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Masz kilka możliwości zrealizowania obowiązku spisowego: wypełnij formularz 
online na https://spis.gov.pl/, to zajmie tylko kilka minut. To najprostszy i najwy-
godniejszy dla Ciebie sposób; zadzwoń na numer 22 279 99 99 i spisz się telefonicz-
nie – rachmistrz wprowadzi do formularza Twoje dane; odwiedź najbliższy Urząd 
Gminy i spisz się przez Internet na specjalnie utworzonym w tym celu stanowisku.

Rachmistrzowie spisowi prowadzą także wywiady bezpośrednie. Co to oznacza? 
Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się przez Internet, nie 
spisały się samodzielnie na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.

Pamiętaj, jako osoba dorosła, masz prawo i obowiązek wziąć udział w Narodo-
wym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Spis trwa do 30 września 
2021 roku.

CZY PAMIĘTASZ, ŻE UDZIAŁ 
W SPISIE POWSZECHNYM  

JEST OBOWIĄZKOWY? 
Spisy powszechne organizowane są raz na 10 lat. Udział w spisie każ-
dego z nas jest bardzo ważny, ponieważ wyniki spisu wpływają na na-
sze codzienne życie. Od nich zależy m.in. wielkość dotacji unijnych czy 
liczba naszych reprezentantów w Parlamencie Europejskim.

WYDARZENIA
Wręczono statuetki Głogowianina 
Roku 2020

Laureatami ten szczególnej nagro-
dy zostają osoby, które swoją pracą 
i zaangażowaniem wspierają roz-
wój lokalnej społeczności ...... str. 3

GOSPODARKA
Rozpoczyna się ostatni etap budowy 
domu ludowego w Budach Głogowskich 

Podpisana została umowa na re-
alizację ostatniego – III etapu bu-
dowy domu ludowego w Budach 
Głogowskich ...........................str. 9

KULTURA
Jak wyglądał głogowski dom w cza-
sach mojego dzieciństwa?

Fragment wystąpienia pana Wa-
lentego Kotuli na konferencji na-
ukowej z cyklu Małe Miasta, która 
poświęcona była tematowi związa-
nemu z domem polskim ...... str. 15

HISTORIA
Głogowskie biografie

Marcin Jabłoński – XIX-wieczny 
malarz, portrecista, bardzo po-
pularny w swoim czasie, korze-
niami wywodzący się z Głogowa 
Małopolskiego ................... str. 18

SPORT
Boks to trening ciała i charakteru

Czyli rozmowa z Kamilem Lam-
czykiem, czynnym zawodnikiem 
oraz trenerem boksu, a na co dzień 
również zawodowym żołnierzem 
I Batalionu Strzelców Podhalań-
skich w Rzeszowie ................. str. 19

LIFESTYLE
Oszczędzajmy wodę

W okresie letnim co roku wzrasta 
zapotrzebowanie na wodę z sie-
ci wodociągowej. Upalna pogoda 
oraz mała ilość opadów skutkują 
znacznie zwiększonym zużyciem 
wody. Tego lata zaobserwowano 
okresowe zapotrzebowanie na 
wodę blisko dwukrotnie wyższe od 
przeciętnego ........................... str. 22
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W gronie tegorocznych laureatów wyróżnienia „Głogowia-
nin Roku 2020” znaleźli się: Pani Helena Grzywacz, Pan 
Robert Borkowski, Pan Zenon Wesół, Pan Roland Szydło, 
Pani Kinga Walania-Bronhard.

Statuetkę Głogowianina Roku 2020 w kategorii sfera spo-
łeczna otrzymała Pani Helena Grzywacz, która od 2001 
roku pełni funkcję przewodniczącej Koła Gospodyń Wiej-
skich w  Budach Głogowskich. Jest bardzo zaangażowana 
w działalność na rzecz rozwoju sołectwa. Cieszy się szacun-
kiem i zaufaniem mieszkańców. Stara się być wszędzie tam, 
gdzie jest potrzebna. Przez 20 lat była również członkiem 
Rady Sołeckiej, z którą nadal ściśle współpracuje. 

Statuetkę Głogowianina Roku 2020 w  kategorii nauka 
i  edukacja otrzymał Pan Robert Borkowski, który od 
11 lat popularyzuje historię Głogowa Małopolskiego i oko-
lic, badając dzieje ziemi głogowskiej. Autor takich książek 
jak monografia historyczna Głogowa Małopolskiego, „Gło-
gów Małopolski w czasie II wojny światowej”, „Historia Bud 
Głogowskich”, „Nadleśnictwo Głogów”, „Dzieje rodu Lubo-
mirskich z  Głogowa Małopolskiego” oraz powieści histo-
rycznej narracyjnie powiązanej z Głogowem Małopolskim 
pod tytułem „Ostatnie bezkrólewie”. 

Statuetkę Głogowianina Roku 2020 w  kategorii cało-
kształt pracy otrzymał Pan Zenon Wesół, który przez 
9 lat sprawował funkcję prezesa Klubu Sportowego ORZEŁ 
w  Wysokiej Głogowskiej. Od 2005 roku zaangażowany 
w pracę społeczną na rzecz klubu, początkowo jako trener 
grup młodzieżowych, później jako trener seniorów. Podej-
mował szereg inicjatyw oraz wkładał wiele wysiłku i trudu, 
aby poprawiać infrastrukturę obiektu sportowego, który 
służy lokalnej społeczności. 

Statuetkę Głogowianina Roku 2020 w kategorii działal-
ność gospodarcza otrzymał Pan Roland Szydło – prezes 
firmy YANKO, której podstawowym zakresem działalności 
jest produkcja opakowań z  folii i  papieru. Kompatybilnie 
z obecnymi trendami ekologicznymi oraz zasadami gospo-
darki o obiegu zamkniętym, firma oferuje nowoczesne opa-
kowania w 100% podlegające recyklingowi. Firma istnieje 
od 30 lat i zatrudnia 130 osób. 

Statuetkę Głogowianina Roku 2020 w  kategorii upo-
wszechnianie sportu otrzymała Pani Kinga Wala-
nia-Bronhard, amatorka biegania, zwyciężczyni kilku-
dziesięciu biegów krótko- i  długodystansowych. Startuje 
w zawodach średnio 50 razy w roku, promując tym samym 
Miasto i  Gminę Głogów Małopolski. Przez sześć lat była 
członkiem Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej SO-
KÓŁ, z ramienia którego organizowała „Bieg Zeloty” cieszą-
cy się dużą popularnością w całym województwie. W 2020 
roku zdobyła tytuł na szczeblu wojewódzkim „Najpopu-
larniejszy Sportowiec Dekady” w  Plebiscycie Sportowym 
Nowin. Obecnie jest koordynatorem sekcji lekkoatletycznej 
Głogovii Głogów oraz organizatorką cyklicznego wydarze-
nia „Przybij Piątkę z Głogovią”.

Przyznano również nagrody burmistrza Głogowa Mało-
polskiego za wybitne osiągnięcia sportowe. Nagrody te 
trafiły do Weroniki Pastuły, Mikołaja Strojka oraz Kami-
la Warzochy. Weronika Pastuła otrzymała ją za sukcesy 
w akrobatyce. Mikołaj Strojek zawdzięcza ją osiągnięciom 
pływackim, natomiast Kamil Warzocha odnosi sukcesy 
w siatkówce.

WRĘCZONO STATUETKI GŁOGOWIANINA ROKU 2020 
Tradycyjnie, podczas oficjalnych uroczystości obchodów Dni Głogowa Małopolskiego burmistrz Paweł Baj 
wręczył statuetki „Głogowianin Roku 2020”. Laureatami tej wyjątkowej nagrody są osoby, które swoją pra-
cą i zaangażowaniem wspierają rozwój lokalnej społeczności. Nagrodzonym gratulowali również zastępca 
burmistrza – Piotr Niedziela oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Głogowie Młp. – Paweł Ślęzak.

Kinga Walania-Bronhard

Robert Borkowski

Laureaci Nagrody Burmistrza za wybitne osiągnięcia sportowe:  
Weronika Pastuła, Mikołaj Strojek oraz Kamil Warzocha
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Tegoroczne Dni Głogowa Małopolskiego obfitowały 
w atrakcje zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Zgod-
nie z planem, o godzinie 9:00 sobotnie obchody rozpo-
czął I Memoriał Grupy Aleksandra Ładosia w siatkówce 
plażowej. Po południu na staw przy ośrodku sportu wy-
płynęły łódki oraz kajaki, nad którymi czuwał Uczniow-
ski Klub Sportowy „Żagielek”. Od godzinie 16:00 na 
parkingu przed basenem zaczęli gromadzić się rodzice 
z dziećmi. Wszystko to, za sprawą programu animacyj-
no-rozrywkowego przygotowanego dla najmłodszych. 
Ogromne bańki mydlane, wizyta znanego wszystkim 
dzieciom Marshalla z „Psiego Patrolu”, zabawy z chustą, 
malowanie twarzy czy kolorowe letnie warkoczyki – 
sprawiły dzieciom wiele radości. Nie zabrakło również 
strażaków, którzy chętnie zapoznawali mieszkańców ze 
sprzętem ratowniczym i  objaśniali, do czego on służy. 
Tuż obok, na boisku Orlik, rozegrano Turniej Piłki Noż-
nej o  Puchar Burmistrza Głogowa Małopolskiego. So-
botnie obchody zakończyły się koncertem zespołu oraz 
dyskoteką pod gwiazdami.

Niedzielny program rozpoczął się od Parady Głogow-
skiej Grupy Motocyklowej. Wśród innych atrakcji zna-
lazły się m.in. kiermasz rękodzieła i wystawa Aktywnej 
Grupy Twórców, a także gratka dla smakoszy – Kiermasz 
Jadła Regionalnego. Po koncercie kapeli Łubu Dubu oraz 
występie Grupy Teatru Niespodziewanego „Antynuda”, 
nadszedł czas na część oficjalną tegorocznych obcho-
dów dni miasta. Uroczystości z  udziałem przedstawi-
cieli władz samorządowych rozpoczęły się o  godzinie 
19:15. Tradycyjnie, wręczono statuetki Głogowianina 
Roku 2020, które trafiły do zasłużonych mieszkańców 
gminy oraz Nagrody Burmistrza Głogowa Małopolskie-
go za wybitne osiągnięcia sportowe. Po części oficjalnej 
nastąpiła chwila, na którą czekali wszyscy zgromadzeni 
na parkingu OSiR. Mowa oczywiście o koncercie gwiaz-
dy tegorocznych Dni Głogowa Małopolskiego – Kami-
la Bednarka z  zespołem. Wykonawca został przywitany 
bardzo ciepło i entuzjastycznie. Na zakończenie wieczo-
ru odbyła się dyskoteka pod gwiazdami, którą poprowa-
dził DJ KCS.

DNI GŁOGOWA MAŁOPOLSKIEGO ZA NAMI 
W pierwszy weekend sierpnia odbyły się Dni Głogowa Małopolskiego. Koncerty, turnieje sportowe, wodne 
atrakcje z klubem „Żagielek”, wesołe miasteczko, gry, zabawy i animacje dla dzieci – to tylko niektóre spo-
śród niezliczonych atrakcji, jakie towarzyszyły obchodom dni miasta.
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GALERIA ZDJĘĆ
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Podczas turnusów organizatorzy zadbali, by podopieczni 
nie nudzili się ani przez chwilę. Przygotowano dla nich wie-
le atrakcji, wycieczek, zajęć, warsztatów czy kursów – w tym 
pierwszej pomocy. Prócz wspomnianych wyżej, wśród wy-
cieczek znalazł się również wyjazd do zamku królewskiego 
w Chęcinach, którego powstanie datowane jest na przełom 
XIII i XIV wieku. Będąc w Chęcinach, wycieczka nie mogła 
obyć się bez zwiedzenia położonego nieopodal zamku Cen-
trum Nauki Leonarda da Vinci.

Prócz ciekawych wyjazdów, dzieci miały okazję uczestni-
czyć w  licznych warsztatach oraz zajęciach rozwijających 
zdolności plastyczne i manualne. 

WAKACJE W GMINIE GŁOGÓW MAŁOPOLSKI 
Letni wypoczynek trwa w najlepsze. Jak co roku, wakacyjne turnusy dla dzieci zorganizował Miejsko Gmin-
ny Dom Kultury w Głogowie Małopolskim. Dwie z trzech zaplanowanych półkolonii już za nami. Dzieci od-
wiedziły m.in. Muzeum Lizaka w Jaśle, Zagrodę Garncarską w Medyni Głogowskiej czy Park Dinozaurów 
„Brzezówka” w Domatkowie.

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.

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

– W gminie Głogów Małopolski realizowa-
ne są dowozy na szczepienia oraz szczepie-
nia domowe, podczas których to personel 
jedzie do pacjenta. W  celu umówienia 
transportu należy zadzwonić pod wskaza-
ny numer telefonu – wyjaśnia Paweł Baj, 
burmistrz Głogowa Małopolskiego.

Dla wszystkich tych, którzy maja kło-
poty z dotarciem do punktu szczepień, 
gmina organizuje bezpłatny. By go umó-
wić, wystarczy zatelefonować pod nu-
mer: 692 436 562.

W naszej gminie znajdują się trzy punk-
ty szczepień – w Przychodni Rejonowej 
w  Głogowie Małopolskim, w  Zakładzie 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Caritas 
Diecezji Rzeszowskiej w Głogowie Młp. 

oraz w  Ośrodku Zdrowia w  Wysokiej 
Głogowskiej.

Ważne informacje. Do punktu szczepień 
należy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz 
opcjonalnie – wypełniony kwestionariusz 
– jest on dostępny również do na miejscu.

Dlaczego warto się zaszczepić? Poko-
nanie koronawirusa jest możliwe tylko 
poprzez przerwanie jego transmisji z czło-
wieka na człowieka. Szczepionka daje nam 
taką możliwość. Aby efekty były jak najlep-
sze i jak najszybsze, musimy być odpowie-
dzialni i solidarni. Każda osoba, która się 
zaszczepi, ma szansę przerwać łańcuch za-
każeń. Nasze zaszczepienie się to nie tylko 
ochrona dla nas. To także ochrona naszych 
rodziców, dziadków, dzieci i przyjaciół. 

#SZCZEPIMY SIĘ
Jak się zarejestrować na szczepienie? Istnieją 4 możliwości zapisu: telefoniczna, poprzez całodobową i bez-
płatną infolinię – 989; elektroniczna – e-Rejestracja przez stronę www.pacjent.gov.pl; bezpośredni kontakt 
z wybranym punktem szczepień oraz SMS-owa – wysłanie wiadomości tekstowej o treści „SzczepimySie” 
pod jeden z podanych numerów telefonu: 664 908 556 lub 880 333 333.
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Wypożyczalnia sprzętu wodnego przy stawie Tra-
czewskim w Głogowie Młp. powstała z myślą 
o mieszkańcach naszej gminy. Naszym celem 
było stworzenie miejsca, w którym nie tylko moż-
na będzie miło spędzić czas w otoczeniu pięknej 
przyrody, ale również budować kondycję fizyczną 
podczas pływania na kajaku, rowerku wodnym czy 
łódkach, co będzie miało wymierny wpływ na na-
sze ciało i umysł. 

– Dysponujemy pięcioma kajakami (2-osobowymi), jed-
ną łodzią (2 os. dorosłe + 2 dzieci), 1 łodzią (6-osobową) 
oraz 1 rowerkiem wodnym (3 os. dorosłe lub 2 dorosłe 
+ 2 dzieci) – informuje Paweł Baj, burmistrz Głogowa  
Małopolskiego.

Bilet należy wykupić w kasie Pływalni „Wodnik” w Głogo-
wie Młp., następnie trzeba się udać w miejsce wypożyczalni, 
przy pomoście od strony ul. Parkowej. Sprzęt wodny zosta-
nie wypożyczony po okazaniu pracownikowi wypożyczalni 
paragonu zakupu biletu.

Przed przekazaniem sprzętu wodnego każdy uczestnik ma 
obowiązek zapoznać się z  regulaminem dostępnym przy 
wypożyczalni oraz na stronie internetowej: http://www.ply-
walnia.glogow-mlp.pl i stosować się do jego zapisów.

W przypadku nagłego załamania pogody lub niekorzyst-
nych warunków atmosferycznych wypożyczalnia będzie 
zamknięta. Informacje na temat wypożyczalni mogą Pań-
stwo uzyskać pod numerem tel. 17 789 71 60 – Kasa Krytej 
Pływalni „Wodnik” w Głogowie Małopolskim.

Zapraszamy!

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU WODNEGO  
NAD STAWEM TRACZEWSKIM JUŻ DZIAŁA

Zachęcamy do korzystania z tej formy rekreacji. Korzystać 
z  wypożyczalni można codziennie w następujących godzi-
nach: 

• poniedziałek – piątek – 15:00-20:00
• sobota – niedziela 10:00-20:00

Cennik wypożyczalni sprzętu wodnego:

• poniedziałek – niedziela – cena 15,00 zł/godz.
• poniedziałek – niedziela – cena 10,00 zł/ 30 minut
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Wychowawcy czuwali nad tym, aby nikt się nie nudził i nie 
zabrakło aktywnych zajęć, m.in na basenie Wodnik w Gło-
gowie Młp. Dzięki sprzyjającej pogodzie przeprowadzo-
ne zostały zabawy z chustą i tunelem Klanza, wyjście na 
plac zabaw i siłownię polową. Dzieci uczestniczyły w roz-
grywkach sportowych, meczach hokeja na trawie, zaba-
wie w zbijaka oraz torach przeszkód, które uczyły zdrowej 
rywalizacji. Natomiast dla miłośników zajęć manualnych 
przeprowadzone zostały warsztaty, podczas których dzieci 
nauczyły się pleść z kolorowych sznurków piękne branso-
letki, wykonywać samodzielnie włóczkowe pompony, jak 
również poznały sploty sznurkowe – tzw. makramy. Mali 
artyści chętnie angażowali się w grupowe zajęcia plastyczne 
i dzięki temu mogliśmy podziwiać wystawę samodzielnie 
stworzonych kompozycji „Las w szkle”.

W ramach letnich spotkań dzieci uczestniczyły również 
w zajęciach kulinarnych – w tym w pieczeniu borówkowych 
babeczek czy przygotowywaniu lemoniady.

Wielu pozytywnych emocji dostarczył także konkurs „Świe-
tlicowy Mini Masterchef ”, podczas którego dzieci przygoto-
wywały dekoracyjne kanapeczki.

Ponadto, atrakcją okazało się malowanie twarzy i koloro-
wych tatuaży specjalnymi farbami, jak również splatanie 
kolorowych warkoczyków w ramach zajęć upiększających.

Ten wakacyjny czas urozmaicony został innymi ciekawy-
mi zajęciami, takimi jak pokaz baniek mydlanych, zamy-
kanie w dużej bańce, malowanie pejzaży na folii, turnieje 

gier planszowych, zabawy taneczne, świetlicowe karaoke, 
zajęcia rozwijające logiczne myślenie, zapamiętywanie, 
spostrzegawczość i wiele innych ciekawych form spędza-
nia czasu wolnego. Niespodzianką na zakończenie lip-
cowych spotkań był wyjazd do kina Helios do Rzeszowa 
na film „Wojna z dziadkiem”. Zajęcia wakacyjne cieszyły 
się dużym zainteresowaniem. Będziemy miło wspominać 
wspólnie spędzony czas.

Justyna Ładoś

WAKACYJNY LIPIEC W ŚWIETLICY MGOPS 
Miesiąc wakacji w Świetlicach Socjoterapeutycznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Głogowie Małopolskim upłynął bardzo aktywnie i wesoło. Każdy tydzień obfitował w inne atrakcje, z któ-
rych dzieci chętnie korzystały. Świetlicowe zajęcia rozpoczęły się od odwiedzin w ŚDS w Wysokiej Głogow-
skiej, gdzie zorganizowana została pogadanka z policjantami i strażnikiem miejskim, którzy poinstruowali, 
jak bezpiecznie spędzić letni czas.

Uroczystość przygotowano w ramach programu „Turysty-
ka kulturowa i duchowa miasta Spiskie Podgrodzie i Gło-
gowa Małopolskiego”, dofinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej.

Na zaproszenie burmistrza Spiskiego Podgrodzia Michała 
Kapusty w  wydarzeniu uczestniczyła delegacja reprezen-
tująca gminę Głogów Młp. – burmistrz Paweł Baj, wice-
przewodnicząca Rady Miejskiej – Barbara Madej, przed-
stawiciele osiedli i sołectw, uczniowie i nauczyciele Szkoły 
Muzycznej I stopnia z Głogowa Młp.

KONCERT PRZYJAŹNI W SPISKIM PODGRODZIU 
24 czerwca br. odbył się koncert przyjaźni Szkoły Artystycznej ze Spiskiego Podgrodzia na Słowacji i Szkoły 
Muzycznej z Głogowa Mlp. podczas poświęcenia Ogrodu Biskupiego w Spiskiej Kapitule. 
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W ramach poprzednich etapów wybudowany został cały 
budynek w stanie surowym wraz z przyłączami. Wykończo-
no pierwszą połowę budynku i utworzono w nich Dzienny 
Dom Pomocy dla osób starszych, sołtysówkę, pomieszcze-
nia dla Klubu Sportowego VICTORIA, pomieszczenie dla 
Stowarzyszenia Razem i dla Koła Gospodyń Wiejskich, sa-
nitariaty i kotłownię.

W ostatnim III etapie wykończona zostanie druga część 
budynku, gdzie powstanie sala taneczna wraz z  całym 
zapleczem, szatnie, kuchnia z  wyposażeniem, bibliote-
ka, a  przed budynkiem także droga dojazdowa, parking 
i oświetlenie. Teren wokół budynku zostanie zagospoda-
rowany i odwodniony. Łączny koszt budowy całego domu 
ludowego wyniesie 5 mln zł. Zakończenie prac planowane 
jest na kwiecień 2022 roku.

ROZPOCZYNA SIĘ OSTATNI ETAP BUDOWY  
DOMU LUDOWEGO W BUDACH GŁOGOWSKICH 

Podpisana została umowa na realizację ostatniego – III etapu budowy domu ludowego w Budach Głogow-
skich. Umowę podpisali w imieniu gminy: Paweł Baj, burmistrz Głogowa Młp., w imieniu Rady Miasta: Barba-
ra Madej, wiceprzewodnicząca Rady, w imieniu mieszkańców: Roman Gaweł, sołtys. Ostatni etap budowy 
zrealizuje firma KSARA, w imieniu której umowę podpisał właściciel, Zbigniew Pastuła.

Prace konserwatorskie przy odnowie figury Najświętszej Maryi 
Panny trwały od początku lipca. Prace polegały na oczyszcze-
niu pomnika, sklejeniu odspojonych części tynku i nałożeniu 
gruntu oraz impregnacji utwardzającej. Wykonano również 
zbrojenia, kity mineralne oraz uzupełniono fugi. Zadbano także 
o względy estetyczne – odnowiona została monochromatyczna 
kolorystyka oraz wykonane złocenia w formie gwiazd i księży-
ca. Uporządkowane zostało też otoczenie pomnika, odrdzewio-
no i zabezpieczono metalowe ogrodzenie, a także poprawiono 
i oczyszczono znajdującą się wokół niego kostkę brukową.

– Odnowienie jednego z  największych zabytków Głogowa 
Młp. jest ważne zwłaszcza wobec czynionych starań, aby 
Matkę Boską uczynić patronką miasta, tak jak jest to w Rze-
szowie, gdzie miastu patronuje MB z kościoła Ojców Bernar-
dynów – powiedział Paweł Baj, burmistrz Głogowa Młp. 

Wykonawcą renowacji była firma J.P Renowacja, Jadwiga Bąk 
ze Stobiernej. Łączny koszt prac wyniósł 22 650,00 zł brutto.

ZAKOŃCZONO PRACE PRZY RENOWACJI POMNIKA NMP 
Od kilku już lat na terenie gminy Głogów Młp. realizowany jest program ochrony zabytków, na którego 
realizację pozyskiwane są środki zewnętrzne. Podobnie było również w przypadku pomnika NMP na gło-
gowskim rynku. Na ten cel pozyskano dotację za pośrednictwem Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Społe-
czeństwa Obywatelskiego „Lasowiacy” z Głogowa Małopolskiego.
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Burmistrz Paweł Baj podpisał umowę na wykonanie 
siłowni terenowej na osiedlu Wola Cicha. Urządzenia 
zostaną zamontowane przy tutejszym Domu Ludo-
wym. Przedsięwzięcie będzie działaniem mającym 
na celu zagospodarowanie i uatrakcyjnienie prze-
strzeni publicznej, to inwestycja w ogólnodostępną 
i niekomercyjną infrastrukturę rekreacyjną.

Na wyposażeniu siłowni zewnętrznej znajdą się takie urzą-
dzenia jak: biegacz, orbitrek, stepper, wioślarz, twister, wa-
hadło, koła TAI CHI, drabinka oraz prasa nożna. W ramach 
inwestycji wykonane zostaną również dojścia i  podstawy 
pod urządzenia, ogrodzenie oraz parking na 10 miejsc dla 
użytkowników Domu Ludowego.

Zgodnie z umową z urządzeń będzie można korzystać począt-
kiem października br. Koszt inwestycji to ponad 126 tysięcy 
złotych, a wykona ją firma NOBA-EXIM z Dobrzejewic. 

Warto przypomnieć, że w ostatnich latach na terenie gminy 
powstało 12 takich miejsc, z których, jak można zauważyć, 
chętnie korzystają zarówno młodsi, jak i starsi mieszkańcy.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków unijnych 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

POWSTANIE KOLEJNA SIŁOWNIA TERENOWA W GMINIE 

GRUPA AA MATEUSZ 

zaprasza wszystkich potrzebujących wsparcia na spotkania, której odbywają się w każdy wtorek o godzinie 18:00  
w sali przy kościele w Budach Głogowskich. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. 
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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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Dnia 30.07.2021 w „Centrum Natura Caritas” w Budach Gło-
gowskich odbyło się wyjątkowe wydarzenie, jakim jest Galicja 
Gravel Race. Był to ultra rajd rowerowy przeznaczony dla osób 
posiadających duże doświadczenie i bardzo dobre przygotowa-
nie fizyczne w długodystansowej jeździe na rowerze. Organiza-
tor Rajdu to Stowarzyszenie VELO GALICJA z siedzibą w Gło-
gowie Małopolskim.

Uczestnicy wydarzenia mieli do pokonania dwie trasy. Wymaga-
jącą trasę 500 kilometrów pierwszy pokonał Radosław Gołębiew-
ski w czasie 17 godzin 41 minut. Radek to zawodnik światowej 
klasy, zwycięzca maratonu Wisła o długości 1200 km. Na drugim 
miejscu uplasował się Adam Osowski, uczestnik ekstremalnych 
wyścigów w Afryce i Azji, m.in. Mongolia Bike Challenge. Na-
tomiast na trzecim miejscu ukończył wyścig Szymon Grosicki. 
Pierwsza trójka, która najszybciej pokonała trasę 100 km, to od-
powiedni:o Wojciech Kuziara, Michał Dziama, Krzysztof Matłok. 

Trasa prowadziła jednymi z najlepszych szutrów w Polsce z Pusz-
czy Sandomierskiej wprost w Park Krajobrazowy Lasy Janowskie, 
Roztocze, Puszczę Solską, Szczebrzeszyński oraz Krasnobrodzki 
Park Krajobrazowy i kończyła w miejscu startu. 

GALICJA GRAVEL RACE prowadziła jednymi z najciekaw-
szych i najmniej eksplorowanych terenów Polski południo-
wo-wschodniej, co miało zagwarantować uczestnikom nie-
skrępowany kontakt z naturą oraz możliwość poznania miejsc 
oddalonych od głównych szlaków komunikacyjnych. Wśród 
sponsorów i partnerów, obok naszego Ośrodka Centrum Na-

tura Caritas, był m.in. Ekspert Snu oraz Nadleśnictwo Głogów 
Małopolski z Panem Nadleśniczym Piotrem Brewczyńskim, 
który wręczał nagrody zawodnikom. Całość wydarzenia to aż 
3 dni zmagań sportowych, ogrom przygotowań i ciężkiej pracy. 
Nasi goście bardzo wysoko ocenili organizację wydarzenia, od-
było się pasta party, a uczestnicy na mecie mogli skorzystać ze 
smacznego poczęstunku. A to, co do poprawienia, nadrobimy 
w przyszłym roku. Do zobaczenia!

Daniel Jakubowski

GALICIA GRAVEL RACE

Do rozpoczęcia nowego roku szkolnego pozostało jeszcze oko-
ło dwóch tygodni, które warto wspólnie z dziećmi wykorzystać 
na relaks i odpoczynek. Wakacje to czas radości i beztroski dla 
naszych dzieci, ale także okres trudny dla rodziców, jeśli chodzi 
o organizację wypoczynku dla swoich pociech. Warto więc zorga-
nizować coś wspólnie. Dobrym przykładem może tu być wspól-
na wycieczka rodziców oraz dzieci za miasto, będąca okazją do 
aktywnego spędzenia czasu wolnego na łonie natury i świeżym 
powietrzu. Spacer po lesie, przechadzka po parku, zabawy w te-
renie, np. wycieczki rowerowe, podchody, odpoczynek nad rzeką 
lub jeziorem lub wspólna wycieczka w jakieś ciekawe miejsce to 
atrakcje, które pozwolą nabrać sił i zrelaksować się zarówno ro-
dzicom, jak i dzieciom. Jeśli zaś dysponujemy większa ilością wol-
nego czasu, to możemy wspólnie z dziećmi zorganizować sobie 
kilkudniowy wyjazd, np. w góry czy do gospodarstwa agrotury-
stycznego. W stadninie koni dzieci mogą dodatkowo pobawić się 
ze zwierzętami. Możemy też zorganizować odwiedziny u naszej 
rodziny – to bardzo ciekawa możliwość urozmaicenia wypoczyn-
ku, ale i wzmocnienia więzi rodzinnych. Jeśli w miejscu nasze-
go zamieszkania mamy też inne atrakcje, to możemy wspólnie 
z dziećmi z nich skorzystać. Wyjście do kina, teatru lub muzeum 
to atrakcje, z których raz na jakiś czas powinniśmy wspólnie sko-

rzystać. Czas wolny można wykorzystać, korzystając z parków 
rozrywki będących alternatywą dla tradycyjnych form spędzania 
czasu wolnego. Parki trampolin, parki linowe, ścianki wspinacz-
kowe, na których pokonuje się różne zadania sprawnościowe, po-
zwalają spędzić czas w sposób aktywny i cieszyć się wspólną zaba-
wą, przyczyniają się do poprawy koordynacji fizycznej i dbałości 
o zdrowy styl życia. Inną, równie ciekawą formą mogą być zajęcia 
i wspólne spędzanie czasu wolnego w domu. Dla dzieci cenny jest 
czas, który rodzice poświęcają im na wspólnej rozrywce i zaba-
wie, np. gry planszowe, zabawy plastyczne, prace w ogródku, czy-
tanie książek, wspólne gotowanie, wspólne rysowanie. Aktywne 
formy spędzania wolnego czasu z rodziną to najlepszy sposób 
na zacieśnianie rodzinnych więzi. To właśnie wspólne rodzinne 
wyjścia, wyjazdy czy zabawy są fundamentem dla rodziny. Jeśli 
sięgniemy pamięcią do swojego dzieciństwa, okaże się, że to, co 
najlepiej wspominamy, to właśnie wspólny czas, który spędzili-
śmy w gronie rodzinnym. To wzmocni nasze więzi rodzinne, po-
zwoli odpocząć psychicznie, zrelaksować się i dobrze przygoto-
wać do wyzwań, które będą czekać nas i nasze dzieci w kolejnym 
roku szkolnym. 

Tomasz Wiśniewski

JAK SPĘDZIĆ WSPÓLNIE Z DZIEĆMI KOŃCÓWKĘ 
TEGOROCZNYCH WAKACJI, ABY WYPOCZĄĆ 

I PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WYZWAŃ,  
KTÓRE BĘDĄ CZEKAĆ W KOLEJNYM ROKU SZKOLNYM?
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Muzyka wiejska ulega przeobrażeniom na przestrzeni dziesiątek, 
a nawet setek lat. Dziś już nie możemy mówić o muzyce chłopskiej 
– większość zespołów dziś jest związana instytucjonalnie i często 
ma w swoich szeregach wykształconych muzyków. Składy bywają 
rozbudowane, z solistami lub grupami śpiewaczymi, często towa-
rzyszą grupom tanecznym. Instrumenty dziś używane to głównie 
wyroby fabryczne lub manufakturowe – poza bardzo specyficzny-
mi przypadkami nie spotyka się wytworów lutnictwa ludowego.
Na polskich ziemiach spotykało się instrumenty ludowe charakte-
rystyczne dla poszczególnych regionów (inne na Podhalu, inne na 
Kaszubach itd.). Najczęściej występującym instrumentem do XVII 
w. były dudy, na których grali często zawodowi wówczas muzycy, 
na wsiach obecne były różne instrumenty smyczkowe, jak suki, fi-
dele, „skrzypce polskie”, których budowa i sposób gry różniły się od 
skrzypiec, a także pełno było prostych instrumentów dętych, roz-
powszechnionych głównie wśród pasterzy. Skrzypce zaś dopiero 
w XIX w. stały się wiodącym instrumentem w kapelach.
W naszych stronach na przełomie XIX i XX w. dominowały du-
ety – skrzypce i basy. Było to typowe w biedniejszych miejscowo-
ściach, gdzie np. nowożeńców nie było stać na wynajęcie większe-
go zespołu. Obowiązkowa służba wojskowa w c.k. armii sprzyjała 
pojawieniu się instrumentów dętych: klarnetu w stroju C i trąbki 
(w mniejszym stopniu) – oba te instrumenty, jak skrzypce, peł-
niły rolę melodyczną, często pojawiały się w zdwojonej obsadzie, 
gdzie stosowano tzw. heterofonię – jeden instrument grał podsta-
wową melodię, a drugi grał ją kilka tonów wyżej czy niżej bądź 
stosował dodatkowe ozdobniki. Koniec XIX w. na skutek styku 
z kulturą cygańską przyniósł tzw. sekund – drugi skrzypek, często 
mniej doświadczony, tworzył podstawę harmoniczno-rytmiczną 
dzięki pociąganiu dwóch strun równocześnie i graniu dźwięków 
składowych akordów. Z czasem także wzrosła rola basisty, który 
zaczął skracać struny i wprowadzał dzięki temu elementy harmo-
nii do utworu. Dzięki Romom, Żydom oraz Rusinom do kapel 
trafiły w podobnym czasie cymbały (głównie w okolicach Prze-

worska, Łańcuta, Krosna), które w zależności od stylu muzyka, 
pełniły rolę melodyczną lub, podobnie jak skrzypce sekundujące, 
harmoniczno-rytmiczną, gdy cymbalista uderzał równocześnie 
dwa pasma strun, podkreślając tonalność.
Pewną rewolucją w składach kapel naszego regionu było mię-
dzywojnie – zaczęły pojawiać się instrumenty „ze świata”, jak flet, 
akordeon, saksofon, prymitywne zestawy perkusyjne. Zaczął się 
także zmieniać repertuar – coraz więcej muzykantów umiało czy-
tać nuty, pojawiały się szlagiery muzyki rozrywkowej. Czas po-
wojenny zaś to już właściwa ekspansja muzyki znanej na całym 
świecie, bigbit i powolne odejście od muzyki tradycyjnej.
Pokrótce udało się przybliżyć Wam drogę instrumentów na wsi 
naszego regionu, w następnych artykułach będę chciał wspomnieć 
o repertuarze oraz sposobach ratowania muzyki tradycyjnej.
Źródła:
„Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian”, Kolbuszowa 2018
Prof. Zbigniew Przerembski „Ludowa praktyka skrzypcowa jako źródło do badań nad 
wykonawstwem muzyki dawnej”, www.skrzypce.instrumenty.edu.pl

Wojciech Dulski

MUZYKA RZESZOWSZCZYZNY – INSTRUMENTY

Cymbalista przekazujący wiedzę na temat instrumentu i gry.  
Fot. Archiwum Stowarzyszenia „Gdzieś Tu”

POKORA I PYCHA
Gdy obserwujemy współczesny świat, to wielu z nas może się 
wydawać, że pokora jest niemodna. Przeraża nas pęd za pie-
niędzmi i władzą. Można powiedzieć, że nawet sprawdzają się 
słowa papieża Franciszka, że „przyczyną wszelkich wojen i kon-
fliktów jest bałwochwalstwo pieniądza”. Ojciec Święty zwracał 
na to uwagę – ostrzegając młodych w Krakowie w 2016 roku 
– przed uleganiem pokusom materializmu, a zachęcając ich do 
trwania na modlitwie przed Panem Jezusem w Najświętszym 
Sakramencie oraz do otwartości na innych ludzi poprzez życzli-
wość i czyny miłości. Papież kilka razy podkreślał znaczenie po-
kory w życiu każdego człowieka, ponieważ ta postawa pozwala 
współpracować nie tylko z Bogiem, ale i z ludźmi. Oczywiście 
pokora nie pomoże w zdobyciu władzy czy stanowiska. Czy jed-
nak w życiu nas katolików chodziłoby o zdobywanie tych rze-
czy? Czasem wydaje się, że tak – gdy tak patrzymy wzajemnie 
na siebie i widzimy „wyścig szczurów”, które biegną same; nie 
wiedząc dokąd? – niszcząc wszystkich po drodze. A może wła-
śnie pokora czyni nas wielkimi w zupełnie innym wymiarze? 
W jednym z fragmentów Ewangelii Pan Jezus podkreśla rolę po-
kory. Pokora to przede wszystkim widzenie siebie w pełnej praw-
dzie. To spoglądanie na siebie oczami Boga. Oznacza to z jednej 

strony uznanie swojej słabości, znikomości wobec wszechmocy 
Boga. Odkrycie wielkości Boga, Jego majestatu, ogromu Jego mi-
łości. Z drugiej strony, jak podaje ks. Mirosław Cichoń, należy 
widzieć swoją wartość i godność, wynikającą z faktu, że jesteśmy 
stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Stwórca od początku do 
końca nas umiłował. Jesteśmy chciani i umiłowani przez Niego. 
Z obu tych punktów widzenia, pozornie antagonistycznych, moż-
na wysnuć wspólny wniosek. To, co otrzymujemy od Boga, co 
możemy uczynić, to wszystko jest darem Bożej łaski. Bóg mocą 
swojej miłości uzdalnia nas do miłości Bożej, do czynienia dobra, 
do kochania siebie i drugiego człowieka.
Pamiętać należy, że właściwe rozumienie pokory jest bardzo 
istotne w życiu. Nie jest to bynajmniej – tak często błędnie z tym 
utożsamiane – użalanie się nad sobą. Nie jest to porównywanie 
się do innych i powtarzanie, że jest się gorszym od nich. Nie ma 
to nic wspólnego z prawdziwą pokorą. 
Drodzy Czytelnicy! Nie wstydźmy się więc pokory, ale trak-
tujmy ją jako drogę do wzrastania w świętości, zbliżania się do 
Boga. Gdyż tam, gdzie człowiek się umniejsza, tam Bóg się wy-
raźniej objawia.

Ks. Dariusz Mikrut
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TWÓRCZOŚĆ PODOPIECZNYCH 
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY  

W WYSOKIEJ GŁOGOWSKIEJ 
Mów mi tylko proste słowa,
nie uciekaj w porównania i przenośnie.
Niech w końcu odpocznie ma głowa,
bo żyć mi tak strasznie nieznośnie.

Zwyczajnie stań się o moje życie
bez zbędnych uniesień i patosu.
Tak myślę o tym w sercu skrycie 
i tego chcę właśnie od losu.

Piętrzą się mądrości góry,
kolejne świątynie wiedzy się buduje,
ale czy wie filozof który
czego człowiek naprawdę potrzebuje?

Zostawiam się z tym pytaniem,
które głęboko gdzieś w środku siedzi.
Życie ciągłym jest poszukiwaniem 
tej samej jedynej odpowiedzi.

Łukasz Sakowski

„Powołanie świętego Mateusza” pędzla Caravaggia

Na obrazie mistrza włoskiego baroku.
Boski palec wychyla z półmroku. 
W tej chwili zastygłej jak mury wieczności,
kryje się tajemnica dobra i świętości.

Te parę postaci we współczesnych strojach. 
Zastygło już na wieki w ziemskich swoich bojach. 
W rzymskim domu, wśród znajomych ludzi.
Ta scena natchniona zdumienie wciąż budzi.

Tu jeszcze poborcy liczą swe dukaty.
I doglądają zaległej zapłaty. 
Lecz widzą niechybnie, że czas się odmienia,
kiedy wzrok pański świat ten rozpromienia.

Spójrz na Mateusza – on wciąż nie pojmuje,
dlaczego palec Jezusa grzesznika wskazuje.
– ,,Pójdź za mną – mówi Chrystus – pragnę teraz Ciebie.
Przyjmij Bożą łaskę, zajmij miejsce w niebie. 

To właśnie Ty będziesz uczniem moim.
Dzisiaj chce polegać na rozsądku Twoim.
Wstań w nowym świetle, porzuć grzechu drogę.
Bądź sprawiedliwy, odrzuć ból i trwogę”.

 – ,,Tak, zgoda, pójdę z Tobą Panie,
serc ludzkich przyjacielu – wypełnię zadanie.
Nową drogą, dobroci, od teraz chce zmierzać.
Wszystkie swoje troski Tobie chcę zawierzać”.

A za oknem świat nasz bez zmiany się toczy.
Czas płynie wciąż leniwie, nieustannie kroczy.
Oto gest pańskiej dłoni ciemności rozprasza,
O zbawieniu dusz ludzkich nowinę ogłasza.

Ta Caravaggia niedościgła sztuka.
Jest jak kaznodziejów bezcenna nauka.
Mówi nam, że Chrystus do wszystkich przychodzi,
by grzechy zgładzić, serca rozpogodzić. 

Janusz Kwoka

Tragizm rycerza wojaka,  
którego narzędziem walki jest alkohol

Tak bohater ciągle mordę moczył, często się zatoczył, łeb 
mu zakuje i na rycerza go pasuję. Tak alkohol skutkuje, od-
wagi dodaje, przez co dzielnym wojakiem się staje. A gdy 
już granicę przekroczy, to na manowce go stoczy. Mimo, 
że uważał go za przyjaciela i grosza na niego nie szczędził. 
Prawda jest, że najgorszy wróg to przyjaciel za pieniądze. 
Wtedy podstępny oszust go zniewala i życie mu rozwala. 
Z dzielnego wojaka zrobi żebraka. Cóż to za rycerz, za łeb 
zakuty, skoro mózg zatruty. Majątek mu zdefrauduje, tyl-
ko dwie panie które będą się go trzymały i go kochały mu 
zafunduje. To Bieda i Nędza. Ta Nędza, co w coraz gorszą 
przepaść go wpędza. Będzie bezcelowe po parkach i plan-
tach się wałęsanie i w krzakach, i na ławkach spanie. Ni-
czym zwłoki jak po pobojowisku będą się poniewierały, ta-
kiej mordy nawet kulawe psy lizać już nie będą chciały. Bo 
gołębie swoimi odchodami go pokrywały. 

Tak wiec Panowie, zanim zaczniecie alkohol traktować jak 
przyjaciela w rozwiazywaniu problemów życiowych, na 
dłuższą metę, zastanówcie się, czy warto się sprzedać tak 
tanio dla fałszywego, chwilowego, podstępnego nastroju. 
Przez to nie staniecie się bohaterami, tylko tego ohydne-
go oszusta niewolnikami i życia żebrakami. Wszystko co 
dobre i szlachetne Wam uciekło, bo ten szatan w butelce 
Wasze życie zamieni w piekło. Więc zróbcie rachunek su-
mienia, pojednajcie się z Bogiem, bo on tylko życie z bez-
nadziejnego w dobre odmienia.

Zaprzyj się, uwierz w siłę woli, to Cię od tych kajdan wy-
zwoli. Obierz nowe drogi. Zamiast pić dla kurażu, postaw 
złym nawykom znak zakazu. 

Zdzisław Gwóźdź
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Układ urbanistyczny Głogowa Małopolskiego założonego 
przez Krzysztofa Głowę zachował się do naszych czasów. 
W przeszłości miasteczko niszczyły pożary. Ostatnia po-
żoga miała miejsce na początku XX w. Wtedy Głogów od-
budował się już jako murowany. Większość domów zostało 
zmodernizowanych, ale jeszcze kilkadziesiąt lat wstecz bu-
dynki, ich obejścia i wnętrze wyglądały inaczej niż dzisiaj.

Zachowało się kilka, które na pierwszy rzut oka przypominają 
te z przeszłości. Jak wyglądała fasada takiej kamieniczki? Były 
one wybudowane z cegły i w większości nie były otynkowane. 
Wokół okien i wokół wejścia pojawiały się elementy sztuka-
torskie. Zapewne miały dodać uroku budynkowi. Świadczyły 
również o wysokich umiejętnościach miejscowych mura-
rzy. Uwagę zwracało wejście. Były to potężne wrota pełnią-
ce funkcję wejścia do domu, ale także bramy wjazdowej na 
podwórko. Miały dwa skrzydła, otwierane na oścież w miarę 
potrzeby lub tylko uchylane. Ciekawe było zamknięcie tych 
tzw. „carskich wrót”. Miały specyficzny skobel – zapadkę.

Najczęściej domostwa miały jedną wspólną ścianę. Strychy 
oddzielone były od siebie w miarę ognioodpornymi fajermu-
rami (ściana, która miała zapobiegać rozprzestrzenianiu się 
ognia). Przez wspomniane wrota wchodziło się do korytarza, 
czyli sieni. Znajdowały się w niej sprzęty potrzebne w gospo-
darstwie (balie, beczki, skrzynie na zmienną odzież, szafarka 
itp.). Ważną rolę pełniła drabina (nie schody), którą wchodzi-
ło się na strych. Posadzka sieni była wykonana z gliny, tzw. 
polepy. Było to bardzo ważne, bo w porze omłotów pełniła 
funkcję klepiska. W niej, w pobliżu komina, była umieszczona 
gróbka. To rodzaj małej piwniczki, gdzie były przechowywane 
produkty „na teraz”. Pragnę dodać, że w tym czasie w Głogo-
wie, w samym miasteczku rzadko były w obejściu stodółki, ich 
funkcję spełniała właśnie sień, a strych był rodzajem spichle-
rza. Na nim gromadzono wymłócone snopy, siano dla bydła 
i koni, w dużych skrzyniach i bekach dębowych przechowy-
wano wymłócone ziarno. Był też rodzajem lamusa.

Z sieni najczęściej prowadziło dwoje drzwi do pomiesz-
czeń. Pierwsze od ulicy były używane rzadziej, bo wiodły 
do pokoju, który pełnił funkcję reprezentacyjną. Drugie to 
wejście do kuchni. Z tego pomieszczenia wychodziło dwoje 
drzwi – do pokoju i komory. Kuchnia – ulubione miejsce 
domowników i prawdziwe królestwo gospodyń. Pomiesz-
czenie to najczęściej znajdowało się od podwórka, ponie-
waż pokój znajdował się z frontu domu. Rodzina większość 
dnia spędzała właśnie w kuchni. Królował w niej znacz-
nych rozmiarów piec. Jak na owe czasy, był nowoczesny, bo 
wykonany z kafli. W wielu domach były piece postawione 
z cegły „szamoty”, dokładnie oblepione gliną i pobielone. 
Zdarzało się, że glazura gliniana łuszczyła się i odpadała. 
Uzupełniano ją, mieszając z solą. Taka mieszanina podno-
siła jej trwałość. W naszym domu nie było już typowego 
zapiecka, ale w wielu domach dziadkowie wygrzewali swoje 
stare kości na nich. Na polepie pieca były przechowywane 
suszone owoce, grzyby, różnego rodzaju zioła i przyprawy.

Na co dzień piec chlebowy skrywał polana drewna przeznaczo-
ne na opał i suszone grzyby w płóciennych woreczkach. Pod-
łoga w kuchni wykonana była z desek. Ponieważ często była 
używana, to i brudziła się znacznie. Swoje święto miała w so-
botę, gdyż była starannie szorowana. Była to dość ciężka praca, 
wiem, bo tę czynność wykonywałem ze starszymi braćmi nie 
raz. Z czasem podłoga została pomalowana lakierem i poło-
żone na niej zostało linoleum. Przy oknie tej izby stał stół na-
kryty ceratą. Przy nim tyle stołków i drewnianych krzeseł, ilu 
było domowników. Innym sprzętem, zresztą bardzo potrzeb-
nym, był kredens. W naszym przypadku zajmował on znaczną 
część kuchni. W nim trzymane były wszystkie naczynia, talerze, 
garnuszki oraz sztućce potrzebne na co dzień. Przez drzwi ku-
chenne wchodziło się do pokoju. Na pierwszy rzut oka uwagę 
przykuwały łóżka małżeńskie (najczęściej dwa). W dzień sta-
ranne zaścielone. Na ścianie nad nimi był powieszony sporych 
rozmiarów kilim – dywan, a na nim obraz Matki Bożej i Serca 
Jezusowego. Na środku pokoju stał stół, a wokół niego repre-
zentacyjne krzesła używane w święta i uroczystości rodzinne. 
Między oknami stała toaletka z szufladkami na różnego rodza-
ju kosmetyki, szczotki i grzebienie. W wielu domach w tym 
pomieszczeniu znajdował się również reprezentacyjny kredens 
na porcelanę, sztućce używane od święta. W pomieszczeniu 
tym stała w jednym z rogów szafa „trójdzielka” na świąteczne 
ubrania. Jedną jej część zajmowała wyprasowana na sztywno 
pościel. Przechowywano ją także w komodach przeznaczonych 
na ten cel. Na podłodze pokoju dość często położony był dy-
wan lub chodnik. Z tego opisu wydaje się, że to pomieszczenie 
było nieco zagracone, ale tak nie było. Zostawało w nim jeszcze 
miejsce na odrabianie lekcji i zabawy. Organizowaliśmy je pod 
stołem, pod łóżkami, nawet pod krzesłami.

WalKo

JAK WYGLĄDAŁ GŁOGOWSKI DOM W CZASACH 
MOJEGO DZIECIŃSTWA?

Prezentujemy fragment wystąpienia pana Walentego Kotuli na konferencji naukowej z cyklu Małe Miasta, 
która poświęcona była tematowi związanemu z domem polskim. Podczas prelekcji pan Walenty opisał 
dom rodzinny z czasów swojego dzieciństwa.

Wnętrze mojego domu rodzinnego. W głębi stoi mama, Krystyna z Matejskich Kotula
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BIBLIOTEKA POLECA
Na zawsze – Karolina Winiarska

Ile razy można się zakochać? Olga 
rozpoczyna nowy etap w życiu i wy-
rusza na drugi koniec świata. Zosta-
wiając pensjonat w Bieszczadach, 
daje się ponieść egzotyce odległej 
Sri Lanki. Czy odnajdzie to, cze-
go szuka? Na zawsze jest nie tylko 
kontynuacją powieści Następnym 
razem – historii Olgi i Michała. Jest 
przede wszystkim powieścią o naj-
ważniejszej podróży każdego z nas, 

tej najtrudniejszej i najpiękniejszej jednocześnie: w głąb sie-
bie. Na zawsze to opowieść, która daje nam nadzieję, że ko-
niec może być również początkiem. Karolina Winiarska po 
raz kolejny zabiera nas w podróż nie tylko do niezwykłych 
miejsc, ale i do świata pełnego emocji oraz trudnych dyle-
matów, z którymi każdy z nas musi się mierzyć.

Ekstremista – Remigiusz Mróz

W Opolu znika maturzystka, a je-
dynym pozostawionym przez nią 
śladem jest karta tarota z sym-
bolem sprawiedliwości. Rodzina 
nie zamierza iść na policję, gdyż 
twierdzi, że dziewczyna zmagała 
się z problemami i nieraz dekla-
rowała, że któregoś dnia uciek-
nie z domu. Jedyną osobą, która 
dostrzega w tym coś więcej, jest 
lokalna dziennikarka, Małgorza-

ta Rosa. Od kilku miesięcy śledziła powracający w inter-
necie motyw kart do wróżenia, zdający się mieć związek 
ze zdarzeniami, w które wplątany był niedawno Gerard 
Edling. Nie widząc innej możliwości, próbuje szukać po-
mocy u człowieka, który z nieznanych jej przyczyn nie 
chce mieć z nią nic wspólnego.

Duch z Niewiadomic – Katarzy-
na Majgier

Wiktor mieszka w leśniczówce 
w pobliżu zniszczonego pałacu 
przypominającego smoka. Marzy, 
żeby go kupić i wyremontować, 
gdy dorośnie. Niestety ubiega go 
rodzina Czereśniaków. Wygrywają 
główną nagrodę na loterii i wpro-
wadzają się wraz z dziećmi do ki-
czowato odremontowanego pałacu. 
Podczas gdy państwo Czereśniako-

wie urządzają salę kinową, ich córka Magda dowiaduje się, 
że dawna właścicielka budynku, Róża Niewiadomska, była 
naukowcem i wynalazcą. Dwunastolatka razem z Wikto-
rem postanawiają sprawdzić, czy to duch Róży błąka się 
po okolicy i jaki sekret skrywa bazyliszek na kominku. 
Aby odkryć prawdę, przyjaciele muszą odwiedzić pałacowe 
piwnice i udać się na wyprawę… wehikułem czasu! 

MGBP w Głogowie Młp.

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Głogowie Młp. ofi-
cjalnie w 2018 roku przyłączyła się do setek bibliotek i insty-
tucji biorących udział w ogólnopolskiej akcji, trwającej już 
dziesiąty rok. W ubiegłym roku, w trudnym czasie pande-
mii, z zachowaniem wszelkich koniecznych zasad bezpie-
czeństwa, dokonaliśmy niemożliwego. Wówczas lekturą była 
„Balladyna” Juliusza Słowackiego, zaadaptowana przez naszą 
bibliotekę do wersji filmowej. W poszczególne postacie wy-
stępujące w poemacie wcielili się mieszkańcy gminy Głogów 
Młp. Film cieszył się dużym zainteresowaniem!

Tegoroczną, jubileuszową odsłoną Narodowego Czyta-
nia, będzie lektura „Moralność pani Dulskiej” autorstwa 
Gabrieli Zapolskiej. W liście inaugurującym prezydent 
Andrzej Duda napisał: To wyjątkowy utwór, który piętnuje 
obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką 
ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, 
ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które 
w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztu-
ka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję 
społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka 
potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, 
stając się przedmiotem żywych dyskusji.

Jak w poprzednich latach, głogowska biblioteka będzie brała 
aktywny udział w akcji. Zapraszamy wszystkich mieszkań-
ców miasta i gminy do wspólnej lektury w sobotę, 4 wrze-
śnia o godz. 10.00 na głogowskim Rynku. W bohaterów 
dramatu wcielą się różne osoby, ale jeśli ktoś z przechodniów 
również zechce poczytać na głos, będzie miał taką możli-
wość. Zachęcamy do zabrania ze sobą swojego egzemplarza 
utworu, zostanie on opieczętowany specjalnie przygotowaną 
i nadesłaną z Kancelarii Prezydenta RP pieczęcią.

Już dzisiaj zapraszamy do biblioteki, w naszych zbiorach 
znajdziecie Państwo „Moralność pani Dulskiej” autorstwa 
Gabrieli Zapolskiej.

Justyna Gugała, starszy bibliotekarz MGBP w Głogowie Młp.

NARODOWE CZYTANIE 
NA GŁOGOWSKIM RYNKU
Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja społecz-
na zainicjowana przez prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisława Komorowskiego w 2012 roku, 
której celem jest popularyzacja czytelnictwa, pro-
mowanie bogactwa polskiej literatury oraz wzmoc-
nienie poczucia narodowej tożsamości.
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Czasy konfederacji barskiej i pierw-
szy rozbiór Rzeczypospolitej spowo-
dowały zapaść gospodarczą i znacz-
ne zubożenie mieszkańców Głogowa 
i całej Galicji. Najpierw chaos wojny, 
a później nowe podatki i obowiąz-
ki wobec władzy austriackiej, znie-
chęcały do aktywności zawodowej. 
Księżna Urszula Lubomirska posta-
nowiła to zmienić. W Głogowie do 
tej pory działali tylko kupcy narodo-
wości żydowskiej i teraz jej ambicją 
stało się zaktywizowanie w tym za-
wodzie ich chrześcijańskich kolegów. 
W tym celu 29 czerwca 1774 r. wy-
dała przywilej, w którym oznajmiła: 
My, Urszula z Jaxów Branickich Lubomirska, […] wszystkim 
komu o tym wiedzieć należy, wiadomo czynimy, jako my, 
mając osobliwsze względy na obywatelów głowowskich a pod-
danych naszych, zabezpieczających się według przyzwoitości 
stanu miejskiego do kupiectwa, który to sposób nie tylko jest 
ozdobą miasta, ale i wygodą krajową, więc dla zachęcenia […] 
mieszczan głowowskich, wszelkich wolności handlów i kupo-
wania, i sprzedawania towarów, […] jako te jedwabne, pod-
jedwabne lub wełniane materie, sukna, płótna i wszelkie, które 
do kramarstwa należeć zwykły sprzedajności, jako to także 
korzenie, śledzie, tytonie, sól, papier, cukier, tudzież wszystkie 
twarde towary z miedzi, mosiądzu, cyny, żelaza, tymi towara-
mi obywatelom głowowskim wolnego handlu pozwalamy.

Wydając zgodę na prowadzenie swobodnego handlu, księżna 
postanowiła zorganizować kupców w formułę prawną cechu: 
Ażeby zaś ten handel porządnie w mieście naszym mógł być 
prowadzony, dla czego na ten koniec cech kupiecki erygujemy, 
stanowimy i postanawiamy, […] który się rządzić będzie według 
praw i ustaw niżej opisanych. Po pierwsze, księżna zamierzała 
określić liczbę osób, która miała wejść do kompanii kupieckiej. 
W przywileju, w miejscu liczby, pozostawiono puste miejsce, 
co oznacza, że w chwili jego spisywania decyzja o liczebności 
cechu kupieckiego jeszcze nie zapadła. Niemniej, według do-
kumentu mieli to być ludzie stateczni, trzeźwi, rzetelni, żonaci 
i własną posesję mający, najmniej 500 złotych polskich stojącą. 
Wysoka wartość posiadanej przez kupca nieruchomości nie 
była przypadkowa. Miała stanowić zabezpieczenie kredytów 
zaciąganych na zakup towarów. Po drugie, Lubomirska regu-
lowała stosunki między kupcami a sprzedającymi swoje wyro-
by rzemieślnikami: A jako we wszystkich porządnych miastach 
bardzo tego przestrzegają, ażeby [każdy] z obywatelów swego 
kunsztu rzemiosło pilnował i na nim przestawał, dla czego w tej 
kompanii kupieckiej tacy tylko zostawać będą, którzy żadnego 
rzemiosła nie traktują […], chyba żeby kto z rzemieślników ta-
kich towarów handel prowadził, który należy do jego rzemiosła, 
jako to skórami szewcy, szkłem błoniarze, żelazem ślusarze i ko-
wale, takowym wolny jest takowego towaru handel.

Następnie księżna odwoływała się do 
uczciwości kupieckiej: A ponieważ 
szczęśliwy sukces każdego handlu od 
błogosławieństwa boskiego zawisł, któ-
re się na rzetelności, sprawiedliwości 
w tym sposobie życia zasadza, dla cze-
go w tej kompanii kupcy kramarze wy-
strzegać się będą wszelkiego oszukania 
i łakomego zdzierstwa. Jednocześnie 
wymagała od przyszłych członków 
cechu właściwego prowadzenia się 
podczas pokonywania szlaków ku-
pieckich: Wszyscy zaś którzykolwiek 
znajdować się będą w drogach, wszel-
kiej stateczności, uczciwości i trzeźwo-
ści przestrzegać winni będą.

Znamienna jest również troska księżnej Urszuli o sprawy du-
chowe kupców. Wiadomo, że duża część ich życia upływała 
w rozjazdach, dlatego pani na Głogowie stanowiła: Wszyscy 
którzykolwiek w drogach zostawać będą, starać się powinni, aby 
przynajmniej co dwa kwartały do domów powracali, a osobliwie 
około świąt Wielkanocnych. Wykorzystując fakt, że większość 
kupców miała przebywać w Głogowie w okresie wielkanoc-
nym, przywilej wyznaczał dzień św. Wojciecha (23 kwietnia) 
na elekcję seniora kompanii kupieckiej oraz wspomagających 
go dwóch zastępców. Do ich obowiązków miało należeć roz-
strzyganie wszelkich sporów pomiędzy członkami bractwa, 
doradzanie w  wycenie towarów i rozdzielanie zysków osią-
gniętych w spółkach. Wszyscy trzej starsi, zaraz po elekcji, 
musieli złożyć przysięgę przed głogowskim wójtem, w której 
deklarowali sprawiedliwie wykonywać swoje obowiązki.

Nowy cech miał zająć się także pobieraniem opłat targowych 
od przyjezdnych kupców. Ustalone zostały również należno-
ści kupców żydowskich względem cechu, ponieważ w Gło-
gowie oprócz miejscowych Żydów, którzy swe domowe kramiki 
mają, znajdują się i tacy, którzy się podróżnym kupiectwem ba-
wią. Kupcy ci musieli raz w roku uiścić składkę w wysokości 
10 zł, przy tym, takowym Żydom pod konfiskacją nie godzi się 
krzyżykami, metalami, koronkami, szkaplerzami, różańcami 
i obrazkami handlować i onych na sprzedaż zwozić. Chrześci-
jańscy kupcy również mieli swoje ograniczenia: Ochrzczeni 
nasi także xięgami zakazanymi heretyckimi gorszącymi w kraj 
wprowadzać i onemi handlować nie mają.

Nie były to czasy pomyślności gospodarczej dla mieszkań-
ców Galicji. Odcięta granicą od Rzeczypospolitej, straciła 
naturalny rynek zbytu dla produkowanej tu żywności i wy-
robów rzemieślniczych. Górskie szczyty Karpat utrudniały 
z kolei komunikację z pozostałymi państwami Habsbur-
gów. Inicjatywa Urszuli Lubomirskiej, która chciała utwo-
rzyć kompanię kupiecką w swoim mieście, niestety pozo-
stała tylko na papierze.

Robert Borkowski

MY, MAJĄC OSOBLIWSZE WZGLĘDY  
NA OBYWATELÓW GŁOWOWSKICH…

W Archiwum Państwowym w Rzeszowie zachował się ciekawy dokument związany z próbą założenia w Gło-
gowie Małopolskim w XVIII wieku przez księżnę Urszulę Lubomirską cechu kupieckiego.

Dokument z 1774 r., w którym Urszula Lubomirska ustanawiała 
cech kupiecki w Głogowie Małopolskim
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GŁOGOWSKIE BIOGRAFIE
MARCIN JABŁOŃSKI

XIX-wieczny malarz, portrecista, bardzo popularny w swoim czasie, korzeniami wywodzący się z Głogowa 
Małopolskiego.

Franciszek Kotula w swoich zapiskach „Gło-
gowskie obrazki” (znajdujących się w zbiorach 
biblioteki) informuje, że w Głogowie jeszcze do 
niedawna o Jabłońskich nie słyszeli najstarsi lu-
dzie. W związku z tym snuje przypuszczenia, że 
rodzina Jabłońskich została sprowadzona przez 
książąt Lubomirskich i związana była z dwo-
rem. Jednak w księdze wyzwolin mistrzów cechu 
tkackiego możemy przeczytać następujący wpis: 
Zapis magisterii uczciwego Andrzeja Sochackiego, 
obywatela głogowskiego, uczyniony dnia 15 lutego 
1804 r. na sesji w cechu tkackim głogowskim, za 
bytności sławetnych Andrzeja Kubasiewicza cech-
mistrza, Wojciecha Jabłońskiego podcechmistrza, 
Bartłomieja Jabłońskiego podskarbiego i innych braci…

Zatem kiedyś Jabłońscy byli mieszczanami głogowskimi 
i należeli nawet do jednego z najstarszych cechów rzemieśl-
niczych w mieście, pełniąc w nim predestynowane stanowi-
ska. W księdze wymieniony jest podskarbi cechowy, Bartło-
miej Jabłoński, jego żoną była Regina Bernacka, i to oni byli 
rodzicami Marcina, który urodził się w Głogowie Małopol-
skim w 1801 r. Nic nie wiadomo o jego dzieciństwie, naj-
prawdopodobniej edukację zaczął w głogowskiej szkole po-
wszechnej, stale już działającej w mieście od 1791 r. Nauka 
trwała w niej zaledwie rok, a prowadził ją pracujący w niej 
od początku nauczyciel Krzysztof Larymowicz. Być może, 
w celu kontynuacji nauki młody Marcin opuścił Głogów.

Według Jerzego Malinowskiego, autora albumu „Malarstwo 
polskie XIX wieku”, Marcin Jabłoński jako malarz był samo-
ukiem, który wyszkolił się, kopiując obrazy znajdujące się 
w zbiorach galerii w Warszawie, Krakowie i Wiedniu. We-
dług innych przekazów Jabłoński wyćwiczył swoje umiejęt-
ności w pracowni nieznanego lwowskiego malarza cecho-
wego. Najprawdopodobniej prawdziwe są obie informacje, 
najpierw młodzieniec praktykował we Lwowie, a później 
podróżował do pozostałych miast, żeby szlifować umiejęt-
ności i jednocześnie poszukiwać klientów.

Podczas pobytu w Krakowie, 3 lutego 1833 r., zawarł związek 
małżeński z Barbarą Wisłocką. Uroczystość odbyła się w ko-
legiacie Wszystkich Świętych na krakowskim starym mie-
ście, obecnie już nieistniejącej. Już wówczas Marcin Jabłoński 
musiał być portrecistą szanowanym i cenionym w kręgach 
mieszczańskich. Jego styl malarstwa zbliżony był do wiedeń-
skiego biedermeiera, bardzo popularnego w środkowej Euro-
pie w pierwszej połowie XIX w. Wśród portretowanych osób 
byli nie tylko mieszczanie, ale również szlachta. Jego obrazy 
charakteryzują się trafnym ujęciem fizjonomii modela (np. 
portret Tadeusza Kościuszki), a także starannym odtworze-
niem detali (np. portret Hipolita Czajkowskiego). Specjaliści 
zajmujący się historią sztuki twierdzą, że Jabłoński w swym 
życiu namalował około 1600 portretów. Zajmował się rów-
nież malarstwem kościelnym, wykonując i odnawiając obra-
zy ołtarzowe oraz polichromie ścienne.

Marcin Jabłoński na stałe zamieszkał we Lwo-
wie i tam prowadził swoją pracownię. Jednak 
z Głogowem Małopolskim swoich związków 
nie zerwał, co odkrył Franciszek Kotula. Zaj-
rzyjmy ponownie do jego zapisków. Może to 
było w roku 1925, pewnego razu w tzw. skarbcu, 
tj. przybudówce do kościoła od północy, zoba-
czyłem średniej wielkości owalny obraz nabity 
na owalną również deskę. Obrazy takie spoty-
ka się w górnych częściach ołtarzy. Spod kurzu 
zaledwie znać było ślady malowidła. Obraz 
wytarłem i zobaczyłem wcale dobre malowidło 
przedstawiającą Matkę Bożą z Dzieciątkiem, 
któremu św. Józef podaje wiśnie. Przeważały 

kolory niebieskie, względnie ultramarynowe. Na dole, pamię-
tam, był napis, że obraz ten kościołowi głogowskiemu ofiaru-
je… Jabłoński. Ale jakież było moje zdziwienie, kiedy w kilka 
lat później zobaczyłem ten sam obraz w kościele garnizono-
wym (poreformackim) w Rzeszowie, dobrze odczyszczony 
i nowo oprawiony. Po prostu, kapelan będąc w Głogowie i zo-
baczywszy obraz, wycyganił go dla swego kościoła nowo od-
restaurowanego. Obraz do dziś (1952) wisi na ścianie w ko-
ściele garnizonowym.

Mamy więc dowód na to, że Marcin Jabłoński odwiedzał 
rodzinne miasto i zostawił dar w postaci własnego obra-
zu przekazanego do głogowskiego kościoła farnego. Był 
to jeszcze pierwotny, drewniany kościół i obraz znajdo-
wał się na jego wyposażeniu. Po wybudowaniu w latach 
1879-1881 murów nowej świątyni, która otrzymała zu-
pełnie inny wystrój, obraz Jabłońskiego trafił do lamusa, 
a później do Rzeszowa. Jednak dzięki spostrzegawczości 
Franciszka Kotuli wiemy, że pierwotnie znajdował się on 
w Głogowie Małopolskim.

W 1848 r. Marcin Jabłoński rozwinął swoją działalność, 
uzyskując pozwolenie na otworzenie we Lwowie zakładu 
litograficznego. Zajmując się grafiką artystyczną, Marcin 
poszedł w ślady swojego przyrodniego brata, Kajetana (uro-
dzonego również w Głogowie Małopolskim w 1815 r.), któ-
ry we Lwowie wykonywał zawód księgarza i antykwariusza.

W czasie powstania styczniowego Marcin Jabłoński przeżył 
tragedię. Zginęli jego dwaj synowie zaangażowani w walki 
powstańcze. Podobny los spotkał ich matkę, która szuka-
jąc synów, zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Ta 
strata dotknęła Jabłońskiego bardzo głęboko i trudno mu 
było dojść do siebie. Zmarł 19 lutego 1876 r. i został pocho-
wany na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Obrazy Marcina Jabłońskiego znajdują się w zbiorach Mu-
zeów Narodowych w Krakowie, Warszawie i we Wrocławiu, 
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, w zbiorach Ermitaż 
w Petersburgu oraz we Lwowie, w Galerii Obrazów i Mu-
zeum Sztuki Ukraińskiej.

Robert Borkowski

Portret Leona, jednego z synów 
M. Jabłońskiego, namalowany 

przez ojca



ZIEMIA GŁOGOWSKA 8/2021 19SPORT

Pańska przygoda z boksem trwa już 12 lat, czy ma Pan na 
swoim koncie już jakieś sukcesy? 
Tak, z boksem jestem związany już od 2009 roku. Do moich 
największych osiągnięć należy dwukrotne zdobycie tytułu 
Gwardyjskiego Mistrza Polski w kategorii 81 kg, I miejsce na 
Międzynarodowym Turnieju o Złotą Rękawicę Wisły – rów-
nież w kategorii 81 kg, I miejsce na Międzynarodowej Lidze 
Boksu w Słowacji – w kategorii 91 kg, zostanie multimedali-
stą Mistrzostw Polski i Służb Mundurowych w Kickboxingu: 
I miejsce w roku 2019, I miejsce w roku 2020 oraz II miejsce 
w roku w tegorocznych mistrzostwach. Jestem również zwy-
cięzcą licznych turniejów oraz meczów bokserskich.
Boks jest dla Pana pracą, pasją czy może sposobem na życie?
Jestem pewien, że gdyby w moim życiu nie pojawił się 
boks, to wyglądałoby ono zupełnie inaczej. Z pewnością nie 
udałoby mi się osiągnąć tego wszystkiego, co mam obec-
nie. Boks to moja pasja. Klub jest moim drugim domem. 
Ogromną radość czerpię z prowadzenia treningów oraz ob-
serwowania tego, jak ludzie dzięki nim zmieniają nie tylko 
swoje ciało, lecz także charakter. 
Skąd pomysł na prowadzenie treningów bokserskich 
w Głogowie Małopolskim?
Mieszkam w Głogowie Małopolskim od 2 lat. Od zawsze 
moim marzeniem było prowadzenie własnego klubu spor-
towego. Dzięki ludziom, którzy pomogli mi je spełnić, dziś 
mogę realizować swoją pasję w pełni. W tym miejscu chciał-
bym podziękować za wsparcie i okazaną życzliwość kie-
rownikowi OSiR – Pawłowi Ginalskiemu oraz managerowi 
sportu gminy Głogów Młp. – Pawłowi Grzywaczowi. Dzię-
ki naszej współpracy klub już działa i cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem, co przekłada się również na frekwencję. 
Czy zajęcia z boksu adresowane są do konkretnej grupy wie-
kowej? Jaki wiek na rozpoczęcie treningów jest najlepszy?
Treningi są prowadzone dla dzieci od 10 roku życia, jednak 
są tak naprawdę dla każdego – niezależnie od wieku. Każda 
osoba, która przychodzi na moje zajęcia, ma do osiągnięcia 
inny cel – jedni chcą jedynie schudnąć, inni wzmocnić swo-
ją kondycję. Niezależnie od zamierzonego celu – wszyscy 
robią znaczne postępy.
Czy Pana zdaniem boks może pełnić rolę wychowawczą, 
zwłaszcza dla młodych chłopców?
Sport ten uczy dyscypliny, pokory i ciężkiej pracy. Jako tre-
ner na każdym treningu daję z siebie 100% – tego samego 
oczekuję również od swoich podopiecznych. Boks to sport 
indywidualny, w którym każdy pracuje na własne konto. 
Sam jestem przykładem tego, jak boks kształtuje charakter. 
Dzięki niemu nauczyłem się ciężkiej pracy i dążenia do celu. 
Czy chciałby Pan skierować kilka słów do naszych Czytelników?
Drodzy Rodzice – wbrew stereotypom – zajęcia z boksu to nie 
tylko okładanie się po twarzy. To nauka wyrabiania nawyków 
walki, sposób na pozbycie się negatywnych emocji oraz wy-
robienie kondycji i siły fizycznej. Boks buduje pewność siebie 
i pomaga otworzyć się na innych. Zmiany, o których mówię, 
zauważyłem już u kilkorga swoich podopiecznych. Dotych-
czas zamknięte w sobie i zmagające się z problemami dzieci, 

po pewnym czasie stawały się zupełnie nie do poznania. Je-
śli macie Państwo pytania, bardzo chętnie na nie odpowiem. 
Zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu: 733491391 
oraz zachęcam do śledzenia mojej strony na portalu Facebo-
ok i profilu na Instagramie – Klub Bokserski Champion.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Monika Wasiluszko

BOKS TO TRENING CIAŁA I CHARAKTERU
Czyli rozmowa z Kamilem Lamczykiem, czynnym zawodnikiem oraz trenerem boksu, a na co dzień również 
zawodowym żołnierzem I Batalionu Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.
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W dniach od 18 do 24 lipca bieżącego roku pod-
opieczni Akademii Piłkarskiej Głogovia Głogów Ma-
łopolski przebywali na obozie sportowym zorganizo-
wanym przez Wisłę Kraków.

– To był bardzo dobrze wykorzystany czas. Codzienne in-
tensywne treningi pod okiem trenerów Akademii Piłkarskiej 
Wisły Kraków, Bartłomieja Zeleka, Krystiana Żakowicza 
i Krzysztofa Siłki, dały nam dużo doświadczenia i na pew-
no podniosą poziom umiejętności naszych piłkarzy w nad-
chodzącym sezonie – powiedział trener Tomasz Bąk, jeden 
z opiekunów grupy.

– Nasi zawodnicy w przerwie między treningami mieli też 
okazję odwiedzić Kopiec Kościuszki, Termy Krakowskie, ko-
palnię soli w Wieliczce czy zwiedzić stadion Wisły Kraków 
i poczuć się jak zawodnik I drużyny w dniu meczu. Takich 
rzeczy nie ma się okazji oglądać na co dzień, więc tym bar-
dziej uatrakcyjniło to nasz wyjazd – dodał trener Akademii 
Piłkarskiej Głogovia, Krystian Jacek.

Od ubiegłego roku klub TS Wisła Kraków S.A. i Akademię 
Piłkarską Głogovia łączy umowa partnerska, dzięki której 
zawodnicy głogowskiego klubu mają szansę na lepszy roz-
wój swoich umiejętności.

OBÓZ SPORTOWY AKADEMII PIŁKARSKIEJ GŁOGOVIA 

Organizatorem biegu było Ognisko Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej ,,Sokół” Głogów Małopolski. Bieg corocznie 
współfinansowany jest z budżetu gminy Głogów Małopolski.

5-kilometrową trasę wiodącą leśnymi ścieżkami pokonało 
około 330 osób. Byli wśród nich głównie amatorzy rekre-
acyjnego biegania, żołnierze, a także profesjonalni biegacze 
specjalizujący się w długich dystansach. W ramach wyda-
rzenia odbył się również marsz nordic walking.

Przed rozpoczęciem biegu delegacja złożona z przedsta-
wicieli władz samorządowych i członków TKKF „Sokół” 
złożyła wieniec na grobach pod tablicą upamiętniającą 
pomordowanych Polaków. Honorowy patronat nad wy-
darzeniem objął burmistrz Głogowa Małopolskiego Pa-
weł Baj.

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom gratulujemy. Czeka-
my na kolejną edycję tego wydarzenia w przyszłym roku. 

ODBYŁ SIĘ V BIEG ZELOTY 
W niedzielę 18 lipca br. w rezerwacie przyrody „Bór” już po raz piąty odbył się bieg upamiętniający Żołnierzy 
Niezłomnych, a w szczególności dowódcę okręgu Głogów Małopolski – chorążego Franciszka Litwina, żołnierza 
Armii Krajowej oraz działacza Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, posługującego się pseudonimem „Zelota”. 
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Testy przesiewowe są istotną składową bilansów zdrowia dzieci i młodzieży, poprzedzają one każde profilaktyczne 
badanie lekarskie w określonych grupach uczniów wyodrębnionych ze względu na etap edukacji szkolnej. 
Celem testu przesiewowego jest wstępna identyfikacja, dzięki zastosowaniu szybkiej i prostej metody badania, nie 
rozpoznanych dotąd chorób lub zaburzeń w okresie, gdy można jeszcze odwrócić proces chorobowy lub zahamo-
wać tempo jego rozwoju. Testy te wyodrębniają w populacji osoby, które prawdopodobnie mają daną chorobę lub 
zaburzenie (dodatni wynik testu) i osoby, które prawdopodobnie ich nie mają (ujemny wynik testu). 
Program przesiewowy jest pojęciem szerszym i składa się z trzech faz: 
• Wykonanie testu przesiewowego u wszystkich osób w danej populacji podlegającej badaniu;
• Postępowanie poprzesiewowe – diagnostyczne w stosunku do osób z dodatnim, zweryfikowanym wynikiem 

testu przesiewowego w celu potwierdzenia podejrzenia zaburzeń;
• Leczenie lub inne działania naprawcze w stosunku do osób z potwierdzonym rozpoznaniem zaburzeń.
Rodzaje testów przesiewowych
W grupie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (6-19 lat) pielęgniarka szkolna wykonuje testy przesiewowe do 
wykrywania następujących zaburzeń: rozwoju fizycznego, narządu ruchu, narządu wzroku, narządu słuchu, pod-
wyższonego ciśnienia tętniczego krwi.
Postępowanie poprzesiewowe 
Należy pamiętać, że dodatni wynik testu przesiewowego nie jest równoznaczny z postawieniem rozpoznania zabu-
rzenia czy choroby (diagnozy). Wskazuje on jedynie, że u danej osoby prawdopodobnie występuje dany problem 
zdrowotny. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości test przesiewowy powinien być powtórzony przez pielęgniarkę 
np. następnego dnia, a następnie zweryfikowany przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) pod którego 
opieką znajduje się uczeń. Postępowanie to ma na celu potwierdzenie lub wykluczenie podejrzenia zaburzeń ujaw-
nionych w teście przesiewowym.

mgr piel. Anna Cieśla-Hop

TESTY PRZESIEWOWE U DZIECI I MŁODZIEŻY 

Górny rząd od lewej: Kloc Gracjan, Załucki Mateusz, Hus Konrad, Pałys Dawid, Tetlak Patryk 
Środkowy rząd od lewej: Żyła Grzegorz – asystent trenera, Płonka Grzegorz, Tarnowski Hubert, Lipka Piotr, Janik Bartło-
miej, Pyrdek Przemysław, Kłak Bartek, Pilecki Kamil, Wałczyk Adam – trener
Dolny rząd od lewej: Gil Arkadiusz, Przybyło Dawid, prezes Aneta Ginter, Odrzywolski Paweł, Buczek Bartłomiej, Bożek 
Damian
W imieniu klubu zapraszamy wszystkich kibiców na najbliższe „domowe” spotkanie, które odbędzie się w dniu 18 sierp-
nia o godzinie 17:30 na stadionie Głogovii przy ulicy Fabrycznej 10 w Głogowie Małopolskim. Przeciwnikiem głogowian 
będzie Sokół Kamień.
Życzymy Głogovii powodzenia!

SKŁAD GŁOGOVII NA SEZON PIŁKARSKI 2021/2022
W sezonie 2021/2022 w IV lidze podkarpackiej wezmą udział następujące zespoły: Błękitni Ropczyce, Czarni 
Trześń, Ekoball Sanok, Głogovia Głogów Młp., Igloopol Dębica, Izolator Boguchwała, JKS Jarosław, Karpaty Kro-
sno, KS Wiązownica, Legion Pilzno, MKS Kańczuga, Orzeł Przeworsk, Piast Tuczempy, Polonia Przemyśl, Sokół Ka-
mień, Sokół Kolbuszowa D., Stal II Mielec, Stal Łańcut, Wisłok Wiśniowa. Jak prezentuje się aktualny skład Głogovii?
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OSZCZĘDZAJMY 
WODĘ 

W okresie letnim co roku 
wzrasta zapotrzebowanie 
na wodę z sieci wodociągowej. Upalna pogoda oraz mała 
ilość opadów skutkują znacznie zwiększonym zużyciem 
wody. Tego lata zaobserwowano okresowe zapotrzebo-
wanie na wodę blisko dwukrotnie wyższe od przecięt-
nego. Taka sytuacja musi prowadzić do spadku ciśnienia 
w sieci wodociągowej, a nawet przerw w dostawie wody.
Pamiętajmy zatem o racjonalnym i oszczędnym gospoda-
rowaniu wodą z sieci wodociągowej i wykorzystywaniu 
jej przede wszystkim do celów socjalno-bytowych. Pod-
lewanie ogródków czy napełnianie basenów drastycznie 
zwiększa zużycie wody i  prowadzi do spadku ciśnienia 
w sieci. Do celów gospodarczych najlepiej wykorzystywać 
zmagazynowaną wodę deszczową. Dlatego tak ważne jest 
tworzenie w ogródkach przydomowych zbiorników na 
deszczówkę, które mogą gromadzić wodę z systemu ryn-
nowego, ale także z drenaży czy odwodnień. Najprostszą 
formą magazynowania wody deszczowej w gospodar-
stwie domowym jest jej gromadzenie w zbiorniku na-
ziemnym wykonanym z tworzyw sztucznych. Może to 
być tradycyjna beczka lub nowoczesny pojemnik dekora-
cyjny. Warto pamiętać, aby naziemne zbiorniki na desz-
czówkę umieszczać w miejscu zacienionym, aby woda nie 
nagrzewała się nadmiernie. Można także stosować zbior-
niki podziemne, zapewniające większą pojemność i opty-
malne warunki magazynowania wody.
Magazynowanie wody deszczowej ma plusy, których 
nie sposób przecenić. Deszczówkę można wykorzystać 
w gospodarstwie domowym na wiele sposobów. Przede 
wszystkim doskonale nadaje się do podlewania ogro-
du – to najbardziej naturalna woda, jest więc najlepsza 
dla roślin. Wykorzystywanie deszczówki zamiast wody 
z kranu pozwala zmniejszać rachunki za wodę. Zbiera-
nie deszczówki ma korzystne skutki nie tylko dla jej użyt-
kowników, ale także dla środowiska. Retencjonowanie 
wody deszczowej zmniejsza ryzyko podtopień podczas 
ulew, a jednocześnie łagodzi skutki suszy.
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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

Wydawca: 
Podkarpacki Klub Samorządności
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Gminy Głogów Młp.)
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Redakcja: Monika Wasiluszko
Korekta językowa: Redakcja 
Nakład: 850 egz. 
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UWAGA! Redakcja zastrzega sobie prawo se-
lekcji otrzymanych materiałów, dokonywania 
w nich skrótów i poprawek. Redakcja nie ponosi 
odpowiedzialności za treść reklam oraz zastrze-
ga sobie prawo do ich selekcji.
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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
18 sierpnia Mecz: Głogovia Głogów Małopolski – Sokół Kamień. Godzina 

17:30, stadion Głogovii przy ul. Fabrycznej 10 w Głogowie Młp.

29 sierpnia
Mecz: Głogovia Głogów Małopolski  – Izolator Boguchwała.  
Godzina 16:00, stadion Głogovii przy ul. Fabrycznej 10 
w Głogowie Młp.

4 września Mecz: Głogovia Głogów Małopolski – JKS Jarosław. Godzina 
16:30, stadion Głogovii przy ul. Fabrycznej 10 w Głogowie Młp.

1 września

Początek roku szkolnego/Rocznica wybuchu II wojny świa-
towej – największej wojny zapisanej na kartach historii. Roz-
poczęcie wojny nastąpiło wraz z atakiem Niemiec na Polskę. 
Pierwsze strzały padły z morza o godzinie o 4:45, wystrzelone 
przez pancernik Schleswig-Holstein na Westerplatte.

07.2021 r. – Usiłowanie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mie-
niem mieszkanki Głogowa Małopolskiego poprzez wprowadzenie jej w błąd co do 
swojej tożsamości. Sprawczyni, podając się w rozmowie telefonicznej za wnuczkę 
pokrzywdzonej, poinformowała o nieprawdziwym wypadku drogowym, a następ-
nie nakłaniała ją do przekazania pieniędzy w kwocie 120 tys. zł. 

Policjanci apelują o zachowanie ostrożności, ponieważ to typowy przypadek 
wyłudzenia metodą „na wnuczka”.

07.2021 r. – Doprowadzenie mieszkańca gminy Głogów Młp. do niekorzystnego roz-
porządzania własnym mieniem w kwocie 33 000 zł przy zakupie ciągnika rolniczego, 
za pośrednictwem platformy Marketplace na portalu społecznościowym Facebook. 

Policjanci zwracają uwagę, że za pośrednictwem platformy Marketplace do-
chodzi do częstych wyłudzeń pieniędzy. Należy mieć na uwadze, że są to sprawy 
trudne do rozwiązania, ponieważ portal społecznościowy Facebook nie posia-
da swojej siedziby w Polsce i niechętnie udziela szczegółowych informacji Poli-
cji w przedmiocie takich zdarzeń.  

19.07.2021 r. – Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości przez mieszkankę 
Mielca, ujawnione w Rudnej Małej. Kobieta odpowie za czyn z art. 178a par 1 k.k.

26.07.2021 r. – Ujawnienie korekty drogomierza w Głogowie Małopolskim. 
Sprawca odpowie za czyn z art. 306 par 1 a K.K.



ul. Rudolfa Menerki 13B
36-060 Głogów Małopolski

tel. +48 17 854 70 17
www.walmar.rzeszow.pl

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO
elektronarzędzia | szalunki | rusztowania 

ul. Rudolfa Menerki 13B
36-060 Głogów Małopolski

tel. +48 17 779 64 07
www.jamko.eu

szybkie dostawy | możliwość montażu


