatu, która wpływa np. na 
zmianę terminarza kwitnienia roślin, a tym samym dostęp-
ność pokarmu dla pszczół oraz  działanie fal elektromagne-
tycznych, które zakłóca system nawigacyjny pszczół, przez 
co nie mogą one trafić z powrotem do ula.

Wiele zależy od nas! My uczniowie, chcemy nagłośnić ten 
temat, ponieważ jest dla nas ważny. Jednocześnie chcemy 
nakłonić Was – dorosłych, aby kontynuować go już w dzia-
łaniu. Na początek wystarczy, że postawimy na łąki kwietne, 
a w ogródkach zasiejmy i zasadzimy miododajne rośliny.

Tak niewiele, a tak wiele. Trzymamy kciuki.

Świetliczaki  z ZS w Wysokiej Głogowskiej
Opiekunowie: E. Brudz, M. Wąsik

się olbrzymim zaangażowaniem zarówno podczas tworzenia 
scenariusza i scenografii, jak również w czasie licznych prób.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym uczniom i życzymy 
dalszych sukcesów.

Małgorzata Wąsik, Ewelina Brudz
ZS w Wysokiej Głohowskiej

ŚWIetLICa ZSWG W oBroNIe pSZCZóŁ

Nic więc dziwnego, że zastanawiamy się co dzieje się z tymi, 
które przykładowo były w pralce i potencjalnie miały z niej 
wyjść. Pytanie to, jest tak nurtujące, że  kilkoro uczniów Ze-
społu Szkół w Wysokiej Głogowskiej postanowiło rozwiązać 
zagadkę pokoleń. Okazją do tego stał się ogólnopolski kon-
kurs teatralny zorganizowany przez Teatr Groteska w Krako-
wie, pt. „Skarpetki w akcji”. Uczestnicy mieli za zadanie na-
kręcić film o ciekawych przygodach zaginionych skarpetek.

Spośród 160 nadesłanych prac konkursowych, jury – 
w skład którego weszli m.in. dyrektor, aktor oraz reżyser 
teatru Groteska w Krakowie, przyznało 4 nagrody rów-
norzędne oraz 26 wyróżnień, wśród których znaleźli się 
uczniowie z Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej.

Grupa w składzie: Maria Gaweł, Maja Bazan, Julia Barczak, 
Adam Kogut oraz Michał Pawłowski pod opieką nauczycie-
lek Małgorzaty Wąsik oraz Eweliny Brudz, została wyróżniona  
za film pt. ”Historia pewnej skarpetki”. Mali artyści wykazali 

SUKCeS UCZNIóW Z WYSoKIeJ GŁoGoWSKIeJ 
jedno z badań, przeprowadzonych przez firmę statystyczną statsa wykazało, że przeciętny polak gubi oko-
ło 15 skarpetek rocznie, a co ciekawsze – zazwyczaj jest to tylko jedna zagubiona skarpetka z pary.
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Fabryka Weissa działała do 1914 r., do momentu wybuchu 
I wojny światowej. W pierwszych miesiącach walk na te-
renie Galicji szala zwycięstwa przechyliła się na stronę ro-
syjską. W nocy z 21 na 22 września wkraczający do Gło-
gowa żołnierze carscy spalili pałac niszcząc znajdujące się 
w środku maszyny włókiennicze. Gdy losy wojny zmieniły 
się na korzyść Austriaków, Weiss postanowił odbudować 
fabrykę. W tym celu założył spółkę pod nazwą Przędzalnia 
Lnu i Konopi oraz Tkalnia w Głogowie, której udziały wy-
kupiło kilkunastu akcjonariuszy. Pozyskane fundusze Weiss 
zainwestował w przebudowę budynku, to wówczas powsta-
ły żelbetonowe stropy i dodatkowa nadbudowa głównego 
gmachu o jedną kondygnację.

Część dawnej oficyny zachodniej, w której za czasów Lu-
bomirskich mieściły się kuchnia i spiżarnia, Weiss prze-
budował przeznaczając na mieszkanie prywatne. Jest to 
ten fragment budowli, który dostępny jest od strony ulicy 
Fabrycznej (nazwa ulicy wywodzi się właśnie od fabryki, 
mimo że tą drogą podróżowali kiedyś Lubomirscy udając 
się do swojego pałacu). Dla zwiększenia komfortu rodziny 
Weissa, do części tej zostało dobudowane piętro, które pod-
wajało metraż mieszkania.

Franciszek Weiss kierował fabryką i co roku składał raporty 
z uzyskiwanych wyników finansowych radzie nadzorczej, 
której prezesował główny akcjonariusz, Jan Jędrzejowicz, 
właściciel budynku. Produkowano płótno lniane, różnej 
grubości sznury i liny, a z czasem także kolorowe tkaniny 
na wytworną odzież. Dzięki inwestycjom realizowanym 
głównie z zaciąganych kredytów systematycznie rosła pro-
dukcja przyczyniając się do zwiększania obrotów.

Wybuch II wojny światowej nie wstrzymał pracy fabryki. 
Franciszek Weiss, chociaż z urodzenia Niemiec, starał się 
chronić mieszkańców Głogowa wystawiając im fałszywe za-
świadczenia o zatrudnieniu, ratując ich w ten sposób przed 
wywozem na przymusowe roboty. Aresztowany w 1942 r. 
i przetrzymywany w więzieniu na zamku lubelskim, zginął 
tragicznie. Fabrykę do lipca 1944 r. prowadziła jego żona 
Berta. Przed zajęciem tych terenów przez Rosjan, Niemcy 
w dniu 29 lipca dokonali bombardowania Głogowa. Kilka 
bomb spadło na narożnik południowo-zachodni demolu-
jąc całkowicie tę część budowli i niszcząc przy tym dużą 
połać dachu w innych miejscach.

Nie były to jedyne straty wywołane wojną. Armia Czerwona, 
tytułem prawa wojennego, dokonała rekwizycji tkanin znaj-
dujących się w magazynach, a także przywłaszczyła sobie na-
rzędzia stolarskie i ślusarskie wchodzące w skład wyposażenia 
fabryki. Zabrano również mienie, które należało dawniej do 
Weissa, a mianowicie samochód marki Opel i dwie bryczki. 
O rabunkowym charakterze tej rekwizycji świadczy fakt, że 
wśród wywiezionych przedmiotów znalazła się porcelanowa 
umywalka zdemontowana z łazienki mieszkania Weissów.

18 sierpnia 1944 r. Powiatowa Rada Narodowa w Rzeszowie 
wezwała kadrę i pracowników fabryki do wznowienia pro-
dukcji. W związku z tym ośmioosobowa komisja 8 września 

GŁoGoWSKa „LNIaNKa”
Franciszek weiss zakładając w 1910 r. w historycznych murach dawnego pałacu lubomirskich fabrykę włó-
kienniczą na trwałe zmienił tę zabytkową budowlę. jakie były jej dalsze losy?

Pracownicy	„Lnianki”	
przy	skręcaniu	powrozów.

dokonała spisu inwentarzowego całego majątku przędzalni, 
a następnie odgruzowano zbombardowany budynek. Zapasy 
surowca pozwalały na uruchomienie produkcji, jednak znisz-
czone dachy wymagały szybkiego remontu. Zwrócono się do 
władz powiatowych i wojewódzkich z prośbą o dostarczenie 
desek i krokwi oraz dachówek lub blachy. Tymczasem wyko-
nano prowizoryczne zabezpieczenie, które w ciągu najbliż-
szych tygodni miało chronić wnętrza. Jednak kilka miesięcy 
później sytuacja nadal pozostawała bez zmian. Konieczna jest 
przebudowa całego dachu – czytamy w piśmie z 17 stycznia 
1945 r. – celem zapobieżeniu zaciekania wody przedostającej się 
w okresie długotrwałych deszczów do hali maszyn. Wyjaśnia-
no, że potrzebny jest jedynie materiał, natomiast pracownicy 
posiadają odpowiednie kompetencje do wykonania remontu.

Mimo tych trudności załoga fabryki, składająca się z 48 osób, 
podjęła pracę. Nikt nie mógł zapewnić im wypłaty wynagro-
dzenia, a ich jedyną korzyścią była wymiana wyprodukowa-
nych towarów (głównie pasów parcianych, sznurów i płótna 
filtracyjnego stosowanego w cukrownictwie) na artykuły 
spożywcze. Dopiero w 1945 r. fabryka została podporząd-
kowana Centralnemu Zarządowi Przemysłu Włókien Łyko-
wych w Łodzi, co wiązało się ze zwiększeniem zatrudnienia 
do 80 osób, stopniową modernizacją parku maszyn i rozwi-
nięciem produkcji o tkaniny lniane oraz powrozy.

W latach 1947-1949 realizowany był w Polsce tzw. plan trzylet-
ni związany z odbudową gospodarki po zniszczeniach wojen-
nych. W ramach tego planu głogowska przędzalnia zobowią-
zała się zwiększyć produkcję. Jej wartość w 1946 r. wyniosła 2 
mln zł, natomiast trzy lata później osiągnęła już wysokość 4,75 
mln zł, a ilość pracowników podniosła się do liczby 180 osób.

W  1949 r. administrację nad fabryką przejęła Dyrekcja 
Przemysłu Miejscowego w Rzeszowie. Wówczas to przę-
dzalnia została dźwignięta z ruin. Odbudowano zbom-
bardowane zachodnie skrzydło budowli i zmieniono kon-
strukcję dachu na bardziej płaski. Do dziś jednak nie został 
odtworzony sam narożnik łączący dawny pałac z oficynami. 
Zachowały się po nim jedynie piwnice, do których wejście 
prowadzi z zewnątrz. 17 sierpnia 1951 r., decyzją Prezydium 
WRN w Rzeszowie, fabrykę przekształcono w Głogowskie 
Zakłady Lniarskie Przemysłu Terenowego „Lnianka”. Tak 
oto dawny pałac książęcy stał się słynną „Lnianką”.

Robert Borkowski
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GŁoGoWSKIe BIoGrafIe
roman Grodecki

znakomity historyk specjalizujący się w dziejach średniowiecznej polski swoje korzenie wywodził z Głogowa 
Małopolskiego. jego ogromny dorobek do dzisiaj wykorzystywany jest przez specjalistów tej dziedziny nauki.

Rodzicami Romana Grodeckiego byli Jan 
i Karolina z domu Gorylska, oboje rodowi-
ci głogowianie. Ród Grodeckich był bardzo 
szanowany w naszym mieście. W XIX i na 
początku XX w. kilku jego przedstawicie-
li pełniło urząd burmistrza, m.in. ojciec 
Jana. Dzięki zamożności rodziców Jan mógł 
zdobyć wykształcenie i posadę urzędniczą 
w pobliskim Rzeszowie. Tam też jego żona 
21 kwietnia 1889 r. urodziła bliźnięta, jed-
nym z niemowlaków był właśnie Roman.

Rodzina Grodeckich w poszukiwaniu lep-
szego bytu przeniosła się najpierw do Ko-
łomyi, a następnie do Bochni. W tej ostat-
niej miejscowości Roman rozpoczął naukę 
gimnazjalną. Złakniony wiedzy włączył się w konspiracyj-
ne kółko samokształceniowe. Wiązało się to ze złożeniem 
przysięgi. Nigdy tej sceny nie zapomnę – wspominał po 
latach – pokoik mały, okno przysłonięte jakąś płachtą, na 
stole krzyż i dwie świece… Zapalono świece i złożyłem przy-
sięgę z wielkim wzruszeniem, zdając sobie sprawę, że to jest 
ważny dzień w moim życiu. Wkrótce gimnazjaliści zostali 
zdekonspirowani, ale dyrektor szkoły nie ukarał uczniów, 
a nawet pozwolił utworzyć legalne koło kontrolowane przez 
nauczycieli. To właśnie wówczas młody Roman zaczął inte-
resować się historią Polski piastowskiej.

Po zdanej maturze młodzieniec został studentem Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, mimo że jeden z jego nauczycieli 
gimnazjalnych przestrzegał ojca Romana, by mi wyperswa-
dował wpisywanie się na historię, bo ten przedmiot nie za-
pewni mi chleba. Młody Grodecki postawił jednak na swo-
im i rozpoczął studia. Okazał się niezwykle zdolny, a jego 
talent dostrzegł jeden z wykładowców, profesor Stanisław 
Krzyżanowski. Zaproponował mu pełnienie funkcji po-
mocniczych przy jego katedrze, za co student otrzymywał 
skromne wynagrodzenie, a później pomógł mu uzyskać 
nominację na aplikanta w archiwum krakowskim. Na stu-
diach Roman poznał o dwa lata młodszą koleżankę, Stefa-
nię Kniaziołucką, która została jego żoną.

W 1912 r. ukończył studia i rozpoczął pracę nad doktora-
tem. Gotową rozprawę przedłożył do recenzji dwa lata póź-
niej, lecz na jej wynik musiał zaczekać kilka lat. Wybuchła 
I wojna światowa i Roman Grodecki wstąpił do Legionów. 
We wspomnieniach napisał, że od badania historii przeszedł 
do jej tworzenia. Początkowo przydzielono go do II Bryga-
dy Legionów, z którą przeszedł całą kampanię karpacką. 
W 1915 r. uzyskał stopień podporucznika i został przenie-
siony do III Brygady biorąc udział w walkach na Wołyniu. 
Gdy w lipcu 1917 r. doszło do tzw. kryzysu przysięgowego 
związanego z odmówieniem złożenia przysięgi na wierność 
władcy Austrii, Grodecki wraz z innymi oficerami został 
internowany. Po zwolnieniu wrócił do Bochni, gdzie wciąż 
mieszkała jego matka (ojciec zmarł rok wcześniej).

Po zakończeniu wojny obronił dokto-
rat, a dwa lata później uzyskał habilitację. 
W 1922 r. w wieku 32 lat otrzymał nomi-
nację na profesora nadzwyczajnego UJ, 
a w 1929 r. został już profesorem zwyczaj-
nym. Okres międzywojenny był czasem, 
w którym powstało najwięcej jego prac 
i to one przyspieszyły karierę akademicką 
sprawiając jednocześnie, że wyrobił sobie 
niekwestionowany autorytet w środowisku 
naukowym. Dodatkowo, w uznaniu za jego 
służbę legionową, otrzymał Krzyż Walecz-
nych i Krzyż Niepodległości.

Gdy doszło do wybuchu II wojny świa-
towej, Roman Grodecki, będąc oficerem 

rezerwy wraz ze swoim pułkiem, 4 września opuścił Kra-
ków. Ewakuacja zakończyła się we Lwowie, który został 
najpierw oblężony przez Niemców, a następnie poddał się 
Rosjanom. Grodecki spędził tam resztę okupacji znajdując 
zatrudnienie w Bibliotece Ossolińskich. Po zajęciu Lwowa 
przez Niemców w 1941 r. zakazano mu powrotu do Krako-
wa, ale zezwolono na dalsze wykonywanie pracy bibliote-
karza. Mimo to, Grodecki potajemnie na krótko przyjechał 
do Krakowa i wówczas dowiedział się, że jego mieszkanie 
zostało zrewidowane, a część prywatnych dokumentów za-
rekwirowana.

Na stałe do Krakowa wrócił w 1945 r. i ponownie rozpo-
czął pracę akademicką. W zmienionych realiach ustro-
jowych, w których zaciskająca się pętla stalinizmu obej-
mowała nawet uczelnie wyższe, Roman Grodecki starał 
się zachować rzetelność badawczą. W 1951 r. do władz 
uczelnianych wpłynął donos na profesora, złożony przez 
asystenta, w sprawie jego opinii na temat nowej literatu-
ry naukowej. Grodecki miał się wówczas wyrazić, że nie 
będzie śmieci marksistowskich trzymać w swoim zakładzie. 
Podobna wypowiedź groziła usunięciem z uczelni, jednak 
ostatecznie profesor uniknął wydalenia.

W 1959 r. Uniwersytet Warszawski nadał Romanowi Gro-
deckiemu tytuł doktora honoris causa, co stanowi najwyż-
szy wyraz uznania świata nauki. Bibliografia jego prac liczy 
170 pozycji. Do tego dorobku należy wliczyć znakomite 
przekłady z łaciny „Kroniki” Galla Anonima i „Księgi Hen-
rykowskiej”. Wychował też wielu uczniów m.in. wybitnego 
historyka Jerzego Wyrozumskiego.

Pod koniec życia Roman Grodecki przeszedł skomplikowa-
ne złamanie biodra, co sprawiło, że był przykuty do łóżka. 
Jednak jego koledzy z uczelni nie zapominali o nim i często 
go odwiedzali. Zmarł 17 kwietnia 1964 r. i został pochowa-
ny na cmentarzu Rakowickim.

Robert Borkowski
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W tegorocznej – ósmej edycji biegu wzięło udział ponad 
190 uczestników. Mimo trudnych warunków pogodowych 
zawodnicy dali z siebie wszystko, czego najlepszym dowo-
dem jest pobicie rekordu trasy przez Damiana Nogę z KP 
PSP Staszów, który pokonał ją w czasie 32,59 min.

Jak prezentują się wyniki? Wśród Kobiet, najszybsza oka-
zała się Kinga Walania – Bronhard, występująca z ramienia 
klubu Głogovia Głogów Małopolski. Zakończyła ona bieg 
z czasem 42:03 min. Jako druga, na metę przybiegła Barba-
ra Skrzypczak ze Stalowowolskiego Klubu Biegacza, której 
czas wyniósł 43:40min. Trzecie miejsce również zajęła re-
prezentantka Stalowowolskiego Klubu Biegacza – Monika 
Rychlak, która osiągnęła czas 45:25min.

Jeżeli chodzi o pozostałe kategorie wiekowe, to w K20 zwy-
ciężyła Katarzyna Urbańska z Nowej Dęby, która dobiegła na 
metę z czasem 55:39 min. Kategoria K40 należała do Iwony Kąś 
z Tik Team, która osiągnęła czas 46:01 min. Wśród pań star-
tujących w kategorii K50, najszybsza okazała się Małgorzata 
Domaradzka z BT Wagabunda, której czas wyniósł 49:06 min. 
Natomiast w przedziale K60 wystąpiła tylko jedna zawodnicz-
ka – Renata Grabska, Ambasador Festiwalu Biegowego Kry-
nica Zdrój, która pokonała dystans biegu w czasie 55:12 min.

Pierwsze miejsce wśród mężczyzn zajął wspomniany wyżej 
Damian Noga z KP PSP Staszów. Tuż za nim, na drugim 
miejscu uplasował się Karol Machowski z Krosna z czasem 
35,50 min, natomiast jako trzeci na metę dobiegł Piotr Sta-
siowski, reprezentujący klub Stajnia Balona, którego czas 
wyniósł 36,01 min. Jeżeli chodzi o pozostałe kategorie, to 
wśród najmłodszych uczestników biegu – kategorii M16, 
najszybszy okazał się Kacper Serwiński z Swim Tri Rzeszów, 
którego czas wyniósł 38:50 min. Kategoria M20 należała do 
Michała Kawy z klubu # No To Steryd, który pokonał dy-
stans 10 km w czasie 36:57 min. Wśród startujących w kate-
gorii M30 najszybciej na metę dobiegł Piotr Kobylarz z Klu-
bu Rzeszowskie Gazele i Gepardy, jego czas to 36:39 min. 
Wśród mężczyzn z kategorii M40, pierwsze miejsce zajął 
Bogdan Zmitrowski, reprezentujący klub Zmitek Team 
Nowa Dęba, pokonał on trasę w czasie 37:01 min. W kate-
gorii M50 najszybszy okazał się Tomasz Wiśniewski z Tik 
Team, który zakończył bieg z czasem równym 39:16 min. 
Natomiast ostatnia kategoria wiekowa – M60+ należała do 
Dariusza Sowy, który dobiegł na metę w czasie 43:13 min.

Jak co roku, nagrodzono również najszybszą głogowiankę 
oraz głogowianina. Tytułami tymi nagrodzone zostało zna-
ne ze swojej sportowej pasji małżeństwo Kinga Walania – 
Bronhard oraz Rafał Bronhard, reprezentujące Klub Spor-
towy Głogovia Głogów Małopolski.

Z myślą o wszystkich tych, którzy nie zajęli miejsc na po-
dium, zorganizowano loterię nagród, które rozlosowane 
zostały wśród wszystkich uczestników biegu. Losowania 
dokonały dzieci, a nagrody wręczył burmistrz Głogowa 
Małopolskiego, Paweł Baj.

óSMa DYCHa GŁoGoWSKa Za NaMI 
sobota – 22 maja, minęła pod znakiem wielkich sportowych emocji. tradycyjnie, już po raz ósmy odbył się 
znany w całej gminie oraz poza jej granicami cykliczny bieg pod nazwą „dycha Głogowska”. już od wcze-
snych godzin porannych na parkingu przy ośrodku sportu i rekreacji w Głogowie Młp. gromadzili się organi-
zatorzy oraz uczestnicy wydarzenia wraz z rodzinami, które dzielnie ich dopingowały oraz motywowały.
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Prowadzącymi zajęcia z sędziami byli m. in. Sebastian 
Godek, Mateusz Warzocha, Patrycja Turczyn oraz Paweł 
Charchut.

– Piątkowe szkolenie było kontynuacją cyklu szkoleń, jaki re-
alizujemy od początku bieżącego roku. Podobnie jak zawod-
nicy, również sędziowie regularnie co miesiąc przechodzą za-
równo treningi jak i egzaminy praktyczne. Sędziowie ćwiczyli 
mijanki ze spalonym, wzięli udział w warsztatach przygoto-
wania motorycznego, ćwiczyli scenki sytuacyjne oraz podda-
ni zostali różnego rodzaju testom na sprawność. Szkolenia 
dla sędziów odbywają się cyklicznie, zgodnie z założonym 
harmonogramem. Mam nadzieję, że przełoży się to na jakość 
sędziowania na boisku – wyjaśnił Andrzej Zwierzchowski, 
Przewodniczący Rzeszowskiego Kolegium Sędziów.

– Podczas szkolenia staraliśmy się odzwierciedlić warunki 
meczowe. Zależało nam, by sędziowie mogli poćwiczyć sytu-
acje, z którymi spotkają się na boisku – dodaje.

-Zachęcam wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił 
w sędziowaniu do zapisania się na kursy, jakie organizujemy 
razem z Podokręgiem. Dokonać tego można za pośrednic-
twem naszej strony internetowej. Zapraszam zarówno by-
łych piłkarzy, jak i osoby zainteresowane tym sportem do za-
silenia naszych szeregów. Najbliższy kurs planowany jest pod 
koniec sierpnia. Wszystkich, którzy mają pytania i chcieliby 
poznać szczegóły zapraszam do kontaktu – podsumowuje.

SZKoLeNIe SĘDZIóW Na StaDIoNIe GŁoGoVII 
w piątek – 28 maja, na stadionie lks Głogovia Głogów Małopolski, miały miejsce warsztaty szkoleniowe kole-
gium sędziów podokręgu rzeszowskiego. szkolenie odbywało się pod czujnym okiem andrzeja zwierzchow-
skiego – przewodniczącego kolegium.

Na starcie można było zobaczyć najlepszych zawodników 
z całego kraju i ponad 250 koni! Tradycyjnie, podczas 
trwania niedzielnych konkursów finałowych, nie zabrakło 
atrakcji dla publiczności. Każdy mógł spróbować swoich sił 
na końskim grzbiecie, można było poznać ośrodek, obej-
rzeć konie, kucyki i porozmawiać z trenerami.

Zwycięzcom konkursów serdecznie gratulujemy. Już dziś 
w imieniu organizatorów zapraszamy na kolejne zawody, któ-
re odbędą się w pierwszy weekend lipca (2-4) w Leśnej Woli.

ZaWoDY JeŹDZIeCKIe W LeŚNeJ WoLI 
w dniach 27-30 maja na hipodromie stadniny koni „leśna wola” w Głogowie Małopolskim, odbywały się 
zawody ogólnopolskie i regionalne w skokach przez przeszkody. w imieniu burmistrza puchar wręczył paweł 
Ślęzak, przewodniczący rady Miejskiej.
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1. ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, KTÓRE:

- odpowiadają wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej 
oraz są udzielane według przejrzystej, obiektywnej, opartej 
na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność 
dostępu do tych świadczeń, 

•	 są natychmiast udzielane ze względu na zagrożenie 
zdrowia lub życia, 

•	 udzielane są z należytą starannością, w warunkach speł-
niających wymagania fachowe i sanitarne, 

•	 przy udzielaniu których osoby wykonujące zawód me-
dyczny kierują się zasadami etyki zawodowej. 

2. UZYSKANIA INFORMACJI 

•	 o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych 
oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, 
dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania 
albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, 

•	 która zostanie przekazana także osobom przez Ciebie 
upoważnionym, np. małżonkowi, członkowi rodziny, 
osobie bliskiej. 

3. WYRAŻANIA ZGODY NA UDZIELENIE ŚWIAD-
CZEŃ ZDROWOTNYCH 

•	 którą wyrazisz po uzyskaniu wcześniej wszelkich nie-
zbędnych informacji o Twoim stanie zdrowia i leczeniu, 

•	 którą w przypadku zabiegu operacyjnego, zastosowania 
metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyż-
szone ryzyko wyrazisz w formie pisemnej. 

4. TAJEMNICY WSZELKICH INFORMACJI Z TOBĄ 
ZWIĄZANYCH 

5. ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRO-
DUKTÓW LECZNICZYCH 

6. POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI, 
w szczególności w czasie udzielania Ci świadczeń zdro-
wotnych, w tym obecności osoby bliskiej przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych oraz wyrażenia zgody na uczest-
nictwo innych osób przy udzielaniu Ci świadczeń zdro-
wotnych (badaniach, konsultacjach lekarskich, zabiegach 
operacjach itp.).

7. POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RO-
DZINNEGO, w tym kontaktu osobistego, telefonicznego 
lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz dodatko-
wej opieki pielęgnacyjnej – czyli opieki, która nie polega na 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 

8. DOSTĘPU DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ doty-
czącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych Ci świad-
czeń zdrowotnych, w tym udostępniania tej dokumentacji 
również osobie przez Ciebie upoważnionej, np. do wglądu 
lub w formie kopii albo odpisu. 

9. ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO 
ORZECZENIA LEKARZA 

10. OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ w czasie pobytu w szpi-
talu, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo
-leczniczym, zakładzie opieki długoterminowej i paliacji, 
sanatorium uzdrowiskowym czy hospicjum.

11. PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIO-
WYCH DEPOZYCIE w szpitalu, zakładzie pielęgnacyjno
-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym, zakładzie opie-
ki długoterminowej i paliacji, sanatorium uzdrowiskowym, 
hospicjum.

paCJeNt Ma praWo Do: 

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

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

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

na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu
•	wynajmowania lokali użytkowych znajdujących się w budynkach spółki
•	 sprawowania na podstawie umów zlecenia zarządu nieruchomościami 

mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi własności spółki
•	 sprawowania zarządu nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej części współwłasność spółki
•	prowadzenia innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym 

budowania lub nabywania budynków w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub 
lokali o innym przeznaczeniu

•	nabywania lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych w celu rozbudowy, nadbudowy 
i przebudowy, w wyniku której powstaną lokale mieszkalne

Oferujemy Państwu wysokiej jakości usługi. Dbamy, by oferowane przez nas lokale spełniały najwyższe standardy  
i znajdowały się w atrakcyjnych miejscach.
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Sezonowe znaczy lepsze. Warzywa i owoce powinny sta-
nowić podstawę naszego żywienia. Według nowej piramidy 
żywieniowej są ważniejsze niż produkty zbożowe. Donie-
sienia naukowe przekonują, że ich obecność w diecie przy-
czynia się do prawidłowego funkcjonowania organizmu. 
Spożywanie owoców i warzyw zapewnia nam dawkę wi-
tamin, składników odżywczych i przeciwutleniaczy, które 
zapewniają odporność i chronią przed wieloma chorobami.

Korzystając z sezonowych plonów mamy pewność, że wy-
bieramy produkty najbardziej wartościowe. Są świeże, nie 
wymagają transportu z odległych rejonów świata i nie mu-
szą być długo przechowywane. Dzięki temu nie wymagają 
sztucznego odświeżania przy pomocy chemicznych pre-
paratów. Warto zapoznać się z kalendarzem sezonowych 
produktów, aby w pełni wykorzystać porę na nie. Jakie są 
czerwcowe owoce i warzywa, po które warto sięgać latem?

Ogórki – substancje, których dostarczają naszemu organi-
zmowi to między innymi: witaminy C, A, E, K, kwas fo-
liowy, oraz minerały: wapń, żelazo, magnez, potas i fosfor.  
Wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu moczo-
wego, a także pomagają oczyszczać organizm z toksyn.

Bób – zawiera witaminy C, A, K oraz witaminy z grupy B. 
Jest bogaty w wapń, żelazo, magnez, fosfor i potas. Ponadto 
zawiera cenny kwas foliowy. Wpływa korzystnie na funk-
cjonowanie układu krążenia, obniża stężenie cholesterolu 
we krwi i pomaga w leczeniu anemii.

Kalafior – dostarcza organizmowi: witaminy C, A, E, K 
oraz witaminy z grupy B. Ponadto zawiera liczne minerały: 
wapń, żelazo, magnez, potas, sód, fosfor. Pomaga chronić 
układ pokarmowy przed chorobami, a także przeciwdziała 
reumatoidalnemu zapaleniu stawów.

Fasola szparagowa – jest wartościowym warzywem dzięki 
zawartości witamin z grupy B oraz A, C, E, K, a także kwasu 
foliowego, wapnia, magnezu i fosforu. Ma korzystny wpływ 
na układ pokarmowy oraz odpornościowy. Pomaga regulo-
wać poziom cukru we krwi, jest więc świetnym wyborem 
dla osób cierpiących na cukrzycę.

Biała kapusta – jest bogatym źródłem witamin z grupy B, 
oraz witamin C, A, E, K, a  także magnezu, wapnia, potasu, 
miedzi i jodu. Ma korzystny wpływ na kondycję stawów, 
skutecznie poprawia odporność i wspomaga oczyszczanie 
przewodu pokarmowego.

Szparagi – są bogate w witaminy (C, A, E, K oraz witaminy 
z grupy B), kwas foliowy i minerały (wapń, fosfor, potas). 
Wspomagają pracę serca, obniżają poziom cholesterolu 
we krwi oraz jej ciśnienie. Ponadto działają korzystnie na 
układ moczowy, układ krążenia, a tak że pracę oczu.

Truskawki – zawierają wiele witamin, w tym C, A, E oraz 
witaminy z grupy B. Są źródłem żelaza, wapnia, potasu 
i magnezu. Dzięki swoim właściwościom obniżają poziom 
cholesterolu, dobrze wpływają na pracę układu krwiono-
śnego, a także pomagają oczyszczać organizm.

Porzeczki – stanowią bogate źródło witamin C, A, E oraz 
witamin z grupy B, potasu, wapnia, fosforu i magnezu. Wy-
korzystuje się je w leczeniu infekcji górnych dróg oddecho-
wych, niedokrwistości oraz ogólnego osłabienia organizmu.

Czereśnie – dostarczają naszemu organizmowi witaminy 
A, B i C oraz wapń, magnez, fosfor i potas. Wspomagają 
pracę serca, regulują przemianę materii i funkcjonowanie 
układu pokarmowego. Mają dobroczynny wpływ na pracę 
stawów, tarczycy oraz trzustki.

Jagody – są bogate w: witaminy C, A, B, PP, cynk, miedź, 
mangan i selen. Pomagają obniżać poziom złego choleste-
rolu, oraz poziom cukru we krwi. Mają właściwości prze-
ciwbakteryjne, wspomagają leczenie chorób oczu i korzyst-
nie wpływają na układ pokarmowy.

Poziomki – dostarczają wielu wartości odżywczych: wi-
tamin A, C, E, K, PP oraz witamin z grupy B. Ponadto są 
źródłem żelaza, wapnia, fosforu i magnezu. Skutecznie 
poprawiają odporność organizmu, wspierają pracę układu 
krwionośnego i układu krążenia.

Rozkoszujmy się smakiem letnich produktów. Właśnie te-
raz czerwcowe owoce i warzywa są najlepsze i najbardziej 
wartościowe. Zatem, jedzmy na zdrowie!

CZerWIeC Na taLerZU
czerwiec to początek lata i miesiąc otwierający sezon na świeże owoce i warzywa. z niecierpliwością 
oczekujemy na produkty kuszące pełną gamą kolorów i intensywnych zapachów. poza tym, że możemy 
cieszyć się ich wyjątkowym smakiem, warto pamiętać o bogactwie składników, które zawierają czerwco-
we owoce i warzywa oraz ich właściwościach prozdrowotnych.
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Ważna inwestycja na oczyszczalni ścieków  
w Głogowie Małopolskim

W maju br. zakończyła się realizacja inwestycji polegają-
cej na wymianie urządzeń służących do higienizacji osa-
dów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Głogowie 
Małopolskim. Wartość całej inwestycji to koszt 620 tys. 
złotych netto. Około 80% tej kwoty zostanie sfinanso-
wane środkami z preferencyjnej pożyczki z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Dzięki nowoczesnej technologii, zamiast odpadu uzy-
skuje się organiczno - mineralny środek poprawiający 
właściwości gleby, pod nazwą Rabatex®. Produkcja Ra-
batexu polega na połączeniu odwodnionego osadu ście-
kowego z wysokoreaktywnym wapnem, gdzie zachodzi 
reakcja fizyko-chemiczna o temperaturze przekracza-
jącej 100 C°, a w efekcie powstaje gotowy i bezpieczny 
produkt w postaci granulowanej. Taka metoda ma wiele 
zalet, ale przede wszystkim jest przyjazna środowisku. 

Głogowska  oczyszczalnia aktualnie przyjmuje i oczysz-
cza ścieki od około 5400 gospodarstw domowych oraz 
około 400 podmiotów gospodarczych i instytucji. W wy-
niku rozwoju Gminy Głogów Małopolski oraz rosnące-
go odsetka gospodarstw podłączonych do kanalizacji 
sanitarnej, następuje ciągły wzrost ilości ścieków na-
pływających do oczyszczalni w Głogowie Małopolskim. 
Zwiększa się zatem ilość osadów ściekowych. Celem 
przedsięwzięcia była przede wszystkim wymiana wy-
eksploatowanych urządzeń, ale jednocześnie zwiększe-
nie wydajności linii technologicznej oraz optymalizacja 
procesu higienizacji osadów. Nowoczesne i bardziej wy-
dajne urządzenia zapewnią ekologiczne i ekonomiczne 
rozwiązanie problemu osadów ściekowych na wiele lat. 
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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

20 czerwca 
Promocja najnowszej książki Roberta Borkowskiego 
„Ostatnie Bezkrólewie”. Godzina 19:00, sala widowiskowa 
Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim.

22 czerwca 

Pierwszy dzień kalendarzowego Lata. Natomiast pierwszy 
dzień lata astronomicznego rozpoczyna się w momencie prze-
silenia letniego - na półkuli północnej dzień ten wypada mię-
dzy 21 a 22 czerwca, a w latach przestępnych o jeden dzień 
wcześniej, czyli między 20 a 21 czerwca. W 2021 pierwszy 
dzień lata astronomicznego wypada dzień wcześniej niż lato 
kalendarzowe, czyli 21 czerwca. Będzie to poniedziałek. 

22 czerwca – 
23 czerwca - 

Dzień Ojca – święto będące wyrazem szacunku i wdzięcz-
ności ojcom. W Polsce obchodzone jest corocznie 23 czerw-
ca (od roku 1965). Tradycyjnie w Polsce w Dzień Ojca dzieci 
składają swoim ojcom życzenia i wręczają własnoręcznie wy-
konane laurki, a w szkołach organizowane są specjalne przed-
stawienia z tej okazji. 

31 maja 2021 r. – Kradzież katalizatora z pojazdu marki Fiat o wartości 800 zł na 
szkodę osoby prywatnej.

6 maja 2021 r. – Uszkodzenie powłoki lakierniczej pojazdu marki Opel wartości 
800 zł na szkodę osoby prywatnej w miejscowości Budy Głogowskie.

4 maja 2021 r. – Kierowanie motorowerem w stanie nietrzeźwości przez miesz-
kańca miejscowości Przewrotne.

18-20 maja 2021 r. – Kradzież kostki brukowej o wartości 840 zł na szkodę oso-
by prywatnej w miejscowości Głogów Małopolski.

9 maja 2021 r. – Naruszenie czynności narządów ciała mieszkańca Głogowa Ma-
łopolskiego. 
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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


