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– W gminie Głogów Małopolski re-
alizowane są dowozy na szczepienia 
oraz szczepienia domowe, podczas 
których to personel jedzie do pacjen-
ta. W celu umówienia transportu na-
leży zadzwonić pod wskazany numer 
telefonu – wyjaśnia Paweł Baj, bur-
mistrz Głogowa Małopolskiego. Dla 
wszystkich tych, którzy maja kłopo-
ty z dotarciem do punktu szczepień, 
gmina organizuje bezpłatny. By go 
umówić, wystarczy zatelefonować 
pod numer: 692 436 562.

W naszej gminie znajdują się trzy 
punkty szczepień – w Przychodni 
Rejonowej w Głogowie Małopolskim, 
w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuń-
czym 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? Pokonanie koronawirusa jest możliwe tylko po-
przez przerwanie jego transmisji z człowieka na człowieka. Szczepionka daje nam 
taką możliwość. Aby efekty były jak najlepsze i jak najszybsze, musimy być od-
powiedzialni i solidarni. Każda osoba, która się zaszczepi, ma szansę przerwać 
łańcuch zakażeń. 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: tele-
foniczna, poprzez całodobową i bezpłatną 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 te-
lefonu: 664 908 556 lub 880 333 333.

Grzyby
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Na początku przedstawiciel zarządu Saria, p. Daniel Hałas, 
odczytał oświadczenie, w którym złożył publiczną deklarację 
o  tym, iż w ciągu 4 miesięcy od uzyskania prawomocnego 
pozwolenia na budowę instalacji antyodorowej w zakładzie 
w  Przewrotnem, doprowadzi do neutralizacji uciążliwości 
zapachowych wydobywających się z  zakładu na poziomie 
98%. Procedury administracyjne związane z wydaniem sto-
sownych pozwoleń, na poziomie gminy i powiatu, mogą po-
trwać jeszcze około kilku miesięcy, przy założeniu, że nie bę-
dzie żadnych odwołań od decyzji przez strony postępowania.

Podczas sesji radni zadawali szczegółowe pytania do przed-
stawicieli organów odpowiedzialnych za kontrolowanie 
i  sprawdzanie zakładu. Łącznie radni zadali kilkadziesiąt 
pytań do przedstawicieli obu instytucji publicznych. M.in. 
radni pytali starostę Józefa Jodłowskiego o cofnięcie pozwo-
lenia na działanie zakładu, o to, czy zakład usunął już uster-
ki, do których był zobowiązany. Pytania do przedstawicie-
la WIOŚ dotyczyły m.in. prowadzonych kontroli i działań 
w sprawie skarg składanych przez mieszkańców. Przedsta-
wiciel Stowarzyszenia „Stop Smrodowi”, występując w imie-
niu mieszkańców, zadał do WIOŚ dwa pytania dotyczące 
spraw proceduralnych, w tym o rygor wykonalności decyzji 
i odwołań od decyzji. Do starosty – organu odpowiedzial-
nego za wydawanie i cofnięcie decyzji na funkcjonowanie 
zakładu – nie zadał żadnego pytania.

W wystąpieniu podsumowującym sesję burmistrz Głogo-
wa Młp. Paweł Baj wyraził swój żal i niedosyt z przebiegu 
spotkania. Z  wyjątkiem jasnej deklaracji przedstawiciela 
Sarii o zniwelowaniu uciążliwości zapachowych w terminie 
4 miesięcy od uzyskania ostatniego pozwolenia, nie padły 
żadne jednoznaczne zapewnienia przedstawicieli organów 
odpowiedzialnych za nadzór środowiskowy nad zakładem. 
Ani WIOŚ, ani też Starosta Rzeszowski nie dali mieszkań-
com żadnej nadziei, że zrobią cokolwiek więcej ponad to, 
co obecnie, aby zakład już teraz nie utrudniał życia miesz-
kańcom. Lakoniczne i zdawkowe odpowiedzi nijak się mia-
ły do oczekiwań radnych i mieszkańców, którzy oczekiwali 
jasnych deklaracji i zdecydowanych działań organów kon-
trolnych w celu ochrony mieszkańców.

Burmistrz poprosił Przewodniczącego Rady Miejskiej, aby 
jeszcze raz na piśmie wystąpił do starosty i  Inspektoratu 
Ochrony Środowiska o jasną i rzeczową odpowiedź na py-
tania, które były zadawane na sesji.

Przed sesją odbyło się posiedzenie komisji ds. ochrony śro-
dowiska, zwołane przez jej przewodniczącego – radnego 
Józefa Ziębę. Podczas obrad omawiane były sprawy zwią-
zane z przygotowywaną decyzją środowiskową. Na komisję 
zaproszeni zostali radni powiatowi: Lucyna Sokołowska, 
Zbigniew Sycz i  Stanisław Pado. Niestety, nikt z  radnych 
powiatowych nie zjawił się na posiedzeniu komisji.

JEDEN KONKRET PO SESJI W SPRAWIE  
UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWYCH 

W czwartek 26 sierpnia br. w Głogowie Młp. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Głogowa Młp. 
w sprawie uciążliwości zapachowych emitowanych przez zakład Saria w Przewrotnem. Sesja zwołana zo-
stała na wniosek radnych: Józefa Zięby z Przewrotnego i Aleksandra Jurka z osiedla Styków. Na sesję za-
proszeni zostali przedstawiciele firmy Saria, Starostwa Powiatowego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska. Obecni byli również sołtysi i przewodniczący rad osiedli oraz grupa mieszkańców.
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Osoby, które nie wezmą udziału w  spisie powszechnym, 
mogą zostać ukarane grzywną w  wysokości do 5 tys. zł. 
Z karą muszą się liczyć także ci, którzy podadzą w formula-
rzu fałszywe informacje. W takim przypadku, prócz grzyw-
ny, grozić może do dwóch lat więzienia. Kara jest wymie-
rzana przez sąd, a podstawą prawną do jej wymierzenia jest 
ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

W spisie powszechnym 2021 można wziąć udział na kilka 
sposobów:
• przez Internet, wypełniając formularz na stronie interne-

towej nsp2021.spis.gov.pl,
• telefonicznie, dzwoniąc pod numer 22 279 99 99,
• podczas rozmowy z  rachmistrzem – ten będzie będzie 

dzwonił z numeru telefonu 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. 

Rachmistrzowi nie można  odmówić realizacji spisu. 
Mówi o tym art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku.

Już w godzinach porannych camper Radia Biwak zapar-
kował tuż przy ratuszu w Głogowie Małopolskim, gdzie 
odwiedzali go liczni goście. Opowiedzieli oni słuchaczom 
o walorach turystycznych oraz kulturalnych naszego mia-
sta. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. burmistrz 
Głogowa Małopolskiego – Paweł Baj, dyrektor Miejsko 
Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim – Da-
riusz Lewandowski Socha oraz dyrektor Miejsko Gminnej 
Biblioteki Publicznej – Robert Borkowski. 

Po serii ciekawych rozmów nadszedł czas na finałowy kon-
cert. Pod sceną ulokowaną na parkingu przy Krytej Pływal-
ni „Wodnik” w Głogowie Małopolskim już od godzin po-
południowych gromadzili się mieszkańcy. O godzinie 19:00 
rozpoczął się koncert pierwszej gwiazdy – zespołu Zakopo-
wer, czyli połączenia rockowego brzmienia z folkową du-
szą. Zespół, na którego czele stoi Sebastian Karpiel-Bułecka, 
udowadnia, że z sukcesem da się połączyć dwa muzyczne 
żywioły. Muzycy z Podhala od lat cieszą się rzeszą wier-
nych fanów i uznaniem krytyków, nie tylko w Polsce, czego 
dowodem są koncerty na całym świecie. Tuż po występie 
Zakopower przyszedł czas na koncert gwiazdy wieczoru, 
którą był Ray Wilson – szkocki kompozytor, gitarzysta i wo-
kalista. Ostatni frontman kultowej grupy Genesis. W jego 
wykonaniu usłyszeliśmy przegląd utworów sięgających za-
równo początków istnienia zespołu, poprzez późniejsze, 
przełomowe kompozycje, jak i te, które Ray Wilson współ-
tworzył jako wokalista Genesis.

Warto dodać, że cały finałowy koncert Radia Biwak w Gło-
gowie Małopolskim transmitowany był w telewizyjnej Trój-
ce, a specjalny program z tej okazji przygotowali dziennika-
rze Telewizji Rzeszów.

KONCERT FINAŁOWY RADIA BIWAK
Ostatni weekend sierpnia upłynął pod znakiem niezapomnianych muzycznych wrażeń. Wszystko za sprawą 
finałowego koncertu Radia Biwak, organizowanego przez Polskie Radio Rzeszów we współpracy z MGDK 
oraz gminą Głogów Małopolski.

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021  
– TERMIN DOBIEGA KOŃCA 

Czas na udział w spisie powszechnym 2021 powoli dobiega końca. Należy jednak pamiętać, że czas na 
wypełnienie formularza może skończyć się dla nas wcześniej – w momencie, gdy skontaktuje się z nami 
rachmistrz. 
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Sceny z życia kołtuńskiej rodziny z początku XX wieku czy-
tali: Bożena Majka, która wcieliła się w postać Anieli Dul-
skiej, tytułowej bohaterki, Walenty Kotula – jako Felicjan 
Dulski, burmistrz Paweł Baj – jako Zbyszko, Małgorzata 
Furman – jako Hanka, Maria Zygarlicka – jako Tadracho-
wa, rolę Juliasiewiczowej powierzono dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Wysokiej Głogowskiej Jolancie Kwarcie, Renata 
Pomykała – jako lokatorka, natomiast w  role Hesi i  Meli, 

córek Anieli i Felicjana, wcieliły się uczennice Natalia Drąg 
i Milena Węglowska.

Koordynatorem wydarzenia był Robert Borkowski, dy-
rektor Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Głogowie 
Młp. Imprezie towarzyszył występ kapeli „Mazureczek” 
z Głogowa Małopolskiego, która poprzez prezentację lwow-
skich i kresowych piosenek stworzyła wyjątkowy klimat.

NARODOWE CZYTANIE W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM 
Podczas tegorocznej – dziesiątej – odsłony Narodowego Czytania w sobotę 4 września na głogowskim 
rynku wspólnie czytano „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, dramat o ponadczasowej wymowie, 
piętnujący obłudę i zakłamanie. Celem akcji jest promocja czytelnictwa wśród mieszkańców oraz popula-
ryzacja wielkich dzieł literatury narodowej wśród najmłodszego pokolenia.

Na placu przed kościołem zgromadzili się przedstawicie-
le władz samorządowych, a  wśród nich m.in.: burmistrz 
Głogowa Małopolskiego – Paweł Baj, zastępca burmistrza 
– Piotr Niedziela, przewodniczący Rady Miejskiej – Paweł 
Ślęzak, radny Rady Miejskiej – Dariusz Chmaj oraz prze-
wodniczący rady osiedla Rogoźnica – Mieczysław Niemiec.
Liturgii poświęcenia kościoła przewodniczył biskup diece-
zjalny. To na jego ręce złożone zostały klucze do świątyni i to 
on jako pierwszy przekroczył jej próg. Tuż za nim weszli ka-
płani koncelebrujący, diakoni, posługujący oraz zgromadzo-
ny lud. W dalszej kolejności odprawiona została Msza Święta.
Zarys historyczny. Do 1912 r. wieś Rogoźnica należała do pa-
rafii w Świlczy. W 1912 r. została erygowana parafia w Rudnej 
Wielkiej i Rogoźnica została włączona do nowej parafii. 5 lu-
tego 1978 r. ks. Władysław Brzuszek otworzył w byłej karcz-
mie austriackiej w  Rogoźnicy, potem świetlicy, tymczasową 
kaplicę, która została poświęcona 19 lutego 1978 r. przez bp. 
Tadeusza Błaszkiewicza. 13 maja 1984 r. bp Bolesław Taborski 
poświęcił plac pod budowę nowego kościoła. 22 października 
1989 r. bp Ignacy Tokarczuk poświęcił nowy kościół pw. św. 
Maksymiliana Kolbego. W sierpniu 1995 r., na prośbę miesz-
kańców, z parafii w Rudnej Wielkiej został wydzielony rektorat 
pw. św. Maksymiliana Kolbego w Rogoźnicy, w którym obo-
wiązki duszpasterskie pełnił ks. Władysław Szypuła. 27 sierp-
nia 2006 r. bp Kazimierz Górny erygował w Rogoźnicy parafię 
pw. św. Maksymiliana Kolbego. Pierwszym proboszczem zo-
stał dotychczasowy rektor – ks. Stanisław Mularz. Od 2013 r. 
funkcję proboszcza pełni ks. Piotr Jakobik.

KONSEKRACJA KOŚCIOŁA W ROGOŹNICY 
W sobotę 14 sierpnia o godz. 11.00 odbyła się uroczystość konsekracji kościoła parafialnego pw. św. Mak-
symiliana Kolbego na osiedlu Rogoźnica w Głogowie Małopolskim. Konsekracji dokonał biskup rzeszowski 
Jan Wątroba.
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Patronem Zakonu jest Święty Kamil de Lellis – patron cho-
rych, szpitali i personelu medycznego. Wśród innych zako-
nów Ojcowie Kamilianie wyróżniają się tym, że na habicie 
mają naszyty czerwony krzyż, który przypomina, że Chrystus 
jest Boskim lekarzem – prawdziwym Zbawicielem l udzkości.

Spotkanie przebiegło w  bardzo miłej atmosferze. Między 
innymi dzięki temu, że nie przeszkodziła w nim bariera ję-
zykowa – przyszli zakonnicy doskonale posługują się języ-
kiem polskim.

– Nasi seniorzy z ciekawością i z zapartym tchem wsłuchiwa-
li się w słowa i pieśni śpiewane w ich ojczystym języku. Czas 
spędzony z magalskimi braćmi był okazją do przeprowadze-
nia rozmów oraz zapoznania się z odmiennością kulturową 
tamtejszego regionu świata. Ta wizyta dostarczyła wszystkim 
wiele wzruszeń i  emocji – powiedziała pełniąca obowiązki 
kierownika placówki, p. Agnieszka Dworak.

– Serdecznie dziękujemy Braciom Kamilianom za wizytę 
i życzymy im Ducha Bożej Miłości w posłudze – dodała.

Polska Prowincja Zakonu Posługujących Chorym istnieje 
od 1946 roku. Warto dodać, że Kamilianie prowadzą w Pol-

sce własny szpital, Domy Pomocy Społecznej, Zakłady 
Opiekuńczo-Lecznicze, Ośrodki Readaptacyjno-Rehabi-
litacyjne dla narkomanów, nosicieli wirusa HIV i chorych 
na AIDS, a także Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej dla 
bezdomnych. Zakonnicy z czerwonym krzyżem na habicie 
pracują również w  duszpasterstwie parafialnym oraz jako 
kapelani, terapeuci, pielęgniarze i  opiekunowie medyczni 
w szpitalach i klinikach w Polsce, Niemczech, Francji, Au-
strii, Włoszech, Gruzji i właśnie na Madagaskarze.

KAMILIANIE Z MADAGASKARU Z WIZYTĄ U SENIORÓW 
W piątek 6 sierpnia podopiecznych Dziennego Domu Senior-Wigor oraz Domu Pomocy Społecznej w Bu-
dach Głogowskich odwiedzili wyjątkowi goście. Mowa o Braciach Kamilianach z Madagaskaru, którzy 
podczas wizyty u seniorów przybliżyli im, na czym polega posługa w ich zakonie.

W Głogowie Młp. w poczekalni Centrum Przesiad-
kowego powstał mural upamiętniający Grupę Alek-
sandra Ładosia, czyli dyplomatów polskiego posel-
stwa, którzy w latach 1940-1943 w stolicy Szwajcarii, 
Bernie, pomogli wystawić około 10 tysięcy fałszy-
wych paszportów Paragwaju, Hondurasu czy Haiti 
dla polskich Żydów, ratując ich tym samym przed 
śmiercią z rąk Niemców. Szefem poselstwa był Alek-
sander Ładoś, którego ojciec Jan pochodził i miesz-
kał w Głogowie Młp.

Malowidło ścienne pt. „Szansa” jest kompozycją złożoną 
z postaci i miejsc związanych z historią ratowania Żydów 
w okresie II wojny światowej. Po lewej stronie przedstawio-
ne jest miasto Berno, po prawej niemiecki obóz zagłady Au-
schwitz. Miejsca łączą postaci członków grupy Ładosia: od 
góry – Aleksander Ładoś, w drugim rzędzie od lewej – Ste-
fan Ryniewicz, Abracham Silberschein, w  dolnym rzędzie 
od lewej – Konstanty Rokicki, Chaim Eiss i  Juliusz Kühl. 
Paszporty, które wystawiają, zmieniają się w ptaki, co stano-
wi metaforę wolności i wyzwolenia. Kolorystyka jest utrzy-
mana w kolorze sepii, co wskazuje na historyczny charakter 
wydarzeń.

Wykonanie muralu gmina powierzyła firmie WALLART 
Tomasz Śmieszkoł z Warszawy, specjalizującej się w wyko-
nywaniu malowideł reklamowych i artystycznych. Wyko-
nawcą muralu jest artystka w Krakowa – Swietłana Ulka. 
Malowidło ścienne powstało z inicjatywy burmistrza Paw-
ła Baja.

POWSTAŁ MURAL GRUPY ALEKSANDRA ŁADOSIA 
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Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej 
Głogowskiej otrzymali nowoczesny samochód ra-
towniczo-gaśniczy. To Reno Range D 12 z napędem 
na 4 koła, który umożliwia działanie w trudnym te-
renie, zarówno w czasie pożarów, jak i na przykład 
wypadków drogowych. Zakup sprzętu był możliwy 
m.in. dzięki dofinansowaniu w ramach rządowego 
programu „Zapewnienie gotowości bojowej jed-
nostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”.

W uroczystym przekazaniu pojazdu uczestniczył bur-
mistrz Paweł Baj, poseł na Sejm RP, Przewodniczący 
Parlamentarnego Zespołu Strażaków Zbigniew Chmie-
lowiec, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nad-
bryg. Andrzej Babiec, zastępca Prezesa Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
Bogusław Kida, Komendant Miejski Państwowej Straży 
Pożarnej w Rzeszowie st. bryg. Tomasz Baran. Wśród za-
proszonych gości znaleźli się również sponsorzy, przed-
stawiciele służb mundurowych, jednostek organizacyj-
nych gminy oraz radni.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 17.00 mszą świę-
tą w  kościele parafialnym w  Wysokiej Głogowskiej pod 
przewodnictwem księdza proboszcza Zbigniewa Garga-
sia. O godzinie 18.00 przy budynku strażnicy OSP Wysoka 
Głogowska rozpoczęto uroczysty apel w obecności delega-
cji oraz pocztów sztandarowych z jednostek OSP z terenu 
gminy Głogów Młp.: OSP Budy Głogowskie, OSP Lipie, 
OSP Zabajka, OSP Rogoźnica, OSP Rudna Mała, OSP 
Wola Cicha, OSP Styków, OSP Janciówka, OSP Przewrot-
ne, OSP Hucisko, OSP Pogwizdów Stary oraz zaprzyjaź-
nionych jednostek OSP Stobierna i OSP Jasionka. Dowód-
cą uroczystości był kpt. Paweł Krzyśko.

Następnie odbyły się przemówienia i poświęcenie wozu. 
Funkcję matki chrzestnej powierzono pani Annie Zie-
lińskiej. Po poświęceniu samochodu prezes OSP w Wy-
sokiej Głogowskiej Sławomir Kata wraz z  naczelnikiem 
OSP Romanem Barczakiem wręczyli sponsorom, którzy 
wspomogli zakup nowego pojazdu, pamiątkowe statu-
etki, dziękując za wspieranie działalności Ochotniczej 
Straży Pożarnej.

Auto kosztowało ponad 785 tysięcy złotych, w  tym 
100  tysięcy to środki własne wysockiej jednostki OSP. 
Na pozostałą kwotę złożyły się środki Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie (200 tysięcy), 
dotacja celowa z  budżetu państwa (160 tysięcy), a  tak-
że wkład finansowy gminy Głogów Młp. w  wysokości 
325 tysięcy złotych.

– W chwili obecnej samochód został już częściowo doposa-
żony w  sprzęt i  armaturę wodno-pianową, pilarki i  sprzęt 
mechaniczny, elektronarzędzia, pompę pływającą oraz szla-
mową, podręczny sprzęt burzący, drabiny nasadkowe, sprzęt 
ochrony dróg oddechowych, sprzęt łącznościowy oraz oświe-
tleniowy – informuje prezes OSP w Wysokiej Głogowskiej 
Sławomir Kata.

NOWY WÓZ STRAŻACKI NA WYPOSAŻENIU  
OSP WYSOKA GŁOGOWSKA 
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W kategorii do 20 lat pierwsze miejsce zajął Gabriel Krze-
miński, zdobywając 1130 pkt., w kategorii 21-40 lat najlep-
szy na siedmiu zawodników był Grzegorz Stopa, który zdo-
był 1225 pkt., w trzeciej kategorii 41-60 lat puchar zdobył 
Jerzy Depa, natomiast w kategorii 61-80 lat nagrodę otrzy-
mał Janusz Nowak, zdobywając 1080 punktów.

Pucharem nagrodzono także najstarszego uczestnika zawo-
dów – Józefa Depę, który wędkował w kategorii 80+. Puchary 
i dyplomy w imieniu burmistrza wręczył Prezes Koła „Tratwa” 
Zbigniew Grodecki oraz prezes Głogovii Głogów Aneta Ginter.

– Stawy w  Głogowie Młp. są idealnym miejscem do upra-
wiana wędkarstwa dla miejscowych pasjonatów. Co roku są 
zarybiane zarówno ze środków PZW, jak i  ze środków po-
chodzących z  budżetu gminy. Głogowskie Koło Wędkarskie 
„Tratwa” działa od 37 lat. Liczy obecnie 160 wędkarzy – in-
formuje prezes Zbigniew Grodecki. 

ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR BURMISTRZA 
11 września br. z rybą i wędką na stawie Traczewskim od 6 rano zmagało się 23 wędkarzy. Puchar Burmistrza 
Głogowa Małopolskiego Pawła Baja trafił do Jerzego Depy, który zdobył I miejsce wśród wszystkich wędka-
rzy, uzyskując aż 5115 punktów.

Jakimi kwotami dysponują poszczególne osiedla? Na 
realizację projektów ustalono następujący podział kwot: 
osiedle Centrum – 150 tys. zł; osiedle Niwa – 100 tys. zł; 
Zabajka – 100 tys. zł; Wola Cicha – 100 tys. zł; Rogoźnica – 
100 tys. zł; Styków – 100 tys. zł. 
Lista projektów wybranych do głosowania:
Osiedle Centrum:
1. Wykonanie nakładki bitumicznej wraz z regulacją poboczy, na ist-

niejącej drodze gminnej usytuowanej na ul.  Zbożowej. 
2. Wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej drodze gminnej 

usytuowanej na ul. Kościelnej.
3. Modernizacja placu zabaw oraz terenu rekreacyjno-sportowego na 

os. Słonecznym.
4. Zdrowi strażacy i ich rodziny – utworzenie pralni ubrań specjal-

nych w remizie OSP Głogów Małopolski.
5. Budowa parkingu przy boisku Orlik w Głogowie Małopolskim.
6. Remont ulicy Rzeszowskiej na osiedlu Centrum w Głogowie Młp.
7. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetle-

nia ulicznego ścieżki rowerowej oraz chodnika wzdłuż ul. W. Sikor-
skiego w Głogowie Młp.

Osiedle Niwa:
1. Wykonanie chodnika w ciągu ulicy Piłsudskiego na osiedlu Niwa.

2. Budowa parkingu przy placu zabaw na ul. Menerki na os. Niwa 
w Głogowie Małopolskim.

Osiedle Zabajka:
1. Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego na os. Zabajka.
2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców polegająca na wykonaniu 

dokumentacji technicznej oraz budowie progów zwalniających 
i chodnika na ul. Bursztynowej.

Osiedle Wola Cicha:
1. Przygotowanie terenu pod boisko sportowe „ORLIK” na osiedlu 

Wola Cicha.
2. Zakup i montaż kontenera szatniowego.
Osiedle Rogoźnica:
1. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi dojazdowej i wzdłuż 

cmentarza parafialnego na osiedlu Rogoźnica w Głogowie Młp.
2. Wzmocnienie podbudowy oraz ułożenie dywanika asfaltowego na dro-

dze i części parkingu przy cmentarzu parafialnym na osiedlu Rogoźnica.
Osiedle Styków:
1. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Spacerowej na os. Styków 

w Głogowie Młp.
2. Wykonanie nakładki bitumicznej wraz z regulacją poboczy na ist-

niejącej drodze gminnej usytuowanej na ul. Zagajnikowej w Gło-
gowie Młp.

Szczegóły na: www.glogow-mlp.pl.

ODDAJ SWÓJ GŁOS W BUDŻECIE OBYWATELSKIM 
Kto i kiedy może oddać swój głos na projekty zgłoszone w Budżecie Obywatelskim? Głosowanie na ww. 
projekty potrwa do 29.09.2021 roku. Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy miasta, którzy mogą zagło-
sować maksymalnie na jeden projekt.
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W ramach projektu mieszkańcy gminy Głogów Małopol-
ski mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę starego, 
nieefektywnego źródła ciepła na gazowy kocioł kondensa-
cyjny lub kocioł na biomasę, w tym na pellet bądź zrębki.

Dotychczas podpisano z  mieszkańcami już 113 umów na 
kompleksową realizację projektu. W efekcie zamontowane 
zostaną 102 kotły gazowe, 10 kotłów na pellet oraz 1 kocioł 
na zrębki. Obecnie trwa procedura podpisywania kolejnych 
21 umów na udział w projekcie, z czego 2 dotyczą kotłów na 
pellet, a pozostała część – kotłów na gaz.

– Obecnie trwa nabór uzupełniający, w ramach którego do 
końca września bieżącego roku można jeszcze składać dodat-
kowe wnioski o udział w projekcie. Gorąco zachęcam wszyst-
kich mieszkańców, którzy do tej pory ogrzewają swoje domy 
piecami starego typu, aby zechcieli skorzystać z dotacji i doko-
nali wymiany swojego źródła ciepła na ekologiczne. Wspólnie 
zadbajmy o zdrowie nasze i naszych sąsiadów – mówi Paweł 
Baj, burmistrz Głogowa Młp.

Aby wziąć udział w  projekcie, należy złożyć komplet do-
kumentów do Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp. (pokój 
nr 12). Niezbędne dokumenty dostępne są do pobrania 
na stronie internetowej: https://rof.org.pl/dokumenty/ lub 
w Urzędzie Miejskim w Głogowie Młp., ul. Rynek 1.

GMINA PODPISAŁA UMOWĘ NA WYMIANĘ 
ŹRÓDEŁ CIEPŁA 

Gmina Głogów Małopolski w ramach Stowarzyszenia Rzeszowski Obszar Funkcjonalny realizuje projekt do-
tyczący wymiany źródeł ciepła pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”.

Zadanie podzielono na dwie części: część I – przebudo-
wa drogi ul. Paderewskiego na os. Niwa w Głogowie Młp. 
oraz część II – przebudowa drogi ul. Szymanowskiego na 
os. Niwa w Głogowie Młp.

Przedmiotem pierwszej części zadania jest przebudowa 
jezdni z  betonu asfaltowego, zjazdów z  betonowej kostki 
brukowej oraz sieci gazowej, a  także budowa kanalizacji 
deszczowej i  kanału technologicznego. Przeb udowywany 
odcinek ulicy Paderewskiego zaczyna się od skrzyżowania 
z  ul. Karola Szymanowskiego, a  kończy na skrzyżowaniu 
z ul. księcia Józefa Poniatowskiego i ul. Edukacji Narodo-
wej. Inwestycja przewiduje regulację wysokościową urzą-
dzeń kolidujących na przedmiotowym odcinku, likwidację 
kolizji z  uzbrojeniem podziemnym zgodnie z  warunkami 
właścicieli tych urządzeń lub zabezpieczenie rurami osło-
nowymi. Niweleta jezdni wpisana jest w istniejącą konfigu-
rację terenu i dopasowana do istniejącego zagospodarowa-
nia terenu.

Druga część inwestycji, dotycząca ulicy Szymanowskiego, 
obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, podbudowy 
drogi, nawierzchni bitumicznej oraz chodnika.

Łączny koszt inwestycji opiewa na kwotę blisko 940 000 zł 
brutto, z czego koszt pierwszej części zadania to 649 098,01 zł 
brutto, natomiast drugiej – 290 631,78 zł brutto. Wszystkie 
prace zostaną zakończone w październiku bieżącego roku.

– Budowa tych odcinków ulic jest bardzo potrzebna miesz-
kańcom osiedla, przy nich znajduje się m.in. przychodnia 
zdrowia i duże osiedle mieszkaniowe. Na osiedlu realizowa-
nych jest bardzo dużo ważnych i kosztownych inwestycji, za 

które chciałem bardzo serdecznie podziękować panu burmi-
strzowi i całej radzie miasta – powiedział Andrzej Brągiel, 
radny z os. Niwa. 

TRWA BUDOWA NOWYCH ULIC 
Na osiedlu Niwa w Głogowie Małopolskim trwa budowa nowych odcinków ulic. Na zlecenie gminy zadanie 
wykonuje Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. z Głogowa Małopolskiego.



10 ZIEMIA GŁOGOWSKA 9/2021GOSPODARKA

Na ulicy F. Chopina powstaje chodnik o długości 234 mb 
oraz szerokości 2 m. Koszt wykonania tej części inwestycji 
to ponad 63 000 zł. Inwestycja ta realizowana jest wspólnie 
z firmą White House Sp. z o .o. (deweloper budujący domy 
w zabudowie szeregowej przy ulicy Chopina) celem popra-
wy bezpieczeństwa mieszkańców.

Natomiast w ciągu ulicy Królowej Jadwigi powstaje 192 mb 
chodnika, którego szerokość również wynosi 2 m. Realiza-
cja tego fragmentu zadania to koszt prawie 52 000 zł. Jest 
ono realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W ramach inwestycji wykonano wszelkie niezbędne prace 
przygotowawcze, w tym m.in. utwardzenie terenu oraz ob-
sadzenie krawężników, po czym ułożono chodniki z kostki 
brukowej.

Wykonawcą prac jest firma MG INFRASTRUKTURA 
z Rzeszowa.

TRWAJĄ PRACE PRZY BUDOWIE CHODNIKÓW 
NA OSIEDLU NIWA 

Rozpoczęły się prace przy budowie chodników na osiedlu Niwa w Głogowie Małopolskim. Mowa o ulicach 
Fryderyka Chopina oraz Królowej Jadwigi.

W ramach podpisanej w kwietniu bieżącego roku 
umowy, dotyczącej wykonania remontów cząstko-
wych oraz nakładek asfaltobetonowych, na terenie 
gminy Głogów Małopolski powstały kolejne odcinki 
dróg. Tym razem nowa nawierzchnia asfaltowa po-
wstała na osiedlu Rogoźnica w Głogowie Małopol-
skim przy zrewitalizowanym niedawno parku.

Nowo powstały odcinek nakładki bitumicznej ma długość 
275 mb. Wykonawcą prac było Miejskie Przedsiębiorstwo 
Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Rzeszowa.

Nowe drogi z pewnością wpłyną na komfort mieszkańców 
ulicy oraz wszystkich korzystających z przylegającego do 
niej parku. Powstała nawierzchnia przyczyni się również do 
poprawy bezpieczeństwa kierujących pojazdami.

DROGA NA OSIEDLU ROGOŹNICA JUŻ GOTOWA 

Z programu wymiany pokryć dachowych skorzysta 
44 mieszkańców naszej gminy. Łącznie z terenu gminy zo-
stanie usunięty azbest o masie 80 Mg.

Całkowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotę 
32 000,00 zł, z czego 6 000 zł to wysokość otrzymanej do-
tacji. Realizacją zadania zajmować się będzie wyspecjalizo-
wana firma z województwa małopolskiego.

Udział w  programie dotyczącym utylizacji eternitu stano-
wi fundament budowy solidnych podstaw gminnej polityki 
prośrodowiskowej, która będzie opierać się na wykorzystaniu 
naszych zasobów naturalnych do produkcji zielonej energii 
oraz przeciwdziałaniu środowiskowym zagrożeniom zdrowia.

RUSZA REALIZACJA PROGRAMU 
WYMIANY POKRYĆ DACHOWYCH 

Informujemy, że w bieżącym roku ponownie realizowany będzie program wymiany pokryć dachowych 
zawierających azbest. Na jego realizację gmina Głogów Małopolski pozyskała środki z Narodowego i Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
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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
– profi laktyka: 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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Już niebawem, 19 września o godzinie 10.00 w Centrum Natura Caritas 
w Budach Głogowskich odbędzie się kolejny – piąty – Sportowy Pik-
nik Rodzinny, Półmaraton „Biegam i Wspieram” (dystans 21 km) oraz 
Marsz Nordic Walking na 5 km. W ramach imprezy przewidziane są 
liczne atrakcje dla dzieci i młodzieży – między innymi dmuchana zjeż-
dżalnia, przejażdżki na konikach, potyczki łuczników czy też bumper 
ball oraz biegi dla dzieci na dystansach 200, 400 i 800 metrów w po-
dziale na kategorie wiekowe. Kolejną atrakcją będzie stoisko partnera 
imprezy – Nadleśnictwa Głogów Młp., kiermasz rękodzieła czy słodko-
ści z Ciastomaniaka. Każdy z uczestników wydarzenia będzie również 
mógł kupić kiełbaskę z grilla, zapiekanki oraz zamówić kawę i napoje. 
Jak co roku trasa biegu oraz rajdu nordic walking przebiega drogami 
szutrowymi przez tereny leśne Nadleśnictwa  Głogów Młp. oraz Rezer-
wat Przyrody Zabłocie, przez który przebiegają piękne ścieżki dydak-
tyczne z naturalną dziką przyrodą. Asfaltu jest jedynie ok. 3 km. Dla 
biegaczy ustawionych będzie 6 punktów odżywczych, których obsłu-
gę zapewniają niepełnosprawni pracownicy Centrum Natura Caritas 
i młodzi wolontariusze. Każdy z uczestników zawodów otrzyma pa-
miątkowy medal, a najlepsi zawodnicy puchary i nagrody.

Organizatorem imprezy jest LKS Głogovia wraz z Centrum Natura, 
a współorganizatorami oraz partnerami są: Fundacja Centrum Anima-
cji Społecznej, UG w Głogowie Młp., Nadleśnictwo Głogów Małopol-
ski, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej i UKS IKAR i Tiki 
Taka Kolbuszowa. Serdecznie zapraszamy sportowców oraz rodziny do 
udziału w Pikniku w Centrum Natura Caritas Diecezji Rzeszowskiej 
w Budach Głogowskich, 13 września o godzinie 10.00. Zapisy na Bieg 
na Timekeeper.pl.

Natomiast w dniach 24-26.08.2021 odbyła się pierwsza edycja pro-
gramu na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 Edycja 

2021. Projekt pt. „Mój Głos jest Ważny – Aktywni Seniorzy Caritas” 
realizowany jest przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Obejmuje wspar-
cie w zakresie realizacji warsztatów „W Grupie Siła”, „Aktywny Senior” 
oraz „Senior też może być wolontariuszem”. 

Seniorzy uczestniczyli w szkoleniach, a po nich był czas wolny m.in. na 
warsztaty z rękodzieła oraz aktywność fizyczną. 

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych w ramach 
programu na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 
Edycja 2021. Kolejna edycja już w październiku, a udział jest bezpłatny.

Daniel Jakubowski

PIKNIK, PÓŁMARATON I AKTYWNY SENIOR+

Tegoroczny wrzesień jest wyjątkowy, szczególnie dla naszej głogow-
skiej społeczności szkolnej, zarówno szkoły podstawowej, jak i liceum. 
Tym placówkom oświatowym patronuje kard. Stefan Wyszyński, któ-
rego beatyfikacja odbyła się 12 września bieżącego roku.

Rozpoczynając nowy rok szkolny wraz z naszym patronem, warto 
uświadomić sobie, jak ważna w życiu każdego młodego Polaka jest 
edukacja i wychowanie. Wydaje się stosowne przypomnienie ideałów 
reprezentowanych przez nauczyciela o niepodważalnym autorytecie 
moralnym – kard. Stefana Wyszyńskiego. Warto to uczynić tym bar-
dziej, że sprawy wychowania były mu szczególnie bliskie.

Ks. kardynał przywiązywał wielką wagę do troski o pełny i integralny, 
zarówno intelektualny, jak i duchowy rozwój młodego pokolenia, czę-
sto powtarzając, że człowiek rozwija się i doskonali nie przez unikanie 
obowiązków, lecz przez ich wypełnianie. 

Prymas uważał, że w życiu każdego człowieka najważniejsze są upo-
rządkowane stosunki z Bogiem. Kto bowiem sprawy Boże ma w nale-
żytym porządku, to wszystkie inne sprawy też będą w porządku. Nie 
wyobrażał sobie historii narodu polskiego bez wiary i silnych funda-
mentów intelektualnych i patriotycznych. 

Wobec nauczycieli mówił o powołaniu zawodowym, o autorytecie oso-
bistym jako punkcie wyjścia do pracy, o odpowiedzialności za każde 
słowo. Często mawiał, że najpierw trzeba kochać, a dopiero potem uczyć 
i wychowywać.

Pedagogika Prymasa Tysiąclecia jest pedagogiką troski o dobro w sobie 
i wokół siebie. Przejawia się w pokonywaniu egoizmu, służbie Bogu, 
bliźniemu i społeczności. 

Te ideały niech nam wszystkim przyświecają w nowym roku szkolnym 
i katechetycznym. 

Ks. Michał Polański 

ABC Społecznej Krucjaty Miłości kard. Stefana Wyszyńskiego:

1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje, bądź wrażliwy 
na drugiego człowieka, twojego brata.

2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet 
w najgorszym dostrzec coś dobrego. 

3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw 
krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. 
Jednocz sercem i słowem.

4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie prze-
klinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.

5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze 
pierwszy wyciągnij rękę do zgody.

6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś 
pragnął, aby tobie czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto wi-
nien, ale co ty jesteś winien innym.

7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pomocą, radą, 
pociechą, sercem.

8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty ko-
rzystasz z pracy drugich.

9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz rękę ubogim i chorym. 
Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.

10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. PO TYM CIĘ PO-
ZNAJĄ, ŻEŚ UCZNIEM CHRYSTUSA...

WAŻNY MIESIĄC WRZESIEŃ
Każdego roku, gdy rozpoczyna się wrzesień, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz rodzice żegnają 
wakacje i wchodzą w wir nowego roku szkolnego. Każdy kolejny rok szkolny to nowe wyzwania, nowe za-
dania – pewna niewiadoma, której trzeba stawić czoła. 
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Ciągle należy przypominać, że nasz region to skrzyżowanie wielu kul-
tur, stąd i muzyka jest również nieco inna, niż na przykład w centrum 
kraju, gdzie dominuje rytmika i melodyka mazurkowa – u nas obecne 
były wpływy muzyki romskiej, żydowskiej, rusińskiej, ale i niemieckiej, 
węgierskiej czy austriackiej. Również położenie w zaborze austriackim 
wpłynęło na kształt utworów. Rdzennie polskimi melodiami i tańcami 
są oberki – trójmiarowe, w interiorze bardzo dynamiczne i transowe, 
u nas bardziej skoczne i nieco wolniejsze. Typowe dla Rzeszowszczyzny 
i Małopolski są polki – wbrew nazwie, o pochodzeniu czeskim. „Bli-
skość” austriackiego zaborcy, osadnictwo niemieckie, obowiązkowa 
służba w c.k. armii sprawiły, że na naszych ziemiach pojawiło się wiele 
tego typu utworów. Przeważnie dużo bardziej dynamiczne niż w in-
nych częściach ziem polskich, w zależności od sposobu tańczenia przy-
bierały różne nazwy (wściekła, bez noge, z boku, tramelka). Melodie 
często były interpretacjami zasłyszanych utworów rozrywkowych czy 
klasycznych – sztandarowym przykładem jest polka „Rach ciach ciach”, 
którą grywał ze swoją kapelą legendarny Władysław Pogoda. Melodia 
wykazuje bardzo duże podobieństwo do utworu z połowy XIX w. pt. 
„Tritsch-Tratsch-Polka” Johanna Straussa II. Podobieństwo widać na-
wet w dźwiękonaśladowczej nazwie. 

Austriackie pochodzenie mają również nieco mniej popularne, ale 
również charakterystyczne dla regionu rzeszowskiego sztajery. Nazwa 
wywodzi się od Księstwa Styrii (niem. Steiermark). Były to utwory 
i tańce trójmiarowe, wolniejsze od oberków i od walczyków, które to 
również przywędrowały do nas z krajów niemieckojęzycznych w póź-
niejszym okresie.

W utworach rzeszowskich widać także mniejsze bądź większe inspi-
racje utworami wykonywanymi przez muzyków żydowskich, np. bar-
dzo popularna melodia polki o wielu nazwach („Szacher wicher”, „Na 
koniku”, „Żydówka”), niemal identyczna z klezmerskim standardem 

„Ma yofus”. Trzeba pamiętać, że na wsi utworów uczono się ze słuchu, 
pojawiały się więc różnice względem oryginału. Nauka zapisu nutowe-
go w Galicji to dopiero przełom XIX i XX w. W dwudziestoleciu wojen-
nym zaczęły się pojawiać większe orkiestry, bliżej ośrodków miejskich 
– powracający ze służby wojskowej przywozili instrumenty (klarnety, 
trąbki), nuty i umiejętności gry. Przejmowano wówczas repertuar or-
kiestr wojskowych, ale także uczono się utworów rozrywk owych. Wiej-
scy muzycy często podchwytywali te melodie, zapamiętywali bardziej 
lub mniej wiernie i grali w swoich zespołach.

W następnym wpisie dowiecie się o roli śpiewu w życiu naszych przod-
ków, jak pieśni były nieodłączne w każdym obrzędzie. Już teraz ser-
decznie zachęcam do lektury.

Wojciech Dulski

REPERTUAR RZESZOWSZCZYZNY
Witajcie w kolejnym odcinku przygody z muzyką tradycyjną naszego regionu. Miesiąc temu zapoznaliśmy się 
z instrumentami, dziś chciałbym Wam przybliżyć nieco repertuar, który był wykonywany w naszych stronach.

Współczesna kapela z Pogórza – Trzcinicoki z Trzcinicy k. Jasła – grający do tańca. 
Fot. Jerzy Polanowski

JAK POMÓC NASZYM DZIECIOM ODBUDOWAĆ 
PRAWIDŁOWE RELACJE RÓWIEŚNICZE PO POWROCIE 

DO SZKOŁY?
Od początku września nasze dzieci znowu wróciły do nauki stacjo-
narnej w szkołach. Wakacje, a dodatkowo wcześniej przerwa spo-
wodowana pandemią i nauką zdalną w domu, spowodowały brak 
systematycznego kontaktu z koleżankami czy kolegami. Sytuacja ta 
wiążę się z koniecznością ponownej adaptacji rówieśniczej, ponie-
waż wypracowane wcześniej relacje osobowe uległy zmianie. Co mo-
żemy więc zrobić, aby pomóc naszym dzieciom nawiązać na nowo 
i podtrzymać prawidłowe relacje koleżeńskie? Relacje z rówieśni-
kami mają bardzo duży wpływ na rozwój społeczno-emocjonalny 
dzieci. Umiejętności społeczne, takie jak nawiązywanie kontaktów, 
ich utrzymywanie, rozmowa i rozwiązywanie konfliktów, ustalanie 
kompromisów, są umiejętnościami, które są nabywane w codzien-
nym przebywaniu razem. Ważne jest, aby dziecko nauczyło się pra-
widłowej, zrozumiałej komunikacji, wyrażało swoje potrzeby, opinie, 
uczucia. Wszystko to jest podstawą do rozwoju umiejętności, które 
są istotne w dorosłym życiu. Poprzez informacje zwrotne od kolegów 
i koleżanek dziecko buduje także obraz samego siebie. Akceptacja 
w gronie rówieśników sprawia, że dziecko myśli o sobie dobrze, ma 
wysoką samoocenę oraz chętniej się wypowiada i udziela w kontak-
tach z innymi. Po powrocie z wakacji warto obserwować ewentualne 
zmiany w zachowaniu się dziecka, ponieważ mogą one wskazywać 

na problemy w relacjach z rówieśnikami. Udzielajmy dziecku wspar-
cia, rozmawiajmy z nim o wszystkim, co go nurtuje, podchodźmy ze 
zrozumieniem do wszelkich wątpliwości oraz zapewnijmy poczucie 
bezpieczeństwa. Dzieci, które nie czują się bezpiecznie, trudniej na-
wiązują i podtrzymują relacje, zaczynają izolować się od innych osób, 
co przekłada się na ich gorsze funkcjonowanie w codziennym życiu. 
Może to również powodować problemy w nauce. Jeśli jest to moż-
liwe, dobrym pomysłem na wsparcie dzieci jest zgoda rodziców na 
zaproszenie kolegi lub koleżanki do domu i pomoc w zorganizowa-
niu wspólnego czasu, co nie tylko pozwoli na ponowne nawiązanie 
więzi, ale także zwiększy chęć chodzenia do szkoły. Dużo łatwiej po 
przerwie od zajęć stacjonarnych przystosować się dzieciom, które 
po kwarantannie i na wakacjach kontaktowały się ze sobą, zarów-
no przez telefon, Internet, jak i osobiście. Nie każde dziecko jednak 
miało taką możliwość, np. przez ograniczony dostęp do Internetu. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci z różnymi trudnościami 
w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym, np. dzieci z autyzmem, 
którym trudniej jest nawiązywać i podtrzymywać relacje. To ich nale-
ży bardziej wspierać oraz pomagać im w budowaniu i podtrzymaniu 
prawidłowych relacji z rówieśnikami.

Tomasz Wiśniewski
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Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, 
czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. 
Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce.
(1 Kor 13,11)

Wychwalać chcę zalety ducha, nie ciała koleżanki mojej.
Wszak znamy się z lat naszej wspólnej młodości.
Wtedy jeszcze szukałaś prawdziwej miłości.
Dziś już trwa miłość rozkwitła jak róża.

Ile to czasu minęło gdy w pogodny dzionek, 
banda dzieciaków biegała bez celu. 
Słoneczne dzieci – było nas tak wielu.
Cóż nam dziś zostało z tych chwil tak radosnych?

Po tych wielu latach gdy się spotykamy, 
siedząc przy kuflu piwa w znanym ci lokalu, 
możemy rozmawiać o tym wielki balu,
na który tylko szczęśliwcy mają zaproszenie.

Jak teraz żyjesz, czy jesteś szczęśliwa?
Takie pytanie dość głupie, nie sądzisz?
Wiem przecież dobrze, że nigdzie nie błądzisz.
Więc to wystarczy mi już za odpowiedź.

Powiem coś o sobie – wiesz, że nie rozumiem
tych wszystkich emocji i prawd objawionych. 
Ja nie chcę używać słów nazbyt uczonych.
Te, to tylko słowa w poezję utkane.

Więc zobacz, jednak nam się udało
rozwiązać wszystkie nasze dziecięce problemy.
Teraz już wiemy dobrze, gdzie wszyscy idziemy.
Kierunek słuszny i droga przed nami wciąż czeka.

Kim jest ta piękna kobieta – pomyślałem sobie.
Czy to ta sama Ola z trzepaka przy bloku,
gdzie tam każdy siedział od świtu do zmroku, 
zamiast uczyć się polskiego, historii i WOS-u?

Z tych wszystkich ulotnych chwil naszego losu, 
budujmy sobie nasze ziemskie sprawy.
Nasze życie, nasze plany i nasze zabawy,
to co nas grzeje, chłodzi i zachwyca…

wiecznie młodzi – bo kalendarz kłamie.
To stary oszust, subiekt i nadzorca czasu.
Lecz jest coś, co nas chroni od świata hałasu.
To nasze wspomnienia z lat dawno minionych.

To życie toczy się niczym młyńskie koło
i nic na wieczność nie weźmiesz ze świata. 
To tylko mgnienie oka i blada poświata. 
Na wietrze taniec liścia, co odleciał z drzewa.

Janusz Kwoka

Przepis na życie

Zaczynam od tego moje zapiski,
że trzeba dodać do dużej miski
trochę porannego uśmiechu,
wszystko pomału, bez zbędnego pośpiechu.
Jedną stołową łyżkę radości,
jak najwięcej wsypać trzeba miłości.
Wszystko mieszać starannie i dokładnie.
Niech całość uleży się ładnie. 
Nie żałować paru kropel łez i goryczy,
w końcu efekt finalny się liczy.
Warto doprawić szczyptą złości i gniewu,
co nie potrzebne można odlać do zlewu.
Kto ma jeszcze na coś ochotę ,
może wykorzystać zbędną tęsknotę.
I na koniec wrzucić niespełnione marzenia,
Chwile odczekać i brać się do jedzenia.

Łukasz Sakowski

Apel do mężczyzn

Pewien mąż przychodzi późno wieczorem pod wpływem 
alkoholu do domu, a żona wałkuje ciasto. On do niej ostro 
szczerzy zęby i wykrzykuje: 

– Myślałem, że dla mnie jesteś droga, a ty traktujesz mnie 
jak wroga!

Ona na to:

– Jak nie jestem już dla Ciebie taka droga, to zabawię się 
z Tobą w stomatologa!

Wałek do ciasta wzięła i między oczy go zdzieliła. I tak go 
potraktowała, a że litość nad nim miała, to cztery zęby mu 
zostawiła, aż szczęka mu opadła, a mina zbladła. Choć uby-
tek w uzębieniu był spory, to do ugody był skory.

A teraz zmianę pogody zapowiada i wałkiem go okłada, a to 
już  nie na burzę, tylko na nawałnicę się przekłada. Tak go 
okładała, aż skórę mu wygarbowała.  Tak mu rzecze:

– Nie wiesz, ile straciłeś, miały być smaczne torty, którymi 
mogłeś się rozkoszować, siedząc wygodnie podczas deszczu, 
a teraz masz nawałnicę, a skóry cielęce, zamiast je wygarbować 
na płaszcz dla Ciebie, to Twoja skóra została wygarbowana!

Cóż, kobieta zdolna jest. Używając wałka, zrobiła z niego 
narzędzie wielofunkcyjne, nie tylko do ciasta, ale także do 
zmiany pogody i jako przyrząd stomatologiczny, i maszyn-
kę do garbowania skóry. 

Kobiety znają się dobrze na matematyce i fizyce. Matematycz-
nie dzielą dobro, fizycznie wiedząc, że wałek ma dwa końce: 
pierwszy do uciszania złych emocji, a drugi do posłuszeństwa.

Apelujemy do mężczyzn! Szanujcie swoje panie, bo wiele 
na tym zyskacie. Przy złości i awanturnictwie nie macie 
szans, z góry jesteście na straconej pozycji!

Zdzisław Gwóźdź

TWÓRCZOŚĆ PODOPIECZNYCH 
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 

W WYSOKIEJ GŁOGOWSKIEJ 
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Był styczniowy, szary dzień 1945 r. 
Czas ofensywy zimowej Armii 
Czerwonej, która była preludium do 
wielkiego zakończenia całej wojny.

Ulicą 3 Maja (dawn. Zabajską 
w Głogowie Małopolskim) ciągnął 
się wolno, zdawało się bezkresny 
wąż niedużych wozów, zaprzężo-
nych w drobne koniki. Powozili 
nimi mężczyźni odziani w kożuchy 
lub burki szarego koloru, mający na 
głowach futrzane czapki. Nie różni-
ły się między sobą, ale też nie miały 
charakteru mundurów. To wszystko 
oraz hołoble na koniach dziwnie 
przypominały obrazy z Syberii.

Wozy w pewnej chwili zatrzymały 
się, widocznie była to jakaś koniecz-
ność. Po chwili, przy schodkach do 
domu, w którym mieszkał leśni-
czy p.  Włodzimierz Raczkowski, zszedł z wozu mężczyzna 
w dojrzałym wieku. Chwilkę jakby się namyślał i… odezwał 
się czystą polszczyzną:

– Mówicie po polsku! Witajcie! Gdzie ja jestem?

Na ulicy było kilka osób. Ktoś odpowiedział.

– Witajcie. Jesteście w Polsce.

– To ja jestem w Polsce? Polska jest? Jaka Polska? Gdzie ja 
jestem? Co to za ziemia? Jaka miejscowość. Polska jest?!

Nie wiem już kto – chyba pan Raczkowski i może jeszcze 
ktoś z sąsiadów wyjaśnił, że pytający jest w dawnej Galicji, 
Polska powstała w 1918 r.

Twarz rozmówcy mieniła się zdumieniem, radością, smut-
kiem, wzruszeniem.

– To dokąd ja mogę jechać? Na zachód?

– Tak to wynika, droga idzie na Kraków.

– Ja mieszkałem przed tamtą wojną na Śląsku Cieszyńskim 
– podał nazwę miejscowości. – Stamtąd powołali mnie do 
armii i poszedłem wojować – podał nazwę pułku. – Do-
stałem się do niewoli, wywieźli mnie na Sybir, daleko, aż 
prawie pod sam koniec. Nie miałem żadnej wiadomości, 
o wolności nie było mowy. Mieliśmy tam żyć aż do śmierci.

Słowa te potwierdzają rozliczne przedwojenne reportaże 
i wspomnienia.

– Przed wojną byłem młodym człowiekiem, ożeniłem się, 
miałem dzieci, na Śląsku. Tam daleko byłem długo samot-
ny, aż znalazła się kobieta, która zechciała ze mną zamiesz-
kać i stworzyć drugą rodzinę.

Widać było wyraźnie wzruszenie i rozpacz.

– Te dzieci, tutaj, to już dojrzałe, może moja żona założyła 
rodzinę. Mnie uznali za zmarłego. Może udałoby mi się ich 

odszukać – tylko po co? Tęskniłem 
tyle lat do swoich, a teraz?

Widać było bezbrzeżną rozpacz. 
Ktoś się spytał, czy czegoś nie po-
trzebuje, czy nie napiłby się czegoś 
lub zjadł. Może chce coś przekazać?

Kręcił głową, w oczach łzy, jakby 
się skulił i zmalał. Nie byłam bli-
sko przy całej rozmowie, ale nagle 
rozległ się okrzyk, wozy ruszyły, 
a z nimi tragiczna postać. Jeszcze 
jedna w historii Polski. Obecni przy 
całej rozmowie odtworzyli ją, bo 
znalazło się jeszcze kilka osób, któ-
re doszły. Przyznam się, że bardzo 
mnie ona wzruszyła.

Znałam kilku ocalałych jeńców bę-
dących na Syberii, w tym kolegów 
mego śp. ojca z 60. pułku piechoty. 

Ich przejścia były też ogromnie smutne, ale dane im było 
wrócić do kraju. Jednym z nich był por. Jan Papis, bliski 
kolega mego ojca i jego podkomendny. Pochodził z Krako-
wa. Bardzo go lubiłam. Jego powrót z Sybiru był tym, który 
trwał aż do czasu wojny polsko-bolszewickiej, odbywał się 
na statku (okręcie) japońskim i upamiętnił się, nie wiem czy 
to prawda, przywiezieniem „Baśki Murmańskiej”. Być może 
zawinęli do tamtego portu. Przyznam się, że nie sprawdzi-
łam. Żałowałam niedźwiadka, zabitego przez jakiegoś rol-
nika już w Polsce1. Pan porucznik, awansowany do stopnia 
kapitana, poległ w 1939 r., niestety nie wiem gdzie, jakoś 
nigdy nie trafiłam na ślad.

W 1945 r., już w Katowicach, zetknęłam się z moją rówie-
śnicą Janką Ż., pochodzącą ze Wschodnich Ziem, która 
również zwiedziła kraj za Uralem. Uczęszczałam z nią do 
liceum OMTUR – PPS2. Janka pracowała z zaparciem, 
była jedną z najlepszych. Powoli, powoli ginęły ślady biedy 
w ubraniu, gorzej było z sylwetką i wyrazem smutku w twa-
rzy i oczach. Nie musiało im być i tam daleko dobrze. Po 
kilku latach Jankę rodzina ściągnęła do Australii. Tam przy-
najmniej nie grożą jej srogie zimy.

Opracował Robert Borkowski

1 „Baśka Murmańska” to niedźwiedzica polarna przygarnięta przez 
żołnierzy tzw. „batalionu Murmańczyków”, czyli części wojska I Kor-
pusu Polskiego pod dowództwem gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego, 
która przez Murmańsk przedostała się do Francji. Niedźwiedzica 
została wytresowana i brała nawet udział w de�ladach. Po odzyska-
niu niepodległości przez Polskę stacjonowała ze swoim oddziałem 
w twierdzy Modlin. „Baśka Murmańska” zginęła zakłuta widłami 
przez miejscowych chłopów, po tym jak zerwała się z uwięzi i prze-
płynęła Wisłę, docierając do zabudowań znajdującej się tam wsi.

2 OMTUR – Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Ro-
botniczego – socjalistyczna organizacja młodzieży związana z Polską 
Partią Socjalistyczną, istniejąca od 1926 do 1936 r. Po reaktywacji 
w 1944 r., w lipcu 1948 r. weszła w skład Związku Młodzieży Polskiej. 

NIEZWYKŁE SPOTKANIE
Opowieści pani Teresy Mastalskiej-Chwiejczak ukazywały się już na łamach „Ziemi Głogowskiej”. Wraca 
ona w nich do czasów wojennych. Oto kolejna z nich.
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BIBLIOTEKA POLECA
 Terapeutka – B.A. Paris
Budząca dreszcz grozy opowieść 
o wymarzonym domu, który skry-
wa mroczną tajemnicę… Alice i Leo 
wprowadzają się do świeżo wyre-
montowanego domu na ekskluzyw-
nym zamkniętym osiedlu. Właśnie 
spełnia się ich marzenie. Ale pozory 
mogą mylić. Wkrótce Alice zaczyna 
poznawać sąsiadów i odkrywa prze-
rażający sekret domu, w którym 
zamieszkała. Co więcej, odczuwa 

coraz silniejszą więź z Niną, terapeutką, do której wcześniej 
ten dom należał. Tragiczne wydarzenia sprzed lat stają się 
obsesją Alice. Tym bardziej, że gdy tylko z kimkolwiek po-
rusza ten temat, wszyscy nabierają wody w usta. Mieszkańcy 
ekskluzywnego osiedla pilnie strzegą swoich sekretów. I nie 
są tak doskonali, jak się na pozór wydaje…

Misia i jej mali pacjenci. W kra-
inie żubra – Aniela Cholewiń-
ska-Szkolik
Kto z was czeka na kolejne przygo-
dy małej weterynarz? Dzielna Misia 
wraz ze swym pupilem Popikiem 
pomoże wszystkim zwierzętom, któ-
re potrzebują jej pomocy. Nieważne, 
czy jest to mała pszczółka, kłujący 
jeż, kotek, osiołek czy dzik. W tym 
tomie Misia wraz ze swoim dziad-
kiem Tadeuszem (który jest wetery-

narzem) wyjeżdżają do Puszczy Białowieskiej. W Białowieży 
odwiedzają rezerwat żubrów. Jest wiosna, wszystko w puszczy 
budzi się do życia po zimowym śnie. Dziewczynka z dziad-
kiem zachwycają się przyrodą, ale i w tym tomie wyjątkowy 
dar Misi (pamiętacie, że rozumie mowę zwierząt, prawda?) 
znowu będzie przydatny. Na pomoc dziewczynki i jej dziadka 
będą mogły liczyć: dzięcioł, mały wilczek i ryjówka.

Nasze piękne chwile – Natalia 
Sońska
Czy można spalić za sobą wszystkie 
mosty bez oglądania się za siebie? 
Czy da się rzucić wszystko i zacząć od 
nowa w miejscu, które wcale nie jest 
nowe? To nie była łatwa decyzja, lecz 
gdy Michał uświadomił sobie, że nie 
jest szczęśliwy, postanowił wreszcie 
coś zmienić. Niestety, bardzo szybko 
przekonał się, że przeszłość nie po-
zwoli o sobie zapomnieć. A zwłasz-

cza dawne relacje i uczucia, które – jak sądził – już dawno 
pogrzebał. Mężczyzna nie chce rozdrapywać starych ran ani 
ponownie składać złamanego serca. Najlepszym lekiem mógł-
by okazać się nowy związek. Czy znajomość z młodą, bystrą 
i sporo młodszą od niego studentką okaże się jedynie przelot-
nym romansem, czy przerodzi w coś więcej? Podobnie jak Mi-
chał, dziewczyna nie od razu odkrywa wszystkie swoje karty. 
Kto pierwszy zdobędzie się na szczerość?

MGBP w Głogowie Młp.

Od 2018 r. projekt „Mała książka – wielki człowiek” jest re-
alizowany przez Instytut Książki w Krakowie w ramach ogól-
nopolskiej kampanii promującej czytelnictwo we współpra-
cy z bibliotekami publicznymi. Wśród tych bibliotek, które 
dołączyły do projektu, znalazła się również Miejsko Gminna 
Biblioteka Publiczna im. Rudolfa Menerki w Głogowie Ma-
łopolskim. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które 
odwiedzi naszą bibliotekę, otrzyma w prezencie Wyprawkę 
Czytelniczą, na którą składają się: książka „Pierwsze czy-
tanki dla…” dostosowana pod względem formy i treści do 
potrzeb przedszkolaka oraz Karta Małego Czytelnika. Za 
każdą wizytę w bibliotece i wypożyczenie minimum jednej 
książki z księgozbioru dziecięcego, Młody Czytelnik otrzy-
ma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany 
imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze za-
interesowania. Oprócz przedszkolaków w wyprawce znajdą 
coś dla siebie także rodzice. Przygotowana została dla nich 
broszura informacyjna „Książką połączeni, czyli przedszko-
lak idzie do biblioteki”, która przypomni o korzyściach wy-
nikających z czytania dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać 
nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji mali czytelnicy po-
znają ważne miejsce, jakim jest biblioteka, i zostaną pełno-
wartościowymi uczestnikami życia kulturalnego.
Nie od dziś wiadomo, że książki rozwijają wyobraźnię dzie-
ci, wychowują, wyrabiają wrażliwość, odprężają i pozwalają 
miło spędzić czas. Czytanie książek zacieśnia relacje mię-
dzy rodzicem a dzieckiem. Dziecko, słuchając, nawiązuje 
bliski kontakt z rodzicem, który przekłada się na poczucie 
bezpieczeństwa. Dzieci, którym od najmłodszych lat czy-
tają rodzice i w których zaszczepiają miłość do książek, na 
pewno będą czytać w przyszłości.
Mamy nadzieję, że w tym roku jeszcze więcej przedszko-
laków oraz ich rodziców zapała miłością do książek i czy-
tania. Już dziś serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału 
w kolejnej edycji projektu.

Edyta Dworak, st. bibliotekarz w MGBP

CZWARTA EDYCJA 
PROJEKTU – „MAŁA KSIĄŻKA 

– WIELKI CZŁOWIEK”
Już od września rusza kolejna, czwarta edycja pro-
jektu „Mała książka – wielki człowiek”. Mali Czytelni-
cy będą mogli odebrać w naszej bibliotece przygo-
towane specjalnie dla nich Wyprawki Czytelnicze.
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Jak wiemy, proces uczenia języków obcych wyma-
ga czasu i najlepiej rozpocząć go w jak najmłodszym 
wieku. Jednak jak dotrzeć do najmłodszych dzieci, 
by chciały się otworzyć i zaangażować w naukę? 
Odpowiedź jest prosta – nauka poprzez zabawę, 
a konkretnie przez zabawę ze sztuczną inteligencją. 
Mowa o robocie EMYS, na jakiego zdecydowała się 
Szkoła Języka Angielskiego Manhattan z Głogowa 
Małopolskiego.

Na czym polega fenomen tego robota? EMYS jest zapro-
jektowany tak, aby sprostać unikalnym preferencjom wcze-
snej edukacji. Dzięki swoim umiejętnościom i przyjazne-
mu, społecznemu zachowaniu, robot potrafi zaangażować 
dzieci do codziennej wspólnej zabawy. Staje się animato-
rem, odgrywając scenariusze klasycznych zabaw, jakie zwy-
kle nauczyciele realizują w trakcie zajęć w przedszkolach 
i szkole. Wykorzystując przy tym powszechnie stosowaną 
w tym wieku metodę nauczania „reagowanie całym cia-
łem” (z ang. Total Physical Response), staje się niezwykle 
skutecznym i nowoczesnym narzędziem wspomagającym 
proces nauczania. Maluchy za każdą przyswojoną część 
materiału otrzymują nagrody w postaci nowych bajek i ko-
lejnych zabaw.

EMYS jest przyjaznym robotem społecznym, który został 
zbudowany specjalnie po to, aby uczyć dzieci języków ob-
cych. Robot jest przeznaczony dla maluchów w wieku od 3 
do 9 lat. Działa na wszystkie zmysły dziecka: wydaje dźwię-
ki, mówi, reaguje na dotyk, potrafi rozpoznawać twarze 
i wyrażać emocje. W trakcie nauki EMYS staje się częścią 
dziecięcego świata, pobudza ich wyobraźnię i przemawia 
ich językiem. Dzieci przywiązują się do zabawki, a wspólna 
i regularna zabawa sprawia, że nauka staje się przyjemna 
i niezwykle efektywna.

NAUKA ZE SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ 

Dyrektor Zespołu Szkół w Budach Głogowskich Pani 
Renata Czach zakończyła pracę na tym stanowi-
sku w związku z przejściem na emeryturę. Podzię-
kowania za rzetelne wykonywanie obowiązków 
oraz działania podejmowane na rzecz lokalnej 
społeczności i rozwoju głogowskiej oświaty złożył 
podczas Rady Pedagogicznej burmistrz Głogowa 
Młp. Paweł Baj.

Pani Renata Czach od 1985 roku pracowała jako nauczyciel 
w Zespole Szkół w Budach Głogowskich, a funkcję dyrek-
tora pełniła od września 2006 roku. Od 1 września br. do 
30 czerwca 2022 roku obowiązki dyrektora w szkole w Bu-
dach Głogowskich burmistrz powierzył pani Justynie Gole-
mie, nauczycielce nauczania początkowego.

Z okazji przejścia na emeryturę Pani Renacie Czach raz 
jeszcze składamy serdeczne życzenia realizacji dalszych 
planów i  zamierzeń, wspieranych dobrym zdrowiem i  za-
służoną satysfakcją z zawodowych dokonań oraz wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym.

RENATA CZACH, DYREKTOR SZKOŁY W BUDACH 
GŁOGOWSKICH, PRZESZŁA NA EMERYTURĘ 
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Stefan Czarniecki pojawia się w trzeciej zwrotce „Mazurka 
Dąbrowskiego”, pieśni napisanej przez Józefa Wybickiego, 
która od 1927 r. jest oficjalnym hymnem Rzeczypospolitej 
Polskiej. Mowa jest tam o wydarzeniach z lat 1655-1660, 
kiedy to nasza ojczyzna doświadczyła najazdu szwedzkie-
go, czyli II wojny północnej, w historiografii i literaturze 
nazywanej powszechnie „potopem”. Wydarzenia te stały się 
tematem drugiego tomu trylogii Henryka Sienkiewicza, kla-
syki polskiej powieści historycznej. Wśród obrońców króla 
Jana Kazimierza Wazy znalazł się właśnie Stefan Czarniecki, 
ówcześnie kasztelan kijowski, i Jerzy Sebastian Lubomirski, 
marszałek wielki koronny, dziedzic m.in. włości rzeszowskiej, 
w tym również Głogowa Małopolskiego i okolicznych dóbr.

Jerzy Sebastian Lubomirski za swoje zasługi związane 
z obroną Rzeczypospolitej w 1657 r. otrzymał buławę het-
mana polnego koronnego. Natomiast Stefan Czarniecki 
został wynagrodzony w 1659 r. przekazaniem mu na dzie-
dziczną własność królewskiego starostwa tykocińskiego po-
łożonego na Podlasiu. Dzięki temu Czarniecki, wywodzący 
się ze średniozamożnej szlachty, stał się ważnym magna-
tem. Tu trzeba wspomnieć o fakcie, który nie jest powszech-
nie znany: otóż matką pogromcy Szwedów była Krystyna 
z Rzeszowskich, jedna z przedstawicielek rodu, który daw-
niej dziedziczył dzisiejszą stolicę Podkarpacia.

Stefan Czarniecki miał dwie córki, Aleksandrę i Konstancję. 
One też wniosły w posagu swoim mężom cały majątek ojca. 
Dobra podlaskie odziedziczyła Aleksandra, a wraz z nią jej 
mąż Jan Klemens Branicki, marszałek nadworny koronny. 
Braniccy herbu Gryf to stary ród wywodzący się jeszcze ze 
średniowiecza i posiadający swoje dobra ziemskie w Ma-
łopolsce – wsie Branice i Ruszczę – obecnie znajdujące się 
w granicach Krakowa. Jan Klemens, poślubiając Aleksandrę 
Czarniecką, stał się zatem właścicielem nowych dóbr położo-
nych na Podlasiu. Odtąd dawne starostwo tykocińskie stało 
się więc własnością Branickich. Wnuk Jana Klemensa, rów-
nież Jan Klemens, urodzony w 1689 r., uczynił swoją główną 
siedzibę nie w dawnym zamku w Tykocinie, tylko w prze-
budowanym pałacu w Białymstoku. Jego siedziba została 
urządzona z takim przepychem, że została nawet nazwana 
„Podlaskim Wersalem”. Niemniej jednak kultywował on 
pamięć o swoim słynnym pradziadku po kądzieli, Stefanie 
Czarnieckim, fundując na tykocińskim rynku monumental-
ny pomnik. Jest to jeden z najstarszych, przedstawiających 
świecką postać, pomników w Polsce, drugi po kolumnie Zyg-
munta III Wazy w Warszawie. Figura Czarnieckiego stoi na 
niewysokiej kolumnie, przedstawiając go w rozpiętym kon-
tuszu i z długą brodą. Jego lewa ręka wsparta jest na rękojeści 
szabli, a w prawej, uniesionej, kasztelan trzyma złotą buławę.

Jan Klemens Branicki poszedł w ślady swojego pradziada, 
porzucając karierę dworską na rzecz służby wojskowej. Jako 
młodzieniec wyjechał do Francji i zdobywał doświadczenie, 
uczestnicząc w walkach w wojnie o sukcesję hiszpańską. Po 
powrocie do Polski został najpierw chorążym koronnym, 
następnie hetmanem polnym, aż w końcu otrzymał buławę 

wielką koronną. Jako wódz nie odegrał jakieś wybitnej roli 
i z tego powodu krytykowany jest przez historyków. Jednak 
wypada go usprawiedliwić faktem kryzysu polskiej wojsko-
wości w XVIII w., spowodowanym redukcją armii na tzw. 
sejmie „niemym” w 1717 r. Wojsko koronne ograniczone 
zostało do 18 tys., podczas gdy armie państw sąsiednich li-
czone były w setkach tysięcy. Wynikiem tego była bezbron-
ność Rzeczypospolitej podczas rozbiorów.

Najmłodsza siostra Jana Klemensa Branickiego, Urszula, 
w 1725 r. wyszła za mąż za Jana Kazimierza Lubomirskiego, 
starostę bolimowskiego, właściciela dóbr głogowskich, i na 
stałe zamieszkała w tutejszym pałacu. W ten sposób pra-
wnuczka Stefana Czarnieckiego została żoną wnuka Jerzego 
Sebastiana Lubomirskiego, dwa magnackie rody, które wy-
dały wodzów z czasów „potopu” szwedzkiego, skoligaciły 
się. Księżna Urszula przywiązywała wielką wagę do tradycji 
rodzinnych, a jej pradziadek był wielką legendą jej rodu. 
Mimo że „Mazurek Dąbrowskiego” (pierwotnie znany jako 
„Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”) miał powstać 
dopiero w 1797 r., to już wówczas Czarnieckiego przedsta-
wiano jako wzór dzielnego i wiernego żołnierza. Urszula 
Lubomirska, mając po kądzieli takiego przodka, często po-
woływała się na łączące ją z nim więzy krwi. W jej listach 
można znaleźć wiele zwrotów nawiązujących do dumy 
z rodu, z którego się wywodziła. Na przykład w jednym 
z listów do siostry, Elżbiety z Branickich Tarłowej, czytamy: 
Pani Dobrodziejko, nasze nazwisko i związki krwi z świętej 
pamięci naszym wielmożnym pradziadem, zobowiązują nas 
do poświęcania się w sprawach ojczystych…

Tempo dzisiejszego życia bardzo rzadko pozwala nam po-
chylać się nad przeszłością i zgłębiać jej tajniki. Praca, ro-
dzina, liczne obowiązki to całe nasze życie. Jednak ważne 
jest, żeby kształtować swoją świadomość o historii własnej 
ojczyzny, dzięki czemu nasz patriotyzm będzie miał silne 
fundamenty. Śpiewając „Mazurka Dąbrowskiego”, pamię-
tajmy, że nazwisko Stefana Czarnieckiego w głogowskim 
pałacu książąt Lubomirskich (w którym niestety dzisiaj 
hałasują maszyny włókiennicze) było często wypowiadane 
przez jego dawnych mieszkańców.

Robert Borkowski

JAK CZARNIECKI DO POZNANIA…
Co ma wspólnego Stefan Czarniecki, słynny pogromca Szwedów z czasów „potopu”, z historią Głogowa 
Małopolskiego? Nic. Jednak jego nazwisko w głogowskim pałacu książąt Lubomirskich w XVIII wieku było 
otaczane pamięcią i czcią.

Pomnik Stefana Czarnieckiego na tykocińskim rynku
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Historyczne czasy mojego rodu zaczynają się od Marcina 
Kotuli, który był wędrownym cieślą. Skończył – szedł da-
lej. Jakiś czas mieszkał w Głogowie i tu urodził się syn Jan, 
26 XII 1834 r., to właśnie mój dziadek. Po śmierci ojca Jan 
wrócił do Głogowa, zdaje się jakiś czas sługował, a później, 
czy może już umiał trochę ciesielki, czy go atawistycznie do 
siekiery ciągło, zdecydował się kontynuować zawód ojca.

Jan Kotula ożenił się może w 1861 r., może w 1862 z Zo-
fią Pado, z Zabajki. Pady to byli zabajscy kmiecie. Musiał 
przedstawiać więc Jan pewną wartość, jeśli kmieć dał mu 
swoją córkę. Ale nie osiedlił się w Zabajce, a w Głogowie 
i to na Piasku. Zachował się i jest w tej chwili w moich rę-
kach kontrakt kupna i sprzedaży z datą Głogów 22 marca 
1862 r., który mówi, że w tym dniu Antoni Sikora razem ze 
swymi czterema sukcesorami, za 10 zł reńskich „sprzedał 
Janowi, Zofii Grzywaczom, czyli Kotulom, kawałek placu 
niezabudowanego przy swoim domu, a który w rozległości 
jest 20 sążni długości, a 7 i pół szerokości”. Kupili więc mał-
żonkowie, chyba wnet po ślubie, żeby się pobudować.

Ciekawe jest, ze kupicielami są Jan i Zofia Grzywaczowie, 
czy Kotulowie. Otóż ten Grzywacz, to nic innego jak tylko 
przezwisko Jana. Jeszcze za moich czasów w miasteczku i na 
wsi nie było takiego, kto nie miałby przezwiska.

Tak się jakoś złożyło, że nie można mówić o Kotulach, 
nie mówiąc o Piasku i odwrotnie. Właśnie Kotule Pia-
skom nadają ton i charakter. Piaski, to coś jak pagórek, 
na którym założono cmentarz. Opowiadał mi ojciec, że 
przed naszym domem była taka góra, że miasto zupełnie 
zasłaniała, a w zimie z niej odbywało się saneczkowanie. 
To pożary, które strawiły zupełnie drewniane miasteczko 
i w czasie budowy nowego, murowanego, górę te zupełnie 
zebrano i zmieszano z wapnem na zaprawę. Dziś na Piasku 
stoi spora gromadka domów, ale za pamięci ojca i według 
starej mapy było ich niewiele.

Dziadek Jan miał dużo dzieci. Karolina – zginęła około 
1914 w USA, w wypadku samochodowym. Antoni i Anna 
– umarli w dzieciństwie. Walenty – zmarł 29 VII 1952 r. 
[ojciec Franciszka, data śmierci dopisana w okresie póź-
niejszym niż czas powstania rękopisu – R.B.]. Józef – był 
w żandarmerii austriackiej, później sprawował funkcję ko-
mendanta policji na powiat Zbaraż, w 1939 r. Sowieci wy-
wieźli go w głąb Rosji, następnie dostał się do Bejrutu, gdzie 
zdaje się w tej chwili tam przebywa [tzn. w 1948 r. – R.B.], 
jest bezdzietny. Ludwik – był murarzem i cieślą, ożenił się 
w Głogowie, ale wyjechał do Ameryki, sprowadził żonę 
z dwojgiem dzieci, Janem i Joasią. W Ameryce miał jesz-
cze kupę dzieci, żyją wszystkie, Ludwik z żoną też. Do brata 
Walusia pisuje – dzieci nie, już się zamerykanizowały. Maria 
– umarła w Głogowie starą panną. Karol – urodzony w Gło-
gowie w 1880 r. cieśla i murarz, był dwukrotnie w Ameryce, 
dłuższy czas mieszkał na Piasku, następnie sprzedał swoją 
realność i przeniósł się do miasta. Ma córkę i pięciu synów. 
Ożeniony jest z Zofią Brosse. Wiktoria – panienką wyjecha-
ła do Ameryki, tam wyszła za mąż za Litwina, Bartosiewi-
cza, miała sporo dzieci, co się z nimi dzieje – nic nie wiemy.

Babka Zofia (urodzona w Zabajce 1 II 1841 r., umarła 
5 III 1904 r.), pamiętam ją jeszcze jak przez mgłę, trochę 
nawet jej pogrzeb, dziadek wkrótce ożenił się drugi raz 
i wówczas to dzieci jeszcze przy nim pozostałe wyjechały 
do Ameryki. Z drugiego małżeństwa miał jedno dziecko, 
Jana, który dłuższy czas mieszkał również na Piasku, po 
drugiej wojnie sprzedał realność i wyjechał z synami kę-
dyś na zachód.

Dziadka wcale nieźle pamiętam. Był niski, krępy. Ojciec 
mój jest do niego podobny bardzo. Co sam pamiętam i co 
mi ojciec opowiadał, z natury był porywczy, zadzierżysty, 
ogromnie uparty i apodyktyczny, a równocześnie, w po-
równaniu z wieloma mieszczanami głogowskimi, bar-
dzo dumnymi ze swego mieszczaństwa, to górował nad 
nimi. Miał już pewnie horyzonty i pewną kulturę. Miał 
biblioteczkę w specjalnej szafce, prenumerował tygodnik 
„Prawda”, sprowadzał kalendarze i broszury, dużo czy-
tał. Wokół domu miał ogród, przeróżne kwiaty, rzadkość 
w Głogowie. Był majstrem ciesielskim, budował w Gło-
gowie i w okolicy, dużo zajęcia miał przy dworze, w ko-
szarach wojskowych. Jan Kotula umarł w Głogowie 6 XI 
1912 r. Do śmierci był zdrów i silny, może tydzień przed 
śmiercią pojechał do lasu, narąbał dwa wozy podsuchów, 
przywiózł to do domu, przeciął sam piłką i porąbał na 
zimę – zachorował i w kilka dni umarł, zdaje się na za-
palenie płuc.

Wybór fragm. i oprac. Robert Borkowski

RÓD I RODZINA FRANCISZKA KOTULI
Prezentujemy pierwszą część fragmentu wspomnień F. Kotuli, w których autor opisuje swoich najbliższych. 
Tekst zaczerpnięty został z rękopisu zatytułowanego „Głogowskie obrazki”.

Strona z rękopisu F. Kotuli (zbiory MGBP w Głogowie Młp.)
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Jak prezentują się wyniki? Najszybciej z trasą poradził sobie 
p. Dawid Mielke z miejscowości Bożanowice, zdobywając 
tym samym pierwsze miejsce. Wśród kobiet najszybsza 
okazała się p. Anna Twardowska z Rzeszowa. Jeżeli cho-
dzi o przedstawicieli naszej gminy, pierwszy na mecie był 
p. Mirosław Bijoś, reprezentujący klub Głogovia Głogów 
Małopolski, natomiast wśród kobiet najlepsza okazała się 
p. Anna Kitowska, również reprezentantka klubu organiza-
tora zawodów.

– Jest to pierwsza edycja zawodów triathlonowych w na-
szej gminie, którą dzięki pozytywnym opiniom uczestni-
ków możemy zaliczyć do bardzo udanych. Zawody cie-
szyły się ogromną frekwencją. Wszyscy startujący stawili 
się na miejscu, zawody przebiegły bardzo sprawnie i bez 
nieplanowanych wypadków. Mimo niesprzyjającej pogo-
dy, wszyscy są zadowoleni. Mam nadzieję, że impreza na 
stałe wpisze się w kalendarz cyklicznych zawodów w na-
szym mieście – powiedział Andrzej Zwierzchowski, orga-
nizator zawodów i koordynator sekcji triathlonu Głogo-
vii Głogów Małopolski.

– Jako organizator, chciałbym podziękować gminie Głogów 
Małopolski za możliwość zorganizowania takiej imprezy 
oraz dobrą współpracę. Są to jedne z nielicznych zawodów 
triathlonowych na Podkarpaciu, dlatego tym bardziej cie-
szy mnie fakt, że mamy możliwość rozgrywać je w naszej 
gminie – dodał.

Warto podkreślić, że TVP Rzeszów w ramach progra-
mu „Rusz się człowieku” nakręciła film z przebiegu za-
wodów. Można go obejrzeć na stronie internetowej TVP:  
www.rzeszow.tvp.pl. Wyzwania, jakim niewątpliwie jest 
zrelacjonowanie tego typu imprezy, podjęła się również lo-
kalna telewizja – TV Ziemia Głogowska. Tradycyjnie, film 
ten obejrzeć można na kanale „Ziemia Głogowska” na plat-
formie YouTube. 

Jak przekonują organizatorzy, impreza będzie miała cha-
rakter cykliczny i na kolejnej edycji spotkamy się już za rok!

Fot. Paweł Ginalski

I TRIATHLON GŁOGOWSKI IM. ALEKSANDRA ŁADOSIA 
Ostatnia niedziela sierpnia pełna była wrażeń i niezapomnianych sportowych emocji. Mowa o I Triathlonie 
Głogowskim im. Aleksandra Ładosia, którego organizatorem była sekcja triathlonu Głogovii Głogów Mało-
polski, pod przewodnictwem koordynatora – Andrzeja Zwierzchowskiego. Jak sama nazwa mówi, zawody 
polegały na połączeniu 3 dyscyplin sportowych: pływania, jazdy na rowerze oraz biegania.
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Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Głogowie Małopolskim sp. z o.o., 
ul. Kościelna 8, 36-060 Głogów Małopolski

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

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

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

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

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

i znajdowały się w atrakcyjnych miejscach.

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

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. 

Rak prostaty jest jednym z najczęściej rozpoznawanych no-
wotworów złośliwych wśród mężczyzn. Zachorowalność 
na raka prostaty stale wzrasta. Szacuje się, że w Polsce co 
piąty mężczyzna zmagający się z chorobą onkologiczną, 
choruje na raka prostaty. Rozwój tej choroby jest powolny, 
od momentu pojawienia się pierwszych komórek rakowych 
do objawów raka prostaty może upłynąć nawet kilkanaście 
lat. Bardzo często diagnoza zostaje postawiona dopiero, gdy 
pojawiają się przerzuty na inne organy.

Rak prostaty atakuje zazwyczaj mężczyzn po 45. roku życia. 
Dotyka ok. 30 proc. mężczyzn po 50. roku życia i aż 80 proc. 
po 80. roku życia. Ma najczęściej charakter pierwotny (nie 
jest przerzutem komórek nowotworowych z innego organu, 
ale jego źródłem są tkanki prostaty), a to oznacza, że wcze-
śnie wykryty może być wycięty razem z gruczołem zanim 
nastąpi przerzut do innego narządu lub do kości. Dlatego 
każdy mężczyzna po 45. roku życia (a obciążeni rakiem 
stercza w rodzinie już po 40.), powinien przynajmniej raz 
na rok zbadać się u urologa.

Objawy, na które należy zwrócić szczególną uwagę

Rak prostaty powoduje objawy, które są podobne do łagod-
nego rozrostu tego narządu. Dlatego też niezwykle ważna 
jest specjalistyczna, pogłębiona diagnostyka w celu odróż-
nienia tego względnie niegroźnego schorzenia od poważnej 
choroby nowotworowej. Objawy raka prostaty zaczynają się 
pojawiać w momencie, w którym guz osiąga wystarczająco 
duże rozmiary, aby uciskać na cewkę moczową, która prze-
chodzi przez gruczoł krokowy. Do tych objawów należą: 
zwiększone parcie na mocz, częste oddawanie moczu, ból 
podczas oddawania moczu, nykturia, czyli potrzeba czę-
stego oddawania moczu w nocy, trudności w rozpoczęciu 

oddawania moczu, wydłużony czas oddawania moczu, ból 
w okolicy miednicy mniejszej, zaburzenia erekcji, rzadko – 
obecność krwi w moczu.

Badania pomagające w rozpoznaniu choroby

Jak w przypadku wszystkich chorób nowotworowych, naj-
ważniejsze w podjęciu skutecznego leczenia raka prosta-
ty jest jego wczesne wykrycie i rozpoznanie. W związku 
z częstym występowaniem tego nowotworu oraz brakiem 
ewidentnych objawów na wczesnych stadiach jego rozwoju, 
niezbędne jest regularne wykonywanie badań profilaktycz-
nych u mężczyzn po 40. roku życia, w tym badania PSA. 
Podejrzenie raka weryfikuje się poprzez biopsję. Polega ona 
na pobraniu wycinków z gruczołu krokowego pod kontrolą 
przezodbytniczego badania ultrasonograficznego (TRUS). 
Oczywiście biopsja nie oznacza, że na pewno mamy raka 
prostaty, czasem pobierane są komórki, które nie są zmie-
nione nowotworowo, albo za mała ilość komórek, która nie 
pozwala na ostateczne zdiagnozowanie raka prostaty.

Rokowania w przypadku raka prostaty

Rokowania raka prostaty zależą od wielu czynników, po-
cząwszy do stopnia zaawansowania choroby i etapu, na 
którym została zdiagnozowana, od skuteczności i właści-
wego doboru zastosowanej terapii, a także wieku i ogólnego 
stanu zdrowia pacjenta. Według aktualnych danych, odse-
tek 5-letnich przeżyć pacjentów z rakiem prostaty wynosi 
w Polsce około 67%, dlatego mężczyzno, nie daj się i spraw-
dzaj regularnie stan swojej prostaty!

mgr pielęgniarstwa Katarzyna Osuchowska 
Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie

MĘŻCZYZNO, SPRAWDZAJ REGULARNIE 
STAN SWOJEJ PROSTATY!
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KANALIZACJA SANITARNA 
W PRZEWROTNEM 

Od września br. spółka EkoGłog realizować 
będzie przyłączanie gospodarstw domowych 
do nowo wybudowanej infrastruktury kana-
lizacyjnej w miejscowości Przewrotne. Od-
biór sieci kanalizacji sanitarnej miał miejsce 
w lipcu br.

Inwestycja ta stanowi kontynuację większego 
projektu, polegającego na objęciu kanalizacją 
sanitarną miejscowości Hucisko, Pogwizdów 
Stary oraz Przewrotne. Łącznie zostało wy-
budowane na terenie tych trzech miejsco-
wości ok. 81 kilometrów sieci kanalizacyjnej 
wraz z przepompowniami ścieków. 

Ścieki sanitarne z miejscowości Hucisko, Po-
gwizdów Stary oraz Przewrotne odprowa-
dzane będą do oczyszczalni ścieków w Prze-
wrotnem, która została oddana do użytku 
w roku 2020. Oczyszczalnia przyjmuje obec-
nie ścieki z  Huciska i Pogwizdowa Starego, 
a docelowo będzie przyjmować ścieki tak-
że z terenu Przewrotnego. Eksploatatorem 
oczyszczalni ścieków w Przewrotnem jest 
EkoGłog Sp. z o.o.

Oczyszczalnia ścieków w Przewrotnem
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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

30 września

Dzień Chłopaka. W Polsce rokrocznie obchodzony jest 
30 września. Tym razem wypada w czwartek. Święto to jest od-
powiednikiem Dnia Kobiet, które przypada 8 marca. W Dzień 
Chłopaka to właśnie panie obdarowują swojego ukochanego 
i nie tylko mniejszym lub większym upominkiem.

14 października

Dzień Nauczyciela. Polskie święto oświaty i szkolnictwa wyż-
szego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą – 
Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. 
Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzo-
ne jako Dzień Edukacji Narodowej. Upamiętnia rocznicę po-
wstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona 
z inicjatywy króla Stanisława II Augusta i zrealizowana przez 
Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Potocz-
nie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela. 

2-6.08.2021 r. – Funkcjonariusze KP Głogów Młp. prowadzą postępowanie przy-
gotowawcze w sprawie uszkodzenia szyby zespolonej trzykomorowej w oknie bu-
dynku jednorodzinnego w Głogowie Młp. Wartość strat wyceniono na 1000 zł.

7.08.2021 r. – Kradzież torebki wraz z jej zawartością: portfelem, pieniędzmi, tele-
fonem komórkowym itd. o łącznej wartości ok. 700 zł na szkodę osoby prywatnej 
w miejscowości Przewrotne.   

6.08.2021 r. – Kradzież katalizatorów z samochodów osobowych marek: Toyota 
Yaris, VW Touran, Citroen Picasso, Audi A6 o łącznej wartości strat 18000 złotych 
na szkodę mieszkańca Pogwizdowa Starego.

16.08.2021 r. – Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości przez mieszkańca 
miejscowości Przewrotne.

26.08.2021 r. – Znęcanie się nad psem w postaci pozostawienia go w lesie przywią-
zanego do drzewa w miejscowości Budy Głogowskie. 

25/26.08.2021 r. – Kradzież rusztowań typu „warszawskie” (kolor czerwony) z bu-
dowy w miejscowości Przewrotne. Wartość strat wyceniono na około 1000 zł. 

Wszystkich mających wiedzę, która może pomóc w ustaleniu sprawców powyż-
szych czynów zabronionych, Policja prosi o kontakt pod nr tel. 478 213 502. 
Zgłoszenia można dokonać również w sposób anonimowy. 



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




