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Spotkanie młodych 
Tematem XXXI Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 

są słowa piątego z ośmiu błogosławieństw: Błogosławieni 
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Według za-
mysłu inicjatora – św. Jana Pawła II – wszystkie Światowe 
Dni Młodzieży opierają się na jednej myśli biblijnej, która 
często nawiązuje do duchowości danego miasta – gospo-
darza ŚDM. To dlatego patronami tegorocznych obchodów 
ustanowiono Świętą Faustynę Kowalską i Jana Pawła II. 
Święci związani z Krakowem, swoim życiem i przykładem 
wyrażali głęboką ufność w Boże miłosierdzie.

Centralne wydarzenia odbywają się na krakowskich 
Błoniach i w Brzegach k. Wieliczki, gdzie specjalnie na tę 
okazję wybudowano Campus Misericordiae, do którego 
przyjechało ok. 1,5 mln pielgrzymów. Oprócz polskich grup, 
najwięcej pielgrzymów zarejestrowało się z Włoch, Francji 
i Hiszpanii. Warto podkreślić, że zawsze razem z młodzieżą 
w spotkaniach bierze udział wielu biskupów, duszpasterzy, 
braci i sióstr zakonnych, osób konsekrowanych, kleryków, 
nowicjuszy, a także świeckich nauczycieli i profesorów aka-
demickich. Na program Światowych Dni Młodzieży skła-
dają się spotkania młodych z Ojcem Świętym oraz szereg 
towarzyszących im wydarzeń o charakterze duchowym 
i kulturalnym: liturgie, katechezy, czuwania, spotkania 
ze znanymi wspólnotami i ruchami religijnym, koncerty 
i przedstawienia. 

Cieszymy się, że nasza młodzież również włączyła się 
w przeżywanie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Z na-
szej parafii chęć udziału w spotkaniu z papieżem Franciszkiem 
wyraziło 50 osób, dla których zorganizowaliśmy specjalny au-
tokar – mówi ks. Adam Samel, Proboszcz Parafii pw. Trójcy 
Przenajświętszej w Głogowie Młp. Zarówno pielgrzymi jak 
i młodzi ludzie z całej Polski będą dziękować za spędzony 
czas, indywidualne spotkania i wspólną modlitwę.

najpierw w Diecezji później do Krakowa
Spotkanie w Krakowie poprzedzały Dni Diecezji, które 

odbywały się w dniach 20-25 lipca we wszystkich diece-
zjach Polski, w tym także w Diecezji Rzeszowskiej. Są one 
traktowane jako miejsce bezpośredniego przygotowania do 
udziału w głównych uroczystościach w Krakowie. Diecezja 

Rzeszowska przyjęła w tym czasie 1426 pielgrzymów z całe-
go świata m.in.: Włoch, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Kanady, 
Brazylii, Wenezueli, Filipin, Kazachstanu czy Egiptu. Wszyscy 
zostali zakwaterowani u ok. 600 rodzin, które wcześniej zde-
klarowały się ich przyjąć – podsumowuje ks. Daniel Drozd, 
Diecezjalny Koordynator ŚDM.

Głównym centrum wydarzeń było miasto Rzeszów, któ-
re przygotowało na ten czas specjalny program: koncerty na 
rzeszowskim rynku, projekcje filmowe, wycieczki muzeal-
ne, zwiedzanie Rzeszowa i okolic. To dobra promocja nasze-
go regionu, jednak ważniejszy był wymiar duchowy, który 
dopełnił całe wydarzenie. Pielgrzymi z różnych krajów oraz 
młodzież z terenu naszej diecezji wspólnie uczestniczy-
li w spotkaniach modlitewnych, katechezach i adoracjach. 
Centralnym punktem Dni Diecezji w Rzeszowie był Festi-
wal Młodych i Wieczór Uwielbienia na hali Podpromie oraz 
msza św. posłania w Parku Papieskim pod przewodnictwem 
ks. Biskupa Ordynariusza Jana Wątroby, po której młodzi 
udali się na uroczystości główne do Krakowa. 

„Wy jesteście przyszłością świata…”
Światowe Dni Młodzieży to ważne wydarzenie, które 

jednoczy młodych ludzi z całego świata. A ich mobiliza-
cja jest niezwykła – sama liczba pielgrzymów, rodzin, któ-
re chcą ich ugościć oraz wolontariuszy świadczy o tym, że 
młodzież chętnie angażuje się w tego typu inicjatywy. Czas 
ten to szansa, aby młodzi ludzie z coraz większym zapałem 
i entuzjazmem potrafili przeżywać i wyrażać swoją wiarę. 
By wychodzili ze swoją wiarą do innych. Światowe Dni Mło-
dzieży są zarówno wydarzeniem ewangelizacyjnym, gdyż 
młodzi gromadzą się, by wspólnie głosić Dobrą Nowinę, ale 
także wielkim wydarzeniem kulturowym, ponieważ uczest-
nicy wprowadzają do niego bogactwo kultury, wymieniają 
się swoimi doświadczeniami, sposobem wyrażania siebie. 
Światowe Dni Młodzieży potrwają kilka dni, po których 
młodzi ludzie powrócą do swoich domów i parafii. Jednak 
najważniejsze, aby starali się kontynuować swój entuzjazm 
w szerzeniu wiary, gdyż to właśnie w nich św. Jan Paweł II 
pokładał nadzieję mówiąc: Wy jesteście przyszłością świata, 
wy jesteście nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją.
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Od 26 lipca w Krakowie trwają XXXI Światowe Dni Młodzieży. To międzynarodowe spotkanie 
młodych, którzy przyjechali z różnych zakątków świata, aby wspólnie z papieżem Franciszkiem 
modlić się i dzielić swoim doświadczeniem wiary.
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ZAPRASZAMY NA DOŻYNKI!

Zgodnie z tradycją lat ubiegłych serdecznie zapraszamy 
mieszkańców gminy i okolic na dożynki gminne, które odbę-
dą się 21 sierpnia 2016 r. w Rudnej Małej.

Po części oficjalnej uroczystości mieszkańcy będą mogli skorzystać z licz-
nych atrakcji. Na wszystkie dzieci będzie czekać dmuchana zjeżdżalnia, kula 
Zorbing, gry i konkursy z nagrodami rzeczowymi, popcorn, lody i wata cu-
krowa. Wspólne świętowanie uświetnią także występy artystyczne dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Rudnej Małej, Zespół Pieśni i Tańca „Przewrotniacy”, 
zespół wokalny „Perełki”, mażoretki z grupy „Altro”, kapela „Przewrotniacy” 
oraz Gminna Orkiestra Dęta. Dodatkowo na wszystkich gości będzie czekał 
poczęstunek: słodkie ciasta i napoje, dania gorące i dania z grilla. Uroczy-
stości zakończą się wspólną zabawą taneczną. Szczegółowe informacje na 
plakacie.

Zachęcamy wszystkich do wspólnych obchodów tegorocznego Święta 
Plonów.

Redakcja
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Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego w Głogowie Młp. działa od 
kilku miesięcy. W jakim celu zosta-
ło powołane?

Wojciech Frankiewicz: Towarzy-
stwo Budownictwa Społecznego roz-
poczęło swoją działalność w kwietniu 
tego roku. Jest to spółka, której wła-
ścicielem jest Gmina Głogów Mało-

polski. Głównym zadaniem spółki jest budowa mieszkań na 
sprzedaż i na wynajem oraz zarządzanie nieruchomościami, 
w tym gminnym zasobem mieszkaniowym. Od lipca prze-
jęliśmy w zarząd mieszkalne lokale komunalne i socjalne 
znajdujące się na terenie gminy.
Od razu rozpoczęliście od dużej inwestycji, jaką jest budo-
wa bloku przy ul. Fabrycznej.

W.F.: Tak, pierwszą inwestycją, którą podjęliśmy jest budo-
wa domu wielorodzinnego z mieszkaniami przeznaczonymi na 
sprzedaż. Gmina przeznaczyła już atrakcyjną działkę budow-
laną, znajdującą się za ośrodkiem zdrowia przy ul. Fabrycznej 
w Głogowie Małopolskim, gdzie jeszcze w tym roku chcemy 
rozpocząć budowę domu. Mamy również wyłonionego wyko-
nawcę projektu architektonicznego, którym zostało Biuro Ar-
chitektoniczne K+Architekci z Rzeszowa.
Jakie parametry techniczne będą miały oddawane mieszkania? 

W.F.: Wstępna koncepcja zakłada budowę trzykondy-
gnacyjnego, a więc niskiego budynku. W budynku powstaną 
mieszkania dla 27 rodzin. Zastanawiamy się również nad do-
budową mieszkań na poddaszu, gdzie powstałyby dodatko-
wo 3-4 mieszkania więcej. Mieszkania będą jasne, z dużymi 
balkonami. Zaprojektowane są tak, że ściany konstrukcyjne 
znajdują się tylko na zewnątrz, a więc w razie potrzeby będzie 
istniała możliwość zmian położenia ścian działowych i mo-
dyfikowania ich wedle indywidualnych upodobań. Miesz-
kania będą miały 40, 46 i 52 metry kwadratowe powierzchni 
użytkowych z tego względu, iż to właśnie mieszkania o takich 
wymiarach są najczęściej kupowane. Dla chętnych istnieje 
również możliwość połączenia dwóch mieszkań i stworzenia 
jednego, odpowiednio większego. Mieszkańcy bloku będą 
mieli także do dyspozycji duży parking.
Koncepcja jest atrakcyjna, ale również sama lokalizacja 
budynku zachęca do zainteresowania się ofertą.

W.F.: Rzeczywiście, położenie projektowanego budynku 
jest kolejnym atutem całego projektu. Miejsce jest idealne do 
zamieszkania zarówno dla osób młodych, starszych jak rów-
nież rodzin z małymi dziećmi. Niedaleko znajduje się szkoła, 
przedszkole, żłobek, ośrodek zdrowia, do centrum miasta jest 
parę kroków. Działka jest położona w bliskim sąsiedztwie te-
renów rekreacyjnych Głogowa – basenu, kortu tenisowego, 

stawów, lasu. Jest to zatem wymarzone miejsce dla osób cenią-
cych sobie ciszę i spokój. W przyszłości nie planujemy budowy 
kolejnego bloku w sąsiedztwie, dlatego mieszkańcy nie będą 
musieli się obawiać powstania dużego blokowiska.
Kiedy mieszkania będą dostępne na sprzedaż? 

W.F.: Rezerwacji mieszkań będzie można dokonać już za 2-3 
miesiące, a dom będziemy zasiedlać w drugiej połowie przy-
szłego roku. Mieszkania będą oddawane do użytku w stanie 
deweloperskim, ale jeśli znajdą się chętni, za dodatkową opłatą 
będziemy wykańczać je tak, aby można było od razu w nich za-
mieszkać. Mieszkania, które teraz projektujemy, będziemy bu-
dować i sprzedawać na zasadach rynkowych. Aby sfinansować 
taką inwestycję skorzystamy z kredytu komercyjnego.
Jakie inwestycje spółka planuje w przyszłości? Czy planuje 
wybudować również mieszkania pod wynajem?

W.F.: W przyszłości planujemy pozyskanie kolejnych 
działek i budowanie na nich domów. W zależności od za-
potrzebowania będziemy budować domy z mieszkaniami 
na sprzedaż, albo na wynajem. Ewentualnie na wynajem 
z możliwością wykupu na własność.

TBS-y mogą budować mieszkania na wynajem korzysta-
jąc przy tym z preferencyjnego oprocentowania w ramach fi-
nansowania zwrotnego, ale mieszkań zbudowanych w takim 
systemie nie można sprzedać, dlatego zastanawiamy się czy 
w Głogowie będą chętni na taki wynajem. Tym bardziej, że 
stawki czynszu nie są niskie, choć są niższe niż na wolnym 
rynku. Ustalane są w takiej wysokości, aby wystarczyły na 
pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz 
na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę. Sam czynsz za 
wynajęcie metra kwadratowego powierzchni takiego miesz-
kania oscyluje wokół 12 zł. Proszę porównać je do obecnych 
stawek za wynajem lokali komunalnych wynoszących 3-4 
zł za metr. Do tego należy doliczyć opłaty za media. TBS-y 
mogą również żądać – i z reguły żądają – wniesienia tzw. 
opłaty partycypacyjnej która może sięgać 25 procent war-
tości mieszkania oraz kaucji stanowiącej zabezpieczenie 
należności za wynajem. Kaucja oraz opłata partycypacyjna 
jest co prawda zwracana wynajmującemu po opuszczeniu 
przez niego lokalu, ale w momencie wynajmu trzeba takimi 
środkami dysponować. Zatem o wynajem mieszkań zbudo-
wanych z pomocą państwa mogą się starać osoby, które będą 
w stanie ponosić te koszty. Jeśli okaże się, że w Głogowie bę-
dzie zapotrzebowanie na takie mieszkania to je wybudujemy.
Przed paroma tygodniami rząd ogłosił nowy program 
„Mieszkanie plus” skierowany do mniej zamożnych rodzin, 
które mają  szansę uzyskać mieszkania w rozsądnych ce-
nach. Czy TBS może wybudować takie mieszkania?

W.F.: Program jest adresowany – jak  to określiła Premier 
Beata Szydło – do wszystkich Polaków i ma umożliwić im 
nabycie lub wynajęcie mieszkania w rozsądnych cenach. Na 
razie przedstawiono bardzo ogólnie założenia. Program ma 
ruszyć pełną parą w roku 2018. Jeśli w ramach tego programu 
rzeczywiście będzie można wybudować tanie mieszkania to 
takie mieszkania w Głogowie TBS wybuduje. Dopóki jednak 
nie ma konkretów zalecałbym ostrożny optymizm. Rewolucji 
raczej trudno się spodziewać. 

Rozmawiała: Katarzyna Madej
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W GŁOGOWIe MŁP. POWStANIe NOWY BLOK

Pod koniec bieżącego roku przy ul. Fabrycznej 
w Głogowie Młp. rozpocznie się budowa nowo-
czesnego bloku. O założeniach projektu i jego 
zaletach rozmawialiśmy z Wojciechem Frankie-
wiczem – Prezesem Zarządu Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego w Głogowie Małopol-
skim, które jest realizatorem  inwestycji.

Od 4 lipca trwają letnie półkolonie dla dzieci organi-
zowane przez Miejsko Gminny Dom Kultury w Głogowie 
Młp., który w tym roku przygotował dla nich 4 turnusy. Co-
dziennie od godziny 7.15 do 17.15 korzystają z wielu atrakcji, 
dzięki którym aktywnie spędzają czas i rozwijają swoje zain-
teresowania. Od początku lipca z dwóch turnusów skorzystało 
już 42 dzieci. Planujemy, że łącznie z naszej oferty skorzysta 
ponad 80 dzieci i młodzieży z klas I-VI Szkół Podstawowych. 
Nasi podopieczni mają zapewnione całodzienne wyżywienie, 
a wszystkie zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanej 
kadry instruktorskiej – mówi Edyta Śliwa, instruktor MGDK. 
A na ten czas wychowawcy zaplanowali niemało atrakcji. 
Najmłodsi codziennie biorą udział w licznych wycieczkach 
takich jak wyjazd do kina „Zorza” w Rzeszowie połączony ze 
zwiedzaniem kabiny projekcyjnej czy zwiedzanie „Zagrody 
Garncarskiej” w Medyni Głogowskiej połączone z warszta-
tami lepienia w glinie.  Dużo uśmiechu i zadowolenia wy-
wołuje pobyt w Centrum Zabaw „Kolorowy Świat”, Kinder 

Planecie, Kinie 6D oraz Kręgielni „Kula” w Rzeszowie. Świe-
że powietrze na stadninie koni lKJ „Zabajka” sprzyja letnim 
zabawom, zwiedzaniu Mini ZOO i przejazdom bryczką. 
Zwieńczeniem każdego dnia jest pobyt na basenie Krytej 
Pływalni „Wodnik”, gdzie pod okiem instruktorów dzieci ba-
wią się i ulepszają swoją technikę pływania. 

Na terenie naszej gminy nie brakuje miłośników jazdy 
konnej dlatego dużą popularnością cieszą się organizowane co 
roku tzw. „wakacje w siodle”. Do tej pory w trzech turnusach 
obozu zorganizowanego przez lKJ Zabajka wzięło udział 54 
osoby, a na kolejne sześć zapisało się już 108 dzieci. Pogoda 
i urokliwe otoczenie dopisuje obozowiczom i sprzyja zaba-
wom na świeżym powietrzu. Oprócz doskonalenia jazdy kon-
nej uczestnicy mają zapewnione także inne atrakcje: zabawę 
w podchody, bieg na orientację, baloniadę, zajęcia plastyczne, 
wyjście na basen czy zajęcia zumby. Trwają również letnie 
obozy jeździeckie zorganizowane przez Klub Jeździecki leśna 
Wola. Jak co roku nasza oferta wakacyjna spotkała się z ogrom-
nym zainteresowaniem. W tym roku zgłosiło się 75 chętnych, 
zarówno początkujących, jak i doświadczonych miłośników jaz-
dy konnej, a wolne miejsca szybko zapełniły się obozowiczami – 
podkreśla Bartłomiej Dziadosz z KJ leśna Wola. Dzieci i mło-

dzież pod okiem wykwalifikowanych instruktorów doskonalą 
technikę jazdy konnej oraz uczestniczą w zajęciach teoretycz-
nych. Oprócz tego zabawy integracyjne podchody, wieczorki 
tematyczne, gry i zabawy w plenerze pozwalają lepiej poznać 
się wszystkim uczestnikom danego turnusu.

Nauka żeglowania na małych łódeczkach, możliwość pły-
wania na rowerkach wodnych, wiosłowce czy łodzi motorowej 
to kolejne atrakcje, z których mogły korzystać dzieci z gminy 
Głogów Młp. podczas zgrupowań żeglarskich zorganizowa-
nych przez Uczniowski Klub Sportowy „Żagielek” na zbiorniku 
wodnym w lipiu. W zabawie na wodzie połączonej z nauką że-
glowania w 5-ciu sześciodniowych turnusach wzięło udział 75 
dzieci. W ciągu 30 godzinnego szkolenia podopieczni poznali 
podstawowe zasady prowadzenia jachtów żaglowych i dosko-
nalili swoje umiejętności samodzielnie żeglując na łódkach 
typu Optimist pod okiem wykwalifikowanej kadry instruk-
torskiej i ratowniczej. Dzięki temu pod koniec każdego zgru-
powania dzieci potrafiły już wymienić podstawowe elementy 
żagla i kadłuba typu Optimist oraz zawiązać kilka węzłów że-
glarskich takich jak: ósemka, węzeł płaski, ratowniczy czy wy-
blinka, którymi chętnie chwalili się rodzicom. Gdy w żaglach 
nie było wiatru, na podopiecznych czekały liczne atrakcje na 
lądzie: mini hokej, siatkówka, badminton, piłka nożna, prace 
artystyczne i bosmańskie. Uczestnicy malowali żaglówki, bu-

dowali zamki z piasku oraz 
ćwiczyli wiązanie węzłów że-
glarskich. Wszystko po to, by 
każdy z uczestników znalazł 
coś odpowiedniego dla siebie 
i mógł mieć miłe wspomnie-
nia z tegorocznych wakacji. 

Wakacje trwają w najlep-
sze, a wszystkie atrakcje za-
pewniają dzieciom mnóstwo 
emocji i radości, aby każdy 
uczestnik powrócił z w szkol-
ne mury z bogatym bagażem 
wspomnień.

Redakcja

tRWAją WAKAcje W GMINIe GŁOGóW MŁP.

Jeżdżą konno, żeglują, pływają, zwiedzają – podczas wakacji dzieci i młodzież z terenu naszej gmi-
ny nie może narzekać na brak rozrywki. Sezon wakacyjny w pełni dlatego Ci, którzy pozostali na ten 
czas w domach chętnie korzystają z atrakcji przygotowanych przez lokalne instytucje.
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PunKt KOnSuLtACyJny
Grupa AA eDen w Głogowie Młp. zaprasza na spotkanie w każdy czwartek o godz. 18.00  

w Miejsko Gminnym Domu Kultury w Głogowie Młp. w pok. nr 109.  
Mitingi otwarte dla wszystkich zainteresowanych odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca.  

Tel. 515 249 728
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Prace przygotowawcze przy 67-kilometrowym odcinku 
rozpoczną się już w przyszłym roku. Będą polegały m.in. 
na zabezpieczeniu istniejącej już sieci elektroenergetycznej 
i teletechnicznej oraz wycięciu i usunięciu niepotrzebnych 
drzew. W 2020 roku lokomotywy spalinowe zostaną zastą-
pione przez elektryczne. W ramach inwestycji w Głogowie 
Małopolskim został już wydłużony peron.

Elektryfikacja odcinka Rzeszów – Ocice (przez Sando-
mierz – Skarżysko Kamienna i Radom oraz przez Tarno-
brzeg – Stalową Wolę i lublin) ułatwi podróż i umożliwi 
uruchomienie dobrego połączenia między Rzeszowem, 
a Warszawą. Inwestycja ma również zapewnić lepsze połą-
czenie między Rzeszowem a Portem lotniczym w Jasionce.

Pierwszy projekt zrealizowany w ramach inicjatywy po-
legał na odtworzeniu ścieżki edukacyjnej w rezerwacie BÓR. 
Ścieżka została utworzona przez Nadleśnictwo Głogów około 
10 lat temu, jednak z biegiem czasu została zniszczona i uległa 
samoistnej degradacji z powodu warunków, jakie panują w la-
sach. W ramach dotacji otrzymanej z budżetu Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ścieżkę 
oznakowano i wyposażono w niezbędne elementy pełniące 
funkcję przyrodniczo-edukacyjną: wymieniono stare i moc-

no wyeksploatowane tabliczki informacyjne, kosze na śmieci 
i ławostoły, poprawiając tym samym funkcjonalność ścieżki. 

W ramach inicjatywy wybudowano także ścieżkę eduka-
cyjną obejmującą teren kompleksów leśnych w Budach Gło-
gowskich. Ścieżka znajduje się na terenie obszarów objętych 
ochroną NATURA 2000 oraz Rezerwatu Zabłocie (Puszcza 
Sandomierska) i jest uzupełnieniem ścieżki już istniejącej, 

wykonanej w 2014 roku przez Gminę. Trasę wyposażono 
w 2 wiaty, 3 ławostoły, 2 kosze na śmieci oraz 15 tablic in-
formacyjno-edukacyjnych. Ścieżka przybliży korzystającym 
z niej turystom informacje na temat istniejącego w tym te-
renie rezerwatu Zabłocie, który obecnie nie jest znany szer-
szemu gronu społeczeństwa. Poprzez tego typu inicjatywy 
chcemy zachęcić zarówno mieszkańców jak i turystów odwie-
dzających Głogów Młp. do aktywnego wypoczynku na terenie 
naszej gminy. Chcemy pokazać walory rekreacyjne, którymi 
dysponuje nasza okolica oraz podkreślić znaczenie tych obsza-
rów dla rozwoju gminy w zakresie turystyki i edukacji. Mamy 
nadzieję, że realizacja przyczyni się również do podniesienia 
świadomości ekologicznej lokalnej społeczności – mówi Piotr 
Dykiel, kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Ze-
wnętrznych i Promocji Gminy.

Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z odnowio-
nych tras, które są dobrą bazą zarówno edukacyjną jak i wy-
poczynkową.
Partnerzy inicjatyw: Stowarzyszenie Pro Carpathia z siedzibą w Rzeszo-
wie, Stowarzyszenie Na Plus z siedzibą w Głogowie Młp., Stowarzyszenie 
Razem z siedzibą w Budach Głogowskich. 

Redakcja 

SZYBcIej POcIąGIeM DO WARSZAWY

Już za cztery lata szybciej dojedziemy pociągiem z Rzeszowa do Warszawy. Na lata 2017 – 2020 zapla-
nowano elektryfikację linii nr 71 Rzeszów – Ocice, której częścią jest stacja w Głogowie Małopolskim. 
To udogodnienie znacznie usprawni ruch kolejowy oraz umożliwi szybsze podróżowanie do Warszawy.

Połączenie z Rzeszowa do Warszawy przez Sandomierz będzie w pełni możliwe w 2020 r., czyli dopiero wtedy, kiedy 
zakończą się prace modernizacyjne odcinka Skarżysko-Kamienna – Ocice oraz Warszawa – Radom.

Redakcja

MODeRNIZAcjA ścIeŻeK eDuKAcYjNO-PRZYRODNIcZYch

W ramach inicjatywy „Zielone Podkarpacie” Gmina Głogów Małopolski wykonała nowe oznako-
wania oraz elementy małej infrastruktury turystycznej na trasach kolejnych ścieżek edukacyjno
-rekreacyjnych. Podjęte działania służą podkreśleniu walorów rekreacyjnych, jakie posiada nasza 
gmina, a z których coraz chętniej korzystamy.

3 lipca całe rodziny zgromadziły się na Rzeszowskich 
Bulwarach, aby wspólnie spędzić czas i skorzystać z przy-
gotowanych na tę okazję atrakcji. Dla najmłodszych zapew-
niono m.in. gry i zabawy, rozgrywki sportowe, konkursy 
plastyczne z nagrodami i dmuchane zjeżdżalnie. Rozrywki 
dostarczyli również występujący na scenie artyści repre-
zentujący  Miejsko Gminny Dom Kultury w Głogowie Młp.  
m.in.: Gminna Orkiestra Dęta, zespoły ludowe i dziecięce, 
chór szkolny ZS w Budach Głogowskich. Uczestnicy po-
dziwiali także prace Aktywnej Grupy Twórców zrzeszającej 
artystów z terenu gminy Głogów Młp.

Punktem kulminacyjnym pikniku był VIII Rzeszowski 
Bieg Ojców. Na linii startowej stawiło się ponad 60 zawod-
ników w trzech kategoriach wiekowych: do 35 lat, 36-50 
lat, 50+, którzy zmierzyli się z dystansem 1,2 km. Wszyscy 
uczestnicy biegu zostali nagrodzeni medalami, natomiast 
zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wie-
kowej otrzymali puchary. Tradycyjnie nagrodzono również 
najstarszego uczestnika biegu. Nagrody wręczyli zapro-
szeni goście: Bogdan Romaniuk – Wicemarszałek Woje-
wództwa Podkarpackiego, Jerzy Cypryś – Przewodniczący 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Jerzy Komaniecki 
– Zastępca Burmistrza Głogowa Młp., Mateusz Szpytma – 
Dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II 
wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. W imie-
niu Marszałka Województwa Podkarpackiego wystąpił Wal-
demar Szumny, a list od Prezydenta Miasta Rzeszowa Ta-
deusza Ferenca odczytała prezes Stowarzyszenia Szczęśliwy 
Dom – Magdalena Miś. 

Impreza pozwoliła na miłe i aktywne spędzenie waka-
cyjnego popołudnia, a co najważniejsze integrację lokalnego 
środowiska. Dla uczestników biegu nie sam wynik okazał 
się najważniejszy, a  radość i duma dzieci, czekających na 
mecie.

Redakcja

Zwycięzcy biegu w kategorii do 35. roku życia – Piotr Kobylarz, 
Michał Porczak i Sebastian Piątek. 

VIII RZeSZOWSKI BIeG OjcóW

„Aktywny tata, trzeźwy tata” – to tytuł kampanii społecznej w ramach której już po raz ósmy w Rze-
szowie odbył się Bezalkoholowy Piknik Rodzinny zorganizowany przez Stowarzyszenie Szczęśliwy 
Dom im. Wiktorii i Józefa Ulmów z Dziećmi. Bieg Ojców był kulminacyjną częścią pikniku, który ma 
na celu integrację rodzin oraz zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej właściwej roli ojca.
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W Gminie Głogów Małopolski każdego roku organi-
zuje się co najmniej kilkanaście konkursów wychodzących 
naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom młodych ludzi. 
Przyjęło się, iż poszczególne szkoły oraz instytucje kultury 
są organizatorami konkursów o różnym zasięgu działania 
(szkolnych, gminnych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich), 
poświęconych konkretnym dziedzinom: ekologii, muzyce, 
plastyce, literaturze, językom obcym, językowi polskiemu czy 
naukom ścisłym. Uzdolnieni artystycznie uczniowie mogą 
wziąć udział w przeglądach piosenki, tańców oraz teatrów. 
Jeżeli dołożymy do tego możliwość konkurowania w różnych 
dziedzinach sportu, a nawet pożarnictwa – można być pew-
nym, że właściwie każdy może znaleźć coś dla siebie.

Organizatorów, uczestników oraz laureatów wspierają 
m.in.: Burmistrz Głogowa Małopolskiego – Paweł Baj, Stowa-
rzyszenie Rozwoju Gminy Głogów Małopolski z Prezes Bo-
żeną Woźny na czele. W publikacji znalazły się prace zebrane 
wśród uczestników i laureatów konkursów literackich o róż-
nym zasięgu, organizowanych w okresie od maja 2015 roku 
do czerwca 2016 roku. Prace powstały na konkursy:
•	 XV Ogólnopolski Konkurs „Z Prymasem Tysiąclecia 

w trzecie tysiąclecie” organizowany przez Zespół Szkół 
w Głogowie Młp., motto konkursu – słowa Ks. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego: „Wszystko postawiłem na 
Maryję…”,

•	 XVI Ogólnopolski Konkurs „Z Prymasem Tysiąclecia 
w trzecie tysiąclecie” organizowany przez ZS w Głogo-
wie Młp., motto konkursu – słowa Ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego „Miłość świadczona innym jest najwięk-
szym dobrodziejstwem dla nas samych, którzy zdobywa-
my się na okazywanie miłości”,

•	 Konkurs literacki „Bajka dla młodszej siostry/brata…” 
organizowany przez MGBP w Głogowie Młp.,

•	 Gminny Konkurs Polonistyczny „Dajmy się ponieść fan-
tazji” organizowany przez ZS w Głogowie Młp.,

•	 XV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu o Patronie Szko-
ły Podstawowej nr 50 w lublinie – Stefanie Kardynale 
Wyszyńskim, motto konkursu – „Rodzina Bogiem silna”,

•	 Szkolny Konkurs literacki „Za drzwiami czarodziejskiej 
szafy” organizowany przez ZS w Budach Głogowskich,

•	 Szkolny Konkurs literacki „Dajmy się ponieść fantazji” 
organizowany przez ZS w Wysokiej Głogowskiej

•	 XVI Ogólnopolski Konkurs – Stefan Kardynał Wyszyń-
ski – Prymas Tysiąclecia Patronem Szkoły Podstawowej 
nr 50 w lublinie, hasło XVI edycji: „Kocham Ojczyznę 
więcej niż własne serce”,

•	 Gminny Konkurs Polonistyczny „To jest moje miejsce, 
tutaj pragnę żyć” (IV edycja) organizowany przez ZS 
w Głogowie Młp.,

•	 Wojewódzki Konkurs Poetycki „leśne opowieści”, orga-
nizowany przez SP w Czarnej Sędziszowskiej,

•	 Konkurs literacki „Opowiedz mi kim jestem…” organi-
zowany przez Stowarzyszenie „lasowiacy”,

•	 Konkurs IPN /oddział Rzeszów/ „Ze szkolnej ławy” – 
szkoła moich dziadków, rodziców i moja.

•	 Konkurs literacko-Plastyczny: „list do Świętego Miko-
łaja” organizowany przez ZS w Wysokiej Głogowskiej.

Ideą powstania tego tomu „Kronik Głogowskich” było 
utrwalenie najlepszych prac literackich w jednym zbio-
rze i zachowanie ich w takiej formie jako pamiątki pasji 
i pracy ich autorów. Kronikę w cenie 6 zł/sztuka można 
nabyć w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Głogo-
wie Młp. Zachęcam do lektury.

Anna Kopeć
Dyrektor Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Głogowie Młp.

KRONIKI GŁOGOWSKIe

Mieszkańcy naszej gminy mogą nabyć kolejny tom „Kronik Głogowskich”. Czwarte wydanie pt. 
„Prace konkursowe” jest poświęcone zwycięskim pracom literackim dzieci, które zostały wyłonione 
w konkursach gminnych i ponadgminnych organizowanych przez szkoły i stowarzyszenia.

Jeśli jesteś w związku albo w Twoim najbliższym otoczeniu jest osoba nadużywająca 
alkoholu grupa wsparcia dla osób współuzależnionych  

jest miejscem dla Ciebie.

ZASADY WYNAjMu DOMóW LuDOWYch NA teReNIe GMINY GŁOGóW MAŁOPOLSKI

Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim przypo-
mina o możliwości wynajmu domów ludowych 
oraz remiz znajdujących się na terenie gminy na 
przyjęcia okolicznościowe (przyjęcia weselne, 
chrzciny, komunie, szkolenia, dyskoteki itp.), zgod-
nie z cennikiem uregulowanym Zarządzeniem nr 
0050.128.2015 Burmistrza Głogowa Małopolskiego 
z dnia 24 listopada 2015 r. oraz Zarządzeniem nr 
0050.6.2015 Burmistrza Głogowa Małopolskiego 
z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zasad użycza-
nia pomieszczeń w budynkach niektórych Do-
mów ludowych i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ponadto istnieje możliwość najmu/dzierżawy pomiesz-
czeń w poszczególnych domach ludowych pod kątem pro-
wadzenia własnej działalności gospodarczej – punkty ap-
teczne, usługowe, sklepy itp. Występuje tutaj również opcja 
montażu banerów reklamowych – czynsz według stawki 
wynikającej z uchwały Nr XXIX/252/2000 Rady Miejskiej 
w Głogowie Małopolskim z dnia 19 grudnia 2000 roku, tj. 
w wysokości 0,90 zł netto plus obowiązujący podatek VAT 
za 1 m2/dobę (teren miejski) oraz 0,60 zł netto plus obowią-
zujący podatek VAT za 1 m2/dobę (reszta miejscowości).

Wszelkich informacji w sprawach domów ludowych oraz 
remiz udzielają sołtysi poszczególnych miejscowości oraz Re-
ferat Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miej-
skiego w Głogowie Małopolskim – tel. (17) 85 15 131.

numery kontaktowe do sołtysów:
1. Dom ludowy w Budach Głogowskich – osoba do kontak-
tu: p. Barbara Madej, tel. 782 172 000,
2. Dom ludowy w Hucisku – osoba do kontaktu: p. Barbara 
Gaweł, tel. 660 983 010,
3. Dom ludowy w Miłocinie – osoba do kontaktu: p. Zbi-
gniew Micał, tel. 508 378 644,
4. Dom ludowy „Świetlica” w Pogwizdowie Nowym – oso-
ba do kontaktu: p. Mariusz Iskrzycki, tel. 504 196 835,
5. Dom ludowy w Pogwizdowie Starym – osoba do kontak-
tu: p. Stanisław Zięba, tel. 607 895 524,
6. Dom ludowy w Przewrotnem – osoba do kontaktu: p. 
Józef Zięba, tel. 501 332 172,
7. Dom ludowy w Rogoźnicy – osoba do kontaktu: p. Da-
riusz Chmaj, tel. 605 588 325,
8. Dom ludowy w Rudnej Małej – osoba do kontaktu p. 
Anna Oczoś, tel. 692 779 322,
9. Dom ludowy w Stykowie – osoba do kontaktu: p. Maria 
Suszek, tel. 17 85 10 424,
10. Dom ludowy w Woli Cichej – osoba do kontaktu: p. 
Krzysztof Poźniak, tel. 662 633 874,
11. Dom ludowy w Wysokiej Głogowskiej – osoba do kon-
taktu: p. Zofia Tracz, tel. 603 879 889,
12. Dom ludowy w Zabajce - osoba do kontaktu: p. Tadeusz 
Ślęzak, tel. 666 065 025,
13. Remiza OSP w lipiu – osoba do kontaktu: p. Maria Kloc, 
tel. 792 294 397,
14. Remiza w Głogowie Małopolskim – osoba do kontaktu: 
p. Piotr Bazan, tel. 600 707 168

Informujemy, iż istnieje możliwość wynajmu domów lu-
dowych i remiz dla osób spoza gminy Głogów Małopolski. 

Cennik wynajmu domów ludowych i remiz w gminie Gło-
gów Małopolski zgodnie z zarządzeniem nr 0050.128.2015 
Burmistrza Głogowa Małopolskiego z dnia 24 listopada 
2015 roku

lp. Miejscowość Przyjęcie 
weselne

Imprezy oko-
licznościowe1)

Szkolenia, pokazy 
i inne wynajmowa-

ne na godziny

1. Wysoka Głogowska, 
Dom ludowy 1275 zł + VAT 450 zł + VAT 100 zł/1 godz. + VAT

2.

Budy Głogowskie, 
Dom ludowy

- górna sala
- dolna sala(mała)

750 zł + VAT 300 zł + VAT
150 zł + VAT

100 zł/1 godz. + VAT
100 zł/1 godz. + VAT

3. Głogów Małopolski, 
Remiza OSP 1000 zł + VAT 300 zł + VAT 100 zł/1 godz. + VAT

4. Styków, Dom ludowy 600 zł + VAT 150 zł + VAT 100 zł/1 godz. + VAT
5. lipie, Remiza OSP 1050 zł +VAT 225 zł + VAT 100 zł/1 godz. + VAT

6. Rogoźnica,  
Dom ludowy 750 zł + VAT 225 zł + VAT 100 zł/1 godz. + VAT

7. Przewrotne,  
Dom ludowy 1275 zł + VAT 450 zł + VAT 100 zł/1 godz. + VAT

8.

Rudna Mała,  
Dom ludowy

- duża sala
- mała sala

1800 zł + VAT 600 zł + VAT
300 zł + VAT

100 zł/1 godz. + VAT
100 zł/1 godz. + VAT

9. Hucisko,  
Dom ludowy 600 zł + VAT 225 zł +VAT 100 zł/1 godz. + VAT

10. Wola Cicha, Dom 
ludowy 1050 zł + VAT 450 zł + VAT 100 zł/1 godz. + VAT

11.

Miłocin,  
Dom ludowy

- dwie sale
- mała sala
- duża sala

750 zł + VAT
300 zł + VAT
450 zł + VAT

750 zł + VAT
300 zł + VAT
450 zł + VAT

100 zł/1 godz. + VAT
100 zł/1 godz. + VAT
100 zł/1 godz. + VAT

legenda:
Dodatkowy koszt zużycia energii, gazu, wody i odprowa-
dzenia ścieków wg wskazań liczników
Koszt zużycia energii, gazu, wody i odprowadzenia ścieków 
wliczony w opłatę

1) przyjęcia rodzinne: komunia, osiemnastka, oraz zabawa, dyskoteka itp.

Cennik wynajmu domów ludowych i remiz w gminie 
Głogów Małopolski zgodnie z zarządzeniem nr 0050.6.2015 
Burmistrza Głogowa Małopolskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. 
w sprawie zasad użyczania pomieszczeń w budynkach niektó-
rych Domów Ludowych i Ochotniczych Straży Pożarnych

Pomieszczenia zlokalizowane w budynku Domu ludowe-
go w Zabajce, Domu ludowego w Pogwizdowie Starym oraz 
w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdo-
wie Nowym mogą być użyczane zainteresowanym w celu zor-
ganizowania spotkań i imprez okolicznościowych. Z tytułu 
udostępnienia pomieszczeń, o których mowa powyżej, korzy-
stający zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów zużycia 
mediów (energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzenia 
ścieków) w formie opłaty ryczałtowej w wysokości:

lp. Miejscowość Przyjęcie weselne
Imprezy  

okolicznościowe
1. Zabajka, Dom ludowy 600 zł  + podatek VAT 225 zł + podatek VAT

2. Pogwizdów Stary,  
Dom ludowy 600 zł  + podatek VAT 225 zł + podatek VAT

3. Pogwizdów Nowy, 
Remiza OSP 600 zł  + podatek VAT 225 zł + podatek VAT
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Starsi uczniowie uczestniczyli w kilkudniowych wy-
jazdach do atrakcyjnych miast, takich jak Warszawa, Ka-
zimierz Dolny, itp. Młodzież zwiedzała zabytki i spędzała 
czas w najpiękniejszych zakątkach przyrodniczych naszego 
kraju. Wspólne wyjazdy były też okazją do integracji, a dla 
uczniów III klas gimnazjum formą pożegnania z wychowaw-
cą i przyjaciółmi. Młodsze dzieci także nie mogły narzekać 
na nudę. W chwili, kiedy ich starsi koledzy podróżowali po 
Polsce, one świetnie bawiły się w pobliskich parkach: trampo-
lin, linowym, etnograficznym oraz oglądały swoje ulubione 
filmy w rzeszowskich kinach. Znalazły też czas na spotkania 
integracyjne, które przybierały różne formy. Wychowawcy 
i rodzice organizowali specjalnie dla nich ogniska, dyskoteki, 
wyjścia do pizzerii i na lody oraz pikniki.

Wiosenne słońce dodawało równie dużo energii sportow-
com. Świadczą o tym ich świetne wyniki w zawodach w trójbo-
ju i czwórboju lekkoatletycznym, piłce nożnej, „Gimnazjadzie”, 
a także konkursie sportowym „Baw się z nami”. Nasi reprezen-
tanci oraz wszyscy miłośnicy aktywnego wypoczynku mogli 
sprawdzić się także w rozgrywkach zorganizowanych w szkole 
3 czerwca w ramach obchodów Dnia Sportu. Młodzież bawi-
ła się na boisku, uczestniczyła w grach zespołowych i walczyła 
o medale w zawodach indywidualnych. 

Radosna atmosfera, jaka towarzyszyła wszystkim przed 
wakacjami, nie przyćmiła jednak ważnych obowiązków, jakie 
ciążyły w tym okresie na nauczycielach. Wychowawcy zda-
wali sobie sprawę z tego, że te dwa beztroskie miesiące są też 
czasem dodatkowych zagrożeń, na jakie narażone są dzieci. 
Przerwa w nauce jest dla wielu sprawdzianem odpowiedzial-
ności i samodzielności. Jeszcze przed zakończeniem roku 

szkolnego dzieci uczestniczyły w zajęciach na temat niebez-
pieczeństw, jakie czyhają na nie w chwili, kiedy nikt dorosły 
nie sprawuje nad nimi opieki. Uczniowie dodatkowo wzięli 
udział w warsztatach z pierwszej pomocy przedmedycznej, 
a gimnazjalistki w zajęciach w ramach programu edukacyj-
nego „Trzymaj Formę” dotyczących profilaktyki raka piersi. 

Nikt nie ma wątpliwości, że aktywny wypoczynek na świe-
żym powietrzu ma ogromny wpływ na rozwój dzieci. Wakacje 
stwarzają mnóstwo okazji do wypróbowania różnych gier i za-
baw na podwórku. Najważniejsze, żeby bezpiecznie i szczęśli-
wie spożytkowały te dwa miesiące, nabrały nowej energii i wró-
ciły do szkoły z kolorowymi, wakacyjnymi wspomnieniami 
oraz uśmiechem na twarzy. Do zobaczenia we wrześniu! 

Ewa Furgała
nauczycielka Zespołu Szkół w Głogowie Młp.

Pani Wiktoria urodziła się 24 czerwca 1913 r. w Stanach 
Zjednoczonych. W wieku 8 lat wraz z rodzicami zjechała do 
Polski, by tutaj osiedlić się już na stałe. Po przyjeździe za-
mieszkała w Nienadówce, gdzie skończyła szkołę powszech-
ną. Tam też podjęła pierwszą pracę – pracowała w mleczar-
ni i sklepie. W wieku ok. 24 lat wraz z rodziną sprowadziła 

się do Stykowa. W czasie II wojny światowej osiedliła się 
w Głogowie Małopolskim, gdzie mieszka do tej pory. Tutaj 
pracowała w Zakładzie Przemysłu lniarskiego „lnianka” 
(obecnie Technitex) aż do emerytury. Wychowała 3 dzieci. 
Doczekała się 7 wnuków i 14 prawnuków.

Pani Wiktoria mimo upływu lat nadal sprawnie radzi 
sobie z codziennymi uciążliwościami i może poszczycić 
się dobrą pamięcią. Pomimo swoich 103 lat mama pamięta 
bardzo dużo z przeszłości. Chętnie opowiada historie z dzie-
ciństwa i młodości, które potrafi przytoczyć z najdrobniejszy-
mi szczegółami. Wspomina swoją pracę, spotkania z ludźmi, 
dawne życie codziennie społeczności głogowskiej – mówi cór-
ka, Stanisława lisowicz.

Podczas spotkania swoje gratulacje złożył Burmistrz 
Głogowa Małopolskiego Paweł Baj. Podkreślił, że Pani Wik-
toria przeżyła ponad wiek polskiej historii, dzięki czemu 
była świadkiem wielu przemian ustrojowych i społecznych, 
a Jej długie życie jest skarbnicą wiedzy dla wielu pokoleń. 
Na dalsze lata życzymy Pani Wiktorii wielu pięknych chwil 
w gronie rodzinnym, przeżytych w zdrowiu i radości.

Redakcja

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafial-
nym pw. św. Maksymiliana Kolbe w Rogoźnicy sprawowaną 
pod przewodnictwem ks. Jacka Szczęcha. W uroczystości 
wzięli udział przedstawiciele gminy: Sekretarz Gminy Re-
migiusz Wzorek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogo-
wie Młp. Aleksander Jurek, Radna Rady Miejskiej w Gło-
gowie Młp Maria Mazur oraz Komendant Miejsko Gminny 

OSP Marian Bąk, Prezes OSP Rogoźnica Adam Rusin, po-
czet sztandarowy jednostki oraz mieszkańcy miejscowości. 
Chrzestnymi samochodu zostali Państwo Małgorzata i Mi-
chał Sekuła – przedsiębiorcy wspierający jednostkę strażacką 

w Rogoźnicy. W swym przemówieniu Sekretarz Gminy zło-
żył gratulacje za zaangażowanie druhów w rozwój jednostki 
i dbanie o pozyskiwanie nowych sprzętów, niezbędnych do 
prowadzenia profesjonalnych akcji ratowniczo-gaśniczych.

Nowy pojazd oprócz podstawowego sprzętu wyposażo-
ny jest w pompę szlamową, piłę do drewna, agregat prądo-
twórczy, maszt oświetleniowy, dwa aparaty ochrony dróg 
oddechowych. Każdego roku odnotowuje się coraz więcej 
zdarzeń na terenie gminy, co przenosi się na konieczność 
stałego doposażania jednostek w nowy sprzęt.

Redakcja 

OŚWIATAAKTUALNOŚCI

NOWY SAMOchóD StRAŻAcKI DLA OSP ROGOźNIcA

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźnicy pozyskała nowy samochód ratowniczo-gaśni-
czy wraz z wyposażeniem. Oficjalne poświęcenie i przekazanie pojazdu odbyło się 9 lipca br. przy 
udziale przedstawicieli władz gminy i okolicznych mieszkańców.

uRODZINY 103-LAtKI

Pani Wiktoria Hul jest najstarszą mieszkanką naszej gminy – w czerwcu br. roku obchodziła swoje 103. 
urodziny. Z tej okazji z rąk Burmistrza Pawła Baja odebrała pamiątkowy list gratulacyjny oraz życzenia. 

„WAKACJE, ZNÓW BĘDĄ WAKACJE…”

Ostatnie tygodnie roku szkolnego były dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Głogowie Młp. wiel-
kim wyczekiwaniem na upragnione wakacje. Czerwcowe słońce i piękna pogoda za oknem nie 
sprzyjały nauce w szkolnych ławkach. Wychowawcy, znając potrzeby swoich podopiecznych, or-
ganizowali w tym okresie mnóstwo wycieczek szkolnych i imprez pod gołym niebem.

REKlAMA REKlAMA REKlAMA REKlAMA REKlAMA REKlAMA 
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Na ogólnopolski finał akcji w Warszawie zaproszono dzie-
ci i młodzież, koordynatorów oraz myśliwych z 35 najlepszych 
placówek z całej Polski. Naszą szkołę reprezentowało dziewię-
cioro uczniów i uczennic z klas IV–VI pod opieką pani Rena-
ty Chłandy i pani Doroty Kotowicz oraz myśliwego pana Jana 
Banasia. Gospodarzami uroczystości byli: Mirosław Głogow-
ski – ogólnopolski koordynator akcji „Ożywić Pola” oraz Paweł 
Gdula – redaktor naczelny „łowca Polskiego”.

Nasza szkoła brała udział w programie po raz pierwszy, 
dlatego tym bardziej jesteśmy dumni z siódmego miejsca 
przyznanego przez Kapitułę Konkursu. Kapituła doceniła 
także naszą zakładkę na stronie internetowej dotyczącą 
programu, która znalazła się w gronie sześciu wyróżnio-
nych szkół. W nagrodę szkoła otrzymała lunetę, latarki 
optyczne, plansze edukacyjne „Dzika natura Mazowsza” 
oraz zestaw książek Instytutu Ochrony Środowiska. Na 
spotkaniu ogłoszono również hasło dziesiątej, jubileuszo-
wej edycji programu, które brzmi „Ożywić pola. Rok gęga-
wy”. W tym szczególnym spotkaniu miłośników przyrody 
mogliśmy uczestniczyć dzięki Zarządowi Okręgowemu 
PZł w Rzeszowie, który był sponsorem wyjazdu do War-
szawy. Serdecznie dziękujemy.

OŚWIATA OŚWIATA

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszo-
wie ogłosił wyniki wojewódzkiego konkursu pt. 
„Ze szkolnej ławy – moja szkoła, moich rodziców, 
dziadków.” Uczennica 2 klasy liceum Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp. Ju-
lia Szczupaj zajęła II miejsce w konkursie. 

Konkurs polegał na przygotowaniu pracy w formie wy-
wiadu, wspomnień lub rozmowy dwóch pokoleń na temat 
życia codziennego w szkole. Do konkursu wpłynęło blisko 
40 prac z całego województwa. Julia brawurowo opisała 
szkolne wspomnienia swojej mamy z lat 70-tych. Praca oka-
zała się bardzo dokładanym odzwierciedleniem zwyczajów 
tamtego okresu – sposobu ubierania się, podziału szkolnych 
obowiązków, szkolnych świąt i akademii, wycieczek, spę-
dzania czasu wolnego. Komisja mając na względzie wysoki 
poziom merytoryczny pracy i sposób ujęcia tematu przy-
znała Julii II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Po odbiór dyplomu i nagrody do siedziby IPN w Rzeszo-
wie Julia udała się wraz z opiekunem – panią Joanną Baran-
Sabik – pod kierunkiem której powstawała praca. Wszystkim 
nagrodzonym gratulował Dyrektor Archiwum Państwowego 
w Rzeszowie dr hab. Jan Basta. Dzięki konkursowi uczniowie 
mogli sami odkryć historię swoich przodków oraz dzieje Ma-
łej Ojczyzny z perspektywy losów rodziny.

Joanna Baran-Sabik

SUKCES ZESPOŁU SZKÓŁ W POGWIZDOWIE NOWYM 
W OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE „OŻYWIĆ POLA. ROK BAŻANTA”

Wraz z końcem roku szkolnego w siedzibie Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
odbyło się podsumowanie IX edycji ogólnopol-
skiego programu aktywnej edukacji ekologicznej 
„Ożywić pola. Rok bażanta”. Zespół Szkół w Po-
gwizdowie Nowym jako jedyna placówka z tere-
nu naszej gminy przystąpiła do realizacji progra-
mu, w rezultacie zajmując 7 miejsce w Polsce.

Szkolne koordynatorki programu Renata Chłanda, Dorota Kotowicz

OGÓLnOPOLSKI PrOGrAm „OŻyWIĆ POLA.”

Program adresowany jest do młodzieży szkolnej, a także 
nauczycieli oraz członków Polskiego Związku łowieckiego 
i leśników. Głównymi celami akcji „Ożywić pola” są przed-
sięwzięcia promujące realizację zasad zrównoważonego roz-
woju i polityki ekologicznej, a przede wszystkim aktywna 
edukacja i praktyczne działania proekologiczne w dziedzi-
nie ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej.

W ramach akcji młodzież z Zespołu Szkół w Po-
gwizdowie Nowym w roku szkolnym 2015/2016 podjęła 
szereg działań mających na celu realizację wyżej wymie-
nionych celów. Uczniowie stworzyli podsypy dla bażan-
tów oraz wieszali budki lęgowe dla ptaków. Ponadto udali 
się z wizytą do szkółki leśnej, rezerwatu Bór, wzięli udział 
w akcji sadzenia lasu, sprzątania świata i zbierania nakrę-
tek. Uczestniczyli także w zajęciach tematycznych i pre-
lekcjach oraz konkursach plastycznych i fotograficznych 
o tematyce proekologiczej. 

SUKCES JULII SZCZUPAJ

„mali Wspaniali”
O tym, że „w zdrowym ciele zdrowy duch” wiedzą już 

dzieci z Publicznego Przedszkola w Głogowie Młp., które 
wzięły udział w ogólnopolskim programie „Mali Wspania-
li”. Program objął cykl zajęć sportowych z elementami sztuk 
walki, a inicjatorką i realizatorką programu była sześciokrot-
na mistrzyni świata w karate tradycyjnym Marta Niewczas. 
Zajęcia składały się w 80% z ćwiczeń opartych o zabawy 
ruchowe wykorzystujące potencjał i zdolności dziecka, na-
tomiast pozostała część to elementy karate, w skład których 
wchodzi nauka dyscypliny i etykieta. W głogowskim przed-
szkolu zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 30 minut, 
a udział w nich był całkowicie bezpłatny. W ramach pro-
jektu dzieci odwiedziły również Akademię Karate Tradycyj-
nego – Szkołę Marty Niewczas w Rzeszowie, gdzie wzięły 
udział w treningu karate oraz podziwiały zgromadzone pu-
chary i trofea zdobyte przez wychowanków akademii. Pro-
gram zajęć – oprócz aspektu sportowego – uczył zasad bez-
pieczeństwa, higieny oraz zdrowej dyscypliny i współpracy. 

Drużynowe zawody Sportowe
Mając na uwadze walory aktywnego spędzania czasu 

Publiczne Przedszkole w Głogowie Młp. zorganizowało 
również Drużynowe Zawody Sportowe dla Przedszkolaków. 
Zawody składały się z różnorodnych konkurencji: wyścig 
z piłką – bieg na czas, kangury – skoki w dal obunóż, rzuty 
do celu, rzuty na odległość oraz pokonanie toru z przeszko-
dami, a wszystko w formie atrakcyjnej zabawy. W zawodach 
wzięły udział 5-osobowe drużyny z placówek z terenu na-
szej gminy, które ćwicząc na świeżym powietrzu doskonali-
ły sprawność oraz umiejętności koordynacji i koncentracji. 
Po analizie uzyskanych rezultatów I miejsce zajął Oddział 
Przedszkolny w Rudnej Małej, II miejsce – Oddział Przed-
szkolny w Budach Głogowskich, III miejsce – Publiczne 
Przedszkole w Wysokiej Głogowskiej, IV miejsce – Pu-
bliczne Przedszkole w Głogowie Młp. natomiast V miejsce 
– Niepubliczne Przedszkole w Rogoźnicy. Uwieńczeniem 
tego dnia było wręczenie nagród dla wszystkich zawodni-
ków, a także pucharów i dyplomów dla drużyn.

Pokaz mody ekologicznej
Już po raz drugi w Zespole Szkół w Budach Głogowskich 

odbył się Pokaz Mody Ekologicznej przedszkolaków. Zdolni 
rodzice przygotowali dla swoich pociech przepiękne stroje 
wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. Odważ-
ni modele i modelki zaprezentowali się na wybiegu przy od-
powiedniej muzyce, a ich prezentację podziwiali rodzice na-
szych przedszkolaków oraz dzieci z klas I-III. Wszyscy bawili 
się świetnie, a na zakończenie każdy uczestnik pokazu otrzy-
mał z rąk Pani Dyrektor Renaty Czach pamiątkowy dyplom 
oraz nagrodę. Mamy nadzieję, że oprócz aspektu dobrej zaba-
wy dzieci zwrócą szczególną uwagę na konieczność ochrony 
środowiska naturalnego poprzez właściwe postępowanie. 

Wycieczka do filharmonii
Przedszkolaki z zerówki oraz dzieci z klas I-III w Budach 

Głogowskich odwiedziły Filharmonię Podkarpacką, gdzie 
obejrzały niezwykłe widowisko baletowe pt. „DOKTOR 
OJ-BOlI” w wykonaniu Studia Baletowego laili Arifulliny. 
Przedstawienie było dopełnieniem obchodów jubileuszu 25-le-
cia baletu klasycznego na Podkarpaciu. Dzieci z przyjemnością 
uczestniczyły w przedstawieniu, dzięki czemu dowiedziały się 
między innymi, jak należy dbać o zdrowie, higienę osobistą 
oraz na czym polega zdrowe odżywianie. Przekonały się, że le-
karz nie tylko nas leczy, ale pomaga również dbać o zdrowie. 
Gra świateł, muzyka, piękny taniec i scenografia pozwoliły 
dzieciom na przeniesienie się w cudowny świat baśni. 

Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności 
maluchów. To właśnie w tym czasie następują duże zmiany 
w ich rozwoju fizycznym, psychicznym i społeczno-emo-
cjonalnym. Dzieci chcą doświadczać nowych wrażeń i za-
spokajać rosnącą ciekawość. Warto więc stwarzać im odpo-
wiednie warunki niezbędne do wszechstronnego rozwoju.

Redakcja

AKTYWNE PRZEDSZKOLAKI

Przedszkolaki z naszej gminy chętnie uczestniczą 
w konkursach, zabawach ruchowych i wyciecz-
kach rozwijając swoje zainteresowania i pobu-
dzając kreatywne myślenie. A każde przedszko-
le na swój sposób stwarza odpowiednie warunki 
do podejmowania różnego rodzaju aktywności. 
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Dla wszystkich wycieczka okazała się niezwykłym 
przeżyciem. W centralnej sali ekspozycyjnej, będącej sym-
bolicznym przedstawieniem rodzinnego domu Ulmów, 
uczestnicy wysłuchali historii całego rodu, a zwłaszcza życia 
i męczeńskiej śmierci Wiktorii i Józefa. Zapoznali się z do-
brze zachowanymi zdjęciami oraz oryginalnymi przedmio-
tami codziennego użytku pochodzącymi ze zbiorów rodzi-
ny Ulmów. Podopieczni ŚDS mieli możliwość obejrzenia 
również stałej części wystawy poświęconej akcji ratowania 
Żydów przez Polaków na terenach obecnego województwa 
podkarpackiego. Obejrzeli materiały archiwalne, w tym 
druki i fotografie, notatki oraz filmy dokumentalne. Poznali 
też dzieje wielu innych naszych rodaków, którzy poza gra-
nicami okupowanej ojczyzny podjęli ryzykowną, a zarazem 
bohaterską walkę o ocalenie życia milionów Żydów. Mieli 
również czas na indywidualne zwiedzenie wszystkich eks-
pozycji, korzystając z nowoczesnych rozwiązań interaktyw-
nych, składających się na multimedialną scenografię Mu-
zeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej. 

Przypomnijmy, że w czasie niemieckiej okupacji w paź-
dzierniku 1939 r. gubernator Hans Frank wydał rozporzą-
dzenie grożące Polakom karą śmierci za jakąkolwiek pomoc 
udzielaną Żydom. Szacuje się, że w akcji ratowania Żydów 
w czasie hitlerowskiej okupacji uczestniczyło ok. 1 miliona 
Polaków. Nie ominęło to również Markowej. Wieś zamiesz-
kiwało kilka rodzin żydowskich. latem 1942 rozpoczęły się 
ich masowe aresztowania, które kolejno skutkowały śmier-
cią. Muzeum im. Rodziny Umów to pierwsza placówka zaj-
mująca się tematem ratowania ludności żydowskiej na oku-
powanych ziemiach Polski, a w przyszłości ma objąć swoim 
zainteresowaniem również kolejne tereny Polski.

Redakcja 
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Zjazd rozpoczął się mszą świętą sprawowaną przez pro-
boszcza parafii pw. Trójcy Przenajświętszej, księdza Prałata 
Adama Samela, podczas której zostało złożone wotum dla 
Matki Bożej Głogowskiej ufundowane przez całą rodzinę 
ładosiów. Dalsze uroczystości odbyły się w tutejszym domu 
kultury, gdzie swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz 
Głogowa Małopolskiego Pan Paweł Baj. Uczestnikom zjazdu 
zaprezentowała się grupa dziecięca i młodzieżowa Zespołu 
Pieśni i Tańca „Hanka”, a następnie p. Robert Borkowski za-
poznał nas z historią Głogowa przybliżając osobę naszego 
przodka – rotmistrza Jana ładosia – bohatera września 1939 
roku, dowódcę bitwy pod Krojantami. Tradycyjnie, podczas 
spotkania przyjezdni członkowie rodu uzupełniali i nano-
sili poprawki na schemat genealogiczny ładosiów i łado-
siówien, który sięga do czasów pierwszego ładosia – pro-
toplasty Jana (Janos) ladosz przybyłego do naszego miasta 
w XVII wieku z Węgier. Sobotnie spotkanie zakończyło się 
na cmentarzu wspólną modlitwą w intencji zmarłych z całej 
rodziny, a na grobach wszystkich noszących nasze nazwisko 
zapłonęły znicze.

Drugi dzień zjazdu upłynął turystycznie, gdyż przyjezd-
ni członkowie rodziny udali się do Rzeszowa, gdzie odbyli 
patriotyczną wycieczkę „Śladami ładosiów i lubomirskich”. 
Trasę rozpoczęliśmy wizytą w kościele Chrystusa Króla przy 
ulicy ks. Jałowego, gdzie znajduje się tablica z nazwiskami 
osób zamordowanych przez Niemców w 1943 roku, wśród 
których znalazł się również nasz przodek Karol ładoś. Na-
stępnie minęliśmy budynek II liceum Ogólnokształcącego 
do którego uczęszczało kilka osób z rodziny, m.in. ludwik, 
Elżbieta, Ewa i Agnieszka. Kolejnym miejscem na trasie był 
pomnik gen. Władysława Sikorskiego, w rządzie którego 
ministrem był Aleksander ładoś, pomnik Żołnierzy Wyklę-
tych, zamek i letni pałacyk lubomirskich. Przy ul. 3 Maja 
wstąpiliśmy do kościoła Świętego Krzyża, aby zobaczyć tzw. 
epitafium serc, czyli miejsce, gdzie po śmierci księcia Hiero-
nima lubomirskiego i jego żony Konstancji ich serca zostały 
złączone w urnach, a następnie wmurowane w ścianę nad 
drzwiami do zakrystii. Minęliśmy budynek I liceum Ogól-

nokształcącego, którego absolwentami byli m.in. Henryk, 
Antoni, Władysław i lucyna oraz pomnik płk. leopolda 
lisa-Kuli, gdzie wspomnieliśmy kpt. Władysława Rudol-
fa Wilka (1879-1941) – męża Felicji z domu ładoś – który 
był wybitnym oficerem Związku Strzeleckiego, rotmistrzem 
legionów Polskich i współpracownikiem lisa-Kuli. Uzu-
pełnieniem wycieczki ulicami Rzeszowa było przejście trasą 
podziemną rzeszowskiego Rynku.

Zjazd rodziny ładosiów to jedyna tego typu inicjatywa, 
pielęgnowana na terenie naszej gminy. Cieszymy się, że po-
mimo tego, iż nasza rodzina jest rozproszona po całej Pol-
sce i świecie podczas zjazdu spotykają się kolejne pokole-
nia ładosiów. Jesteśmy dumni ze swojej historii, a wspólne 
odkrywanie korzeni sprawia, że coraz więcej dowiadujemy 
się o sobie. To szczególne ważne, aby wychować młode po-
kolenie w duchu szacunku dla naszych przodków. Zjazd po-
wtarzany jest co trzy lata. Kolejny zaplanowano na 2019 rok.

Lucyna Ładoś

III ZJAZD RODZINY ŁADOSIÓW

Już po raz trzeci odbył się zjazd rodu Ładosiów mającego swoje korzenie w Głogowie Małopolskim. 
W spotkaniu uczestniczyło 50 osób, a wśród przybyłych członków rodziny oprócz miejscowych, zna-
leźli się również członkowie rodu zamieszkali w Krakowie, Lublinie, Warszawie, Bielsku-Białej, Stalowej 
Woli, Nowosielcach k/Niska, Gliwicach, Boguchwale, Rzeszowie, Chrząstawie Wielkiej k/Wrocławia, 
Żywcu i Waszyngtonie.

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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NIeZWYkŁA lekcJA hIStORII

Końcem czerwca podopieczni Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej 
odwiedzili niezwykłe miejsce – Muzeum Polaków 
Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Marko-
wej koło Łańcuta. Wiktoria i Józef Ulma w cza-
sach okupacji przyjęli pod swój dach ośmioro 
Żydów, za co wraz z szóstką dzieci zostali roz-
strzelani przez niemiecką żandarmerię. Muzeum 
jest pomnikiem pamięci bohaterskich czynów 
Polaków pomagającym Żydom.

zbrodnia w markowej
Józef i Wiktoria Ulmo-

wie, mieszkańcy wsi Mar-
kowa, podczas okupacji 
niemieckiej dali schro-
nienie ośmiorgu Żydom. 
O fakcie ukrywania Ży-
dów przez rodzinę Ulmów 
doniósł Niemcom praw-
dopodobnie Włodzimierz 
leś – granatowy poli-
cjant z łańcuta. 24 marca 
1944 r. do domu Wiktorii 
i Józefa przybyło pięciu 
niemieckich żandarmów 

oraz kilku granatowych policjantów, którzy w pierwszej 
kolejności zamordowali Żydów, potem Józefa i Wiktorię 
będącą w dziewiątym miesiącu ciąży. Następnie podjęto 
decyzję o zabiciu dzieci. W 2003 r. w diecezji przemyskiej 
rozpoczął się proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów, który 
obecnie toczy się w Watykanie.

Pomysł wybudowania muzeum w Markowej zrodził 
się w 2007 r. w celu pokazania bohaterskich postaw Po-
laków, którzy w czasie okupacji niemieckiej pomagali 
Żydom, ryzykując życie swoje i swoich rodzin. Muzeum 
otwarto w marcu tego roku. Sam budynek to minimali-
styczna bryła, która swoim kształtem nawiązuje do wiej-
skiego domu. Głównym elementem wnętrza muzeum 
jest symboliczny dom Ulmów z zachowanymi oryginal-
nymi sprzętami, m.in nakastlikiem, czyli szafka nocną 
i szafą. Multimedialna ekspozycja pokazuje m.in. historię 
Markowej, dzieje społeczności żydowskiej i różne formy 
pomocy, jaką otrzymali od Polaków. Przed budynkiem 
znajduje się plac z podświetlanymi tabliczkami z nazwi-
skami Polaków zamordowanych za pomoc Żydom.

Wiktoria i Józef Ulma wraz z szóstką 
dzieci: Stasią, Basią, Franciszkiem, 

Władziem, Antosiem i Marysią.
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Życie na pełnej petardzie
Jan Kaczkowski, Piotr Żyłka 

Książka, której nie da się łatwo za-
szufladkować. Autobiograficzna 
opowieść, która uczy jak żyć prosto 
i czerpać z każdego dnia pełnymi 
garściami. O tym skąd pochodził 
i dlaczego został księdzem. Co go 
inspirowało i jak radził sobie z cho-
robą. A przede wszystkim o tym, jak 
mimo niepowodzeń i kłopotów ni-
gdy nie stracić wiary i nadziei.

Szacki. Trylogia kryminalna
Zygmunt Miłoszewski 

„Uwikłanie”, „Ziarno prawdy” 
i „Gniew” – trzy powieści krymi-
nalne z Teodorem Szackim, trzy 
skomplikowane dochodzenia i trzy 
miasta w tle: ponura Warszawa, 
makabryczny Sandomierz i okrop-
ny Olsztyn. Ironiczny i zaskakujący 
obraz naszego kraju, bezwzględni 
mordercy, zdeterminowany proku-
rator i tajemnicze, sensacyjne mo-
tywy przestępstw.

Akcja trylogii z Szackim rozgrywa się w latach 2005–2014 
i zamyka ją ostatnie dochodzenie prokuratora. Szackiego 
poznajemy stopniowo z tomu na tom, każda sprawa krymi-
nalna stawia przed nim nowe wyzwania, a śledztwo, które 
prokurator prowadzi w Olsztynie, zmusi go do wyboru osta-
tecznego. Kryminały Miłoszewskiego spotkały się z ogrom-
nym zainteresowaniem za granicą i doczekały się już dwóch 
adaptacji filmowych.

Proszę słonia
Ludwik Jerzy Kern

Książka jest o różnych rzeczach. Do-
wiecie się z niej co nieco o małym 
chłopcu i witaminach, a właściwie 
o ich nadmiarze; o białym porcelano-
wym słoniu, który urósł i nauczył się 
chodzić i mówić; o sile oddziaływania 
telewizji; o niecnych planach panów 
Smutnego i Wesolutkiego; o wizycie 
Komisji, urokach życia w zoo i wie-
rze Mister Grejtesta w siłę pieniądza. 
I jeszcze o paru innych sprawach. 
Warto przeczytać!

MGBP w Głogowie Młp.

ROZMAITOŚCI
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ZAPRASZAMY NA VI GŁOGOWSKI PRZEGLĄD 
KAPEL I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH

Już po raz szósty Miejsko Gminny Dom Kultury im. 
Franciszka Kotuli w Głogowie Małopolskim zaprasza do 
udziału w Głogowskim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków 
ludowych „WyKOPKI 2016”, który odbędzie się 4 wrze-
śnia 2016 r. (niedziela) na scenie koncertowej w Parku 
„Grabina” w Głogowie Młp. W przeglądzie mogą wziąć 
udział kapele ludowe oraz zespoły śpiewacze (z instru-
mentami lub bez) działające na terenie całej Polski.

Aby wziąć udział w przeglądzie należy wypełnić De-
klarację wraz z Kartą Zgłoszeniową i dostarczyć (oso-
biście lub za pośrednictwem poczty zwykłej lub elek-
tronicznej) w terminie do 19 sierpnia 2016 r. na adres: 
Miejsko Gminny Dom Kultury im. Franciszka Kotuli, ul. 
Kard. St. Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Małopolski,  
tel.: 17/8516710, fax: 17/8516717, e-mail: mgdk@mgdk.pl 
oraz uregulować opłatę akredytacyjną.

Wszystkie zespoły i kapele, które zgłoszą chęć uczest-
nictwa, będą miały za zadanie przygotować program skła-
dający się z 3 utworów, zwracając szczególną uwagę na 
odpowiedni dobór repertuaru, technikę wykonania oraz 
interpretację utworu. Wskazane jest, by zespoły wyko-
nywały muzykę zgodną ze swoim regionem, w strojach 
regionalnych dostosowanych do wykonywanego reper-
tuaru. Dodatkowym atutem będzie wykonanie często za-
pomnianych już utworów o bogatym pokładzie ludowych 
tradycji i historii danego regionu.

Zachęcamy wszystkie zespoły i kapele, które chcą 
pielęgnować piękną tradycję ludowego muzykowania do 
udziału w przeglądzie, a mieszkańców do wysłuchania 
koncertu. Wydarzenie to jest swoistego rodzaju prezen-
tacją bogatej tradycji ludowej, która jest wpisana w naszą 
kulturę narodową. Poza tym zespoły mogą przybliżyć 
swój dorobek artystyczny, a widzowie zyskują barwny 
przegląd folkloru z różnych regionów Polski. 

Organizatorem szóstej edycji konkursu był Miejsko 
Gminny Dom Kultury im. Franciszka Kotuli w Głogowie 
Młp. przy współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury 
w Rzeszowie oraz Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Rzeszow-
skiego. Konkurs był skierowany do wszystkich malarzy nie-
profesjonalnych i amatorów, którzy na co dzień reprezentują 
różne zawody i poglądy, ale łączy ich sztuka, która jest dla 
nich odskocznią od codzienności. Wybór dowolnego tematu, 
formatu oraz technika wykonania prac pozwoliły artystom 
na zaprezentowanie swojego indywidualizmu oraz wyrażenie 
tego, co tak naprawdę „w duszy gra”. Inspiracją do stworzenia 
oryginalnych prac były zarówno krajobrazy, martwa natura 
jak i portrety czy architektura. Profesjonalna komisja w skła-
dzie: Kinga Ziobro-Działo – artystka Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Rzeszowie, Małgorzata Drozd-Witek – pracownik 
Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Krystyna Gnat 
– Dyrektor Zespołu Szkół w Pogwizdowie Nowym, Zbigniew 
Pastuła – właściciel firmy Roboty Drogowe „Zibi” (sponsor) 
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce – Katarzyna Oczoś (nagroda za zestaw prac) oraz 
Maria Drzał-Grych (nagroda za zestaw prac).
II miejsce – nie przyznano.
III miejsce – Zuzanna Drozdowska (nagroda za pracę  
pt. „W deszczu”).
Wyróżnienia: Anna Kopeć – praca pt. „Kraków-Kazimierz”, 
Jadwiga lasocińska – zestaw prac, Krystyna Pasternak – ze-
staw prac, Grażyna Michalska – tryptyk bez tytułu.

Prace stanowiły swoisty przegląd dorobku artystycznego 
twórców nieprofesjonalnych. Autorzy prac odpowiedzieli 
na hasło imprezy pokazując, że nie wystarczy tylko biernie 
patrzeć na otaczający nas świat i rzeczywistość, ale przede 
wszystkim trzeba umieć dostrzec to, co w nim najpiękniejsze. 
A każdy może dostrzec coś innego, co w połączeniu z orygi-
nalnym warsztatem daje nam różnorodną wizję świata. 

Redakcja

PAtRZeć NIe ZNAcZY WIDZIeć…

Po raz kolejny nagrodzono artystów nieprofesjonalnych z terenu województwa podkarpackiego, 
którzy mieli możliwość zaprezentowania swoich prac w VI Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości 
Nieprofesjonalnej „Patrząc i widząc”.



Ziemia Głogowska 7/201618 Ziemia Głogowska 7/2016 19

O roli sekretarzy ostatniego Jagiellona na pol-
skim tronie pisał już w XVI w. Marcin Kromer: 
„Choć nie mają oni przydzielonego żadnego spe-
cjalnego i określonego zadania, lecz są w pogoto-
wiu, by na życzenie monarchy sprawować w jego 
imieniu poselstwa, spisywać i odczytywać pisma 
państwowe i królewskie, wzywać i przyprowa-
dzać przed oblicze króla czy do senatu znakomi-
tych gości i posłów od panujących, wypytywać 
o zdanie chorych i nieobecnych dostojnych sena-
torów i przekazywać je królowi, przeprowadzać 
w zastępstwie króla wizje lokalne, rozpoznawać 
fakty i sprawy sporne, zwłaszcza wewnętrzne za-
targi dworzan i służby lub nieporozumienia z kró-
lewskimi urzędnikami, i wypełniać inne, jeśli się 
jeszcze trafią, związane z dostojeństwem władzy 
i zaszczytne usługi”.

Kim był Krzysztof Głowa? Pieczętował się rycerskim 
herbem Jelita, a o rodzie, z którego się wywodził, Bartosz 
Paprocki, współczesny mu badacz heraldyki napisał: „Dom 
Głowów starodawny tamże w przemyskiej ziemi [ma swoją 
siedzibę], z którego ludzie rycerscy i stróżowie Rzpltej do-
brzy bywali”. Krzysztof Głowa był nie tylko obrońcą Rzeczy-
pospolitej, ale również brał udział w życiu politycznym. Był 
posłem z województwa ruskiego na sejm lubelski w 1569. 
Wyróżnił się na nim szczególną aktywnością, bowiem został 
członkiem komisji rewizorskiej, która brała udział w pra-
cach nad lustracjami dóbr królewskich. Jak wiadomo, był to 
sejm szczególny, to na nim doszło do zawarcia pełnej unii 
między Polską a litwą. Krzysztof Głowa znalazł się w gronie 
sekretarzy króla Zygmunta Augusta, których w przeciągu 
całego panowania tego władcy, zgodnie z dzisiejszym sta-
nem badań doliczono się 222. 

Kronikarz Marcin Kromer nazywa pracę sekretarzy kró-
lewskich szkołą senatu, ponieważ zdecydowana ich więk-
szość kończyła funkcję sekretarza zostając senatorami. I tak 
stało się w przypadku Krzysztofa Głowy, który zasiadł na 
krześle senatorskim zostając kasztelanem połanieckim. Do 
zespołu sekretarzy Zygmunta Augusta trafiali ludzie najbar-
dziej wykształceni spośród tych żyjący w ówczesnej Rze-
czypospolitej. Byli wśród nich m.in.: poeta Jan Kochanow-
ski, późniejszy hetman i kanclerz Jan Zamoyski, sam 
Marcin Kromer czy pisarz Andrzej Frycz Modrzewski. Nie 
ma zatem wątpliwości, że Krzysztof Głowa również należał 
do grona znaczniejszych humanistów tamtych czasów, któ-
rzy wykształcenie zdobywali zazwyczaj na włoskich uni-
wersytetach i stamtąd przynosili renesansowe wzorce. Cy-

towany powyżej Bartosz 
Paprocki napisał o Krzysztofie 
Głowie coś co potwierdza tę 
opinię, ale jednocześnie wywo-
łuje zaniepokojenie: „Był to 
człowiek uczony, potem był od 
Pana Boga tak pokaran na zdro-
wiu, że jednego dnia wołał, 
«Żem ja pan wielki, mam 
wszystkiego dosyć», na ten czas 
darował sługi i przyjaciela, gdy 
się do niego trafił. Drugiego 
dnia płakał a mówił, «Otom 
ubogi, nie mam nic!» Wszakoż 
przedsię był rad przyjacielowi”. 
Co na myśli miał Bartosz Pa-
procki pisząc, że Krzysztof Gło-
wa został „pokaran na zdro-
wiu”? Czyżby uważał, że 
nadmiar wiedzy spowodował, iż 
Głowa miał problemy ze swoim 
zdrowiem psychicznym? Raz 
rozdawał różne dobra na prawo 
i lewo zarówno sługom jak 
i przyjaciołom, a innym razem 

biadał, że jest ubogi i nic nie posiada. Trudno zinterpreto-
wać słowa kronikarza, który wszakże pozytywnie podsu-
mowuje Głowę twierdząc, że nawet jeśli nie miał on co dać 
przyjacielowi, to i tak był mu rad w swoim domu.

Z innych źródeł nie można się dopatrzyć nic negatywnego 
w działaniu Krzysztofa Głowy. W dokumencie lokacyjnym 
przedstawił się jako dziedzic takich włości jak Przybyszów-
ka, Nowosielce i lipie. Jeden z pierwszych badaczy historii 
Głogowa Małopolskiego, Kazimierz Nitka, uzupełnił tę li-
stę jeszcze o takie miejscowości jak Gumniska, Kielanówka, 
Bzianka i Rudna. Tereny te przylegały od zachodu i północy 
do posiadłości właścicieli Rzeszowa. Kompleks był obszerny 
i składał się z samych wsi, a najbliższym miejskim ośrod-
kiem był właśnie Rzeszów. Krzysztof Głowa rozumiał, że nie 
jest to dla niego sytuacja korzystna. Wieś była producentem 
żywności, na którą zawsze było zapotrzebowanie w mieście, 
z kolei miasto wytwarzało wyroby rzemieślnicze niezbęd-
ne na wsi. Krzysztof Głowa postanowił zmienić tę sytuację 
i w swoich włościach założyć miasto. We własnym dworze 
w Przybyszówce 23 kwietnia 1570 r., w dniu św. Wojciecha 
patrona Polski, wystawił akt lokacji miasta, które postanowił 
od swojego nazwiska nazwać Głogowem.

W 1573 r. przybyli na miejsce lokacji pierwsi osadnicy. 
Krzysztof Głowa zadbał, aby powstanie miasta zatwierdził 
król Stefan Batory. Osobiście zabiegał o sprowadzanie kolej-
nych osadników, a jednocześnie lokował w swoich włościach 
nowe wsie. W źródłach z 1581 r. jest mowa, że pomiędzy 
Stykowem a Głogowem pojawiła się wieś o nazwie Ogniw-

Herb Jelita, którym pie-
czętował się Krzysztof 
Głowa. Jego powstanie 
legenda łączy z rycerzem 
Władysława Łokietka, 
który został znaleziony 
ranny po bitwie z trzema 
włóczniami w brzuchu. 
Mimo wypływających 
z jego wnętrzności jelit, 
nie poddał się i pokonał 
wszystkich trzech wrogów.

ROZMAITOŚCI ROZMAITOŚCI
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kOleJNe SUkceSY SkRZYPkA 
heNRYkA MARSZAŁA

Po raz kolejny rozsławił swoją miejscowość, a tak-
że Gminę Głogów Małopolski zdobywając wy-
sokie miejsca w konkursach. Mowa tutaj o Hen-
ryku Marszale. To skrzypek-samouk pochodzący 
z Przewrotnego, który na swoim koncie posiada 
liczne osiągnięcia w dziedzinie muzyki ludowej. 

Henryk Marszał grę na 
instrumencie rozpoczął 
w wieku 10 lat na skrzypcach 
zrobionych z deski i drutu 
telefonicznego. Prawdziwe 
skrzypce podarował mu do-
piero muzykujący miesz-
kaniec wsi. W wieku 13 lat 
wspólnie z bratem Władysła-
wem Marszałem grającym na 
bębnie stworzyli duet i towa-
rzysko zaczęli przygrywać 
na wiejskich potańcówkach. 
W latach 50-tych dołączył do 

nich kuzyn Władysław Dragan grający na akordeonie, tym 
samym tworząc rodzinny zespół Marszałów. Grupa cieszyła 
się dużym wzięciem na okolicznych weselach i zabawach. 
W latach 60. samodzielnie nauczył się grać na trąbce, z któ-
rą nie rozstawał się przez kolejne 20 lat. W 1991 roku po-
nownie zaczął grać na skrzypcach w Zespole Pieśni i Tańca 
„Przewrotniacy”. Obecnie jest kierownikiem kapeli, która 
zdobywa wiele nagród i wyróżnień.

Sam skrzypek bierze udział w ogólnopolskich konkursach 
zajmując wysokie miejsca na podium. Do swoich najważniej-
szych sukcesów może zaliczyć m.in.: I miejsce w Przeglądzie 
Kapel, Śpiewaków i Instrumentalistów ludowych „Pogórzań-
ska Nuta” w Dynowie, I miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków ludowych w Kazimierzu nad Wisłą (wy-
różnienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ka-
tegorii skrzypek instrumentalista oraz nagroda organizato-
rów w kategorii Mistrz i Uczeń), I miejsce na Festiwalu Żywej 
Muzyki „Na Strun Dwanaście i Trzy Smyki” w Kolbuszowej.

Henryk Marszał jest również laureatem prestiżowej Na-
grody Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Nagrody 
Okolicznościowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. W 2004 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasłu-
gi Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, a w 2006 r. 
otrzymał zaszczytny tytuł Głogowianina Roku.

Swoim talentem i pasją zaraża kolejne pokolenia. Jego 
uczniami są: Adam Bujak, Marta Selwa, Hubert Haracz. Po-
mimo upływu lat muzyka ludowa jest nadal jego pasją, czego 
potwierdzeniem są liczne występy, na których skrzypek cie-
szy się uznaniem jury i publiczności. 

Henryk Marszał nadal aktywnie realizuje swoją pasję, 
a dowodem tego jest kolejny konkurs w którym weźmie 
udział – Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewa-
ków, Drużbów i Starostów Weselnych „Sabałowe Bajania” 
w Bukowinie Tatrzańskiej.

Hubert Haracz

Zapraszamy do udziału w konkursie organi-
zowanym przez redakcję Ziemi Głogowskiej  
pt. „Moje ulubione miejsce w gminie”.

Konkurs jest skierowany jest do wszystkich mieszkań-
ców gminy Głogów Małopolski bez ograniczeń wieko-
wych. Polega na dokładnym opisaniu swojego ulubio-
nego miejsca znajdującego się na terenie gminy Głogów 
Młp. i uzasadnieniu w jaki sposób i dlaczego właśnie 
tam lubisz spędzać swój wolny czas. 
Praca nie powinna przekraczać jednej strony A4 
(w dokumencie tekstowym Word) lub dwóch stron A4 
(pismo odręczne). Gotowe prace, wraz z podpisem au-
tora oraz numerem kontaktowym należy przesłać na 
adres redakcji gazeta@glogow-mlp.pl lub dostarczyć 
na nośnikach fizycznych do Referatu Promocji Urzę-
du Miejskiego w Głogowie Młp. (pierwsze piętro, po-
kój nr 21). Prace można dostarczać do dnia 12 sierp-
nia 2016 r. włącznie. 
Nagrodą są atrakcyjne albumy książkowe oraz publikacja 
tekstu w kolejnym numerze Ziemi Głogowskiej. Więcej 
informacji pod numerem telefonu (17) 85 15 128. 
Zapraszamy do stworzenia wyjątkowego opisu wyjąt-
kowego miejsca!

Redakcja

GŁOGOWSkIe BIOGRAFIe

Zaczynamy nowy cykl, w którym co miesiąc prezentować będziemy sylwetki osób zwią-
zanych z Głogowem Małopolskim i gminą głogowską. Przedstawione tu zostaną postacie 
historyczne, ale i współczesne, które zarysowały się w najnowszej historii naszej gminy. Cykl 
zaczynamy opisem życiorysów właścicieli Głogowa i głogowskiego latyfundium. Pierwszym 
z nich był założyciel miasteczka Krzysztof Głowa.
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nietolerancja pokarmowa czy alergia? 
Nie od dziś wiadomo, że zasadniczy wpływ na stan na-

szego zdrowia ma to, czym się odżywiamy. Prawda jest taka, 
że wszelkiego rodzaju nadwrażliwości pokarmowe to coraz 
poważniejszy problem zdrowotny XXI wieku. Wrażliwość 
pokarmowa może objawiać się alergią lub nietolerancją 
żywności. Jednak już na wstępie należy rozróżnić te dwa, 
często mylone ze sobą pojęcia.

nietolerancja pokarmowa to niealergiczna i nie-
właściwa reakcja organizmu na składniki pewnych po-
karmów. Organizm, który nie jest w stanie prawidłowo 
strawić lub wchłonąć poszczególnych składników broni 
się, wywołując w ten sposób zaburzenia procesu trawie-
nia. Nietolerancja pokarmowa może objawiać się na wie-
le sposobów. Jedni będą mieć ostre bóle głowy, biegunki 
czy wymioty, podczas gdy u innych objawami będą pro-
blemy skórne czy żołądkowe. Jednak objawy nietolerancji 
pokarmowej są rozłożone w czasie i mogą wystąpić kilka 
godzin albo nawet kilka dni później. Dlatego też nie za-
wsze można jasno sprecyzować, który spożyty przez nas 
produkt jest tego przyczyną.

Alergia pokarmowa jest natomiast reakcją organizmu 
na produkt spożywczy, która występuję niemal natychmia-
stowo po spożyciu alergenu, np. orzechów, owoców mo-
rza czy cytrusów. Klasycznymi objawami reakcji może być 
wysypka, kichanie, trudności z oddychaniem czy wstrząs 
anafilaktyczny.

Co z tym glutenem?
Najczęściej spotykanymi nietolerancjami są: nietole-

rancja laktozy, czyli ostre dolegliwości odczuwane po spo-
życiu produktów zawierających laktozę (cukier mleczny) 
i nietolerancja glutenu. O glutenie jest obecnie najgłośniej, 
a zrezygnowanie z jego spożywania stało się jedną z najpo-
pularniejszych mód żywieniowych. Jednak zanim przeana-

lizujemy jego rzeczywisty wpływ na nasze zdrowie musimy 
odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie – czym jest wła-
ściwie gluten? Otóż gluten to mieszanina białek (gliadyny 
i gluteiny) pochodzenia roślinnego zawartych w pszenicy, 
owsie, jęczmieniu i życie. A zatem jego źródłem są wszyst-
kie produkty oparte na zbożach: pieczywo, kasze, makarony 
itp. Gluten posiada właściwości nadające pszennemu ciastu 
wyjątkową cechę lepkości i sprężystości, dzięki której jest 
ono elastyczne i daje się formować. Sprawia, że wypieki stają 
się puszyste. Oprócz tego jest dodatkiem wykorzystywanym 
przy produkcji wędlin, jogurtów, gotowych sosów, przypraw 
oraz słodyczy. Jednak uczulenie na gluten jest coraz częściej 
spotykanym zjawiskiem, które u niektórych osób może wy-
wołać szereg niepożądanych reakcji organizmu.
Dwie strony medalu

Jak pisze William Davis – lekarz kardiolog, autor best-
sellerowych książek „Kuchnia bez pszenicy” oraz „Dieta bez 
pszenicy” – Wielu ludzi może sobie zadać pytanie: Pszenica 
nie może być aż taka zła! No bo gdyby była, to jakim sposo-
bem moja mama, która jadła chleb każdego dnia, mogłaby 
dożyć osiemdziesięciu pięciu lat w doskonałym zdrowiu?”. 
Dlaczego dopiero teraz zboże, które towarzyszy człowiekowi 
od niepamiętnych czasów, jest podejrzewane o negatywny 
wypływ na stan naszego zdrowia? Krótko mówiąc współcze-
sna pszenica nie jest z pewnością tą pszenicą, którą jadali 
nasi przodkowie. Przez lata, w drodze krzyżowania pszeni-
cy w celu zwiększania plonów uzyskaliśmy zboże, które jest 
efektem rozległych zmian genetycznych. We współczesnej 
pszenicy rozpoznano więcej alergenów, których nie było 
w dawnych odmianach. W związku z tym u niektórych osób 
białko zawarte w pszenicy (gluten) dość często powoduje 
rekcje alergiczne. A nadwrażliwość na gluten jest podłożem 
choroby zwanej celiakią.

Warto zaznaczyć, że funkcjonuje również znaczna grupa 
osób, które same decydują się na wyeliminowanie glutenu ze 
swojej diety, tak „na wszelki wypadek”. Należy jednak wyraź-
nie pokreślić, że stosowanie diety bezglutenowej w przypadku 
braku medycznych wskazań do eliminacji glutenu z diety nie 

Wkładamy sweter 
czy swetr? Czytamy tę 
książkę, a może tą książ-
kę? W którym właściwie 
roku żyjemy? Dwuty-
sięcznym szesnastym czy 
dwa tysiące szesnastym? 
Dbanie o poprawność 
językową staje się coraz 

modniejsze. Każdy chce uchodzić za osobę elokwentną 
i oczytaną. Niestety, język polski nie należy do najprostszych 
w mowie, ani w piśmie. Ba! Jest jednym z najtrudniejszych 
na świecie, ze względu na dużą ilość głosek szumiących 
i szeleszczących, jak i z uwagi na skomplikowaną gramatykę. 
W wielu rankingach zajmuje pierwsze miejsce pod wzglę-
dem trudności w nauce. Każdy z nas popełnia błędy. Warto 
więc przyjrzeć się najczęstszym językowym pomyłkom.  Za-
pamiętać je i wcielić w życie

to w którym roku żyjemy?
Polacy bardzo często popełniają błędy, gdy jest mowa 

o dacie. Należy pamiętać, że mówiąc o dacie, używamy pew-
nego rodzaju skrótu, którego pełna forma brzmi: „ósmy dzień 
marca”, „pierwszy dzień września”. Dlatego mówimy (albo 
piszemy): Dziś jest pierwszy września; Dziś jest ósmy mar-
ca. Na czym zatem polega problem? Pomijając słowo „dzień”, 
błędnie formułujemy nazwę miesiąca i stąd: „ósmy marzec” 
czy „pierwszy wrzesień”. Należy pamiętać, że nazwy miesięcy 
zawsze odmieniamy! W zależności od kontekstu wypowiedzi 
możemy spotkać formy: „ósmy marzec” czy „pierwszy wrze-
sień”, na przykład: To pierwszy wrzesień w moim życiu, który 
spędzam we Włoszech. Język polski uwielbia wyjątki.

Od szesnastu lat, czyli od roku dwutysięcznego, mamy 
duży problem z odmianą roku. Żyjąc w dwutysięcznym, nie 
mieliśmy kłopotu, natomiast już rok później, Polacy zaczę-
li żyć w „dwutysięcznym pierwszym” zamiast „dwa tysiące 
pierwszym”. Podobnie jest z rokiem współczesnym. Po-
prawnie mówimy „dwa tysiące szesnasty”, nie „dwutysięcz-
ny szesnasty”. W XX wieku przecież nikt nie mówił: Mamy 
rok tysięczny dziewięćset dziewięćdziesiąty, lecz Mamy rok 
tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąty.

Problem z włącznikiem 
Warto zapamiętać, że w domu mamy włącznik, więc le-

piej jest go „włączać”, a nie „włanczać”! 
Wziąć!

Jeden z najczęstszych błędów językowych. Nie mówimy: 
„wziąść”, ani „braść”, powiemy natomiast: „kraść”, „iść” czy 
„usiąść”. Prawdopodobnie błąd wynika z chęci odmiany 
według schematu. 

Ja poszłam, lecz ty poszedłeś
Na szczęście wielu współczesnych mężczyzn coraz częściej 

używa poprawnej formy: Poszedłem z kolegami na piwo, a nie: 
Poszłem z kolegami na piwo. Rzadko słyszy się formę „po-
szłem”. Mimo wszystko warto o niej wspomnieć. Niepoprawne 
użycie czasownika „pójść”, może wynikać z pewnej analogii. Pa-
nie powiedzą: „poszłam”, stąd najprawdopodobniej forma „po-
szłem” wydaje się panom równie poprawna. Niestety mężczyźni 
muszą wypowiedzieć o jedną sylabę więcej.

Kto tu pisze?
Poprawne formy brzmią: „tu jest napisane” lub „tu na-

pisano”. Bardzo często Polacy błednie mówią: „tu pisze”. 
Niestety w momencie, w którym czytamy jakiś tekst, on 
już został napisany.

ROZMAITOŚCI ROZMAITOŚCI

Z cZYM POlAcY MAJą NAJWIękSZY PROBleM,  
cZYlI NAJcZęStSZe BŁęDY JęZYkOWe

kIlkA SŁÓW O NADWRAŻlIWOŚcI POkARMOWeJ

W dzisiejszych czasach produkty spożywcze występujące w naszej diecie coraz częściej wywołują 
niekorzystne reakcje naszego organizmu, które przyczyniają się do powstawania różnych problemów 
zdrowotnych. Czasami, wkładając do koszyka ulubione produkty, nawet nie zdajemy sobie sprawy, że 
niektóre ich składniki mogą nas uczulać. Czy rzeczywiście jesteśmy świadomi, co tak naprawdę jemy?

Obraz Tycjana Reguły przedstawiający odebranie przez Krzysz-
tofa Głowę w 1578 r. na rynku we Lwowie od króla Stefana Ba-
torego przywileju zatwierdzającego lokację Głowowa. Aż do 
XVIII wieku tylko królowie mieli prawo zakładać miasta, dla-
tego Krzysztof Głowa musiał uzyskać zgodę króla na powstanie 
nowego ośrodka miejskiego.

na, w której osadzono 10 kmieci na 5 łanach, tyle samo co 
ówcześnie było w Stykowie. W tym czasie założone zosta-
ły też wsie Wólka (Wola Cicha) i Rogoźnica. Z tego m.in. 
powodu Krzysztof Głowa musiał zredukować wielkość 
Głowowa z pierwotnych 200 placów na 120, ponieważ do 
każdego placu dodawane było pół łana pola, a przez to, że 
powstały wsie, zabrakło ziemi dla 80 mieszczan.

W 1582 r. Krzysztof Głowa rozchorował się niespodzie-
wanie i zmarł. Wdowa po nim, Krystyna z Paniowskich tak 
to przedstawiła: „Sławnej pamięci nieboszczyk małżonek 
mój w chorobę wpadł i w której go Pan Bóg z tym światem 
rozłączywszy, do chwały swojej powołać raczył”. Jednak 
dzieło Krzysztofa Głowy przetrwało, założone przez niego 
miasto i wsie dalej się rozwijały. Z czasem wyludniła się 
tylko Ogniwna, ale miało to związek z innymi wydarzenia-
mi dotyczącymi czasów wielkiej wojny północnej trwającej 
w latach 1700-1721. Dzisiejsi historycy urbanistyki twier-
dzą, że Głowów był pierwszym miastem w Polsce założo-
nym zgodnie z renesansowymi ideałami, wcześniejszym 
nawet niż Zamość. Zasługujemy to właśnie Krzysztofowi 
Głowie, humaniście żyjącemu w czasach odrodzenia.

Robert Borkowski

Co z tą książką?
Często zastanawiamy się czy w bierniku (Kogo? Co?) 

mówimy „tą” czy „tę”. Przykładem jest zdanie: „Czytam tę 
książkę” czy „Czytam tą książkę”? Biernik zaimka „ta” brzmi 
„tę” – to jedyna poprawna forma!  Często błędnie dopaso-
wujemy zaimek do przymiotnika, który kończy się na –ą, 
jak w zdaniu: Tą piękną różę podaruję dziś ukochanej. Wzor-
cowo powinniśmy powiedzieć: Tę piękną różę podaruję 
dziś ukochanej.

Wkładamy sweter
Poprawnie powiemy: „sweter”, nie „swetr”. Jeżeli chce-

my się w niego ubrać, należy go „wkładać”. Trudno uwie-
rzyć, że formy: „ubrać sweter” i „założyć sweter” są niepo-

prawne. Pierwsza to regionalizm, natomiast druga została 
uznana przez językoznawców za niewłaściwą. Warto więc 
zapamiętać, że „sweter wkładamy”. 

Buty również należy „włożyć”. Formy: „założyć buty” 
i „ubierać buty” są niepoprawne. Jeżeli chcemy znaleźć wła-
ściciela butów, zapytamy: „Czyje to buty?”, nie „Kogo to 
buty?”. Jeżeli pytanie dotyczy posiadacza jakiejś rzeczy, to 
pytając używamy zaimka: Czyj? Czyja? Czyje?.

Zaprezentowane przykłady, stanowią zaledwie niewielką 
cześć wszystkich błędów językowych popełnianych przez 
Polaków. Warto zapamiętać poprawne formy i wcielić je 
w życie. Wtedy nikt nas nie zaskoczy.

Justyna Haligowska

cd na str. 22
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dze swemu do otrzymania wzwyż pomienionej plebanii gło-
wowskiej”. Czy ks. Franciszek Piechowski był tym samym 
księdzem, który w aktach oficjałów występuje pod imieniem 
Wojciech? Zważywszy na modę noszenia ówcześnie dwóch 
imion jest to wielce prawdopodobne. Być może Hołodyński 
przychylił się do suplik ks. Piechowskiego i namówił księżnę 
Konstancję lubomirską, jako kolatorkę obu kościołów do tego, 
aby przeniosła księdza do Głogowa. Piechowskiemu zależało 
widać na tym, by pełnić posługę duchowną w swoim rodzin-
nym mieście. 

Kolejny wpis dotyczący zmian plebana w parafii głogow-
skiej znajduje się pod datą 2 maja 1718 r. Nie żył już wówczas 
ks. Piechowski, a na jego miejsce książę Jan Kazimierz lu-
bomirski, syn Konstancji, który po swej matce był patronum 

et collatorem kościoła w Głogowie, wyznaczył ks. Dominika 
lochmana. Kim był i skąd pochodził ks. lochman, tego akta 
oficjałów nie przekazują. Następnym plebanem zatwierdzo-
nym przez księdza oficjała w dniu 26 stycznia 1725 r. był ks. Jó-
zef Markiewicz. On również został wyznaczony przez księcia 
Jana Kazimierza, ówczesnego pana na Głogowie. 2 maja 1729 
r. widzimy już nowego plebana ks. Jakuba Borowicza. W tym 
czasie w Głogowie pojawił się też drugi duchowny posiada-
jący prebendę ufundowaną przez mieszczanina Franciszka 
Żeglickiego w 1721 r., a następnie dwukrotnie w 1723 i 1729 r. 
doposażoną. Utrzymywać się z niej miał osobny ksiądz dzia-
łającego przy parafii bractwa różańcowego. 11 października 
1730 r. prebendę zatwierdził książę lubomirski, a miała ona 
nunc pro tempore existentibus, czyli trwać teraz i na zawsze. 
Pierwszym księdzem prebendarzem został Tomasz Kubasie-
wicz wikary z kościoła w Raniżowie. Nazwisko to jest czysto 
głogowskie, np. 14 marca 1730 r. podczas elekcji rady miejskiej 
Stanisław Antoni Kubasiewicz został cechmistrzem krawiec-
kim. Widocznie wikary z Raniżowa wykorzystał nadarzającą 
się okazję, by wrócić do miasta, w którym się urodził.

W marcu 1733 r. ks. Borowicz skarżył się, że oppidia-
nis glovoviensis, czyli mieszczanie głogowscy nie płacą mu 
mesznego w takiej ilości, jak powinni. Prawdopodobnie 
spór był przyczyną jego rezygnacji z probostwa, gdyż 12 
sierpnia 1733 r. ks. oficjał Michał z Granowa Wodzicki za-
twierdził nowego plebana, ks. Franciszka Jana Klonkiewicza 
mansjonarza kolbuszowskiego, wyznaczonego oczywiście 
przez księcia lubomirskiego. Ks. Klonkiewicz posługę du-
chowną sprawował 4 lata, w październiku 1737 r. na sta-
nowisku plebana w Głogowie był już wakat. Jan Kazimierz 

lubomirski od kilku miesięcy leżał wówczas już w grobie 
pochowany u reformatów w Rzeszowie, dlatego o admini-
strację parafii zatroszczyła się wdowa po nim Urszula lu-
bomirska. Nowym plebanem został ks. Paweł Kleczyński 
sprowadzony przez księżnę z lubli. W 1738 r. w Głogowie 
pojawił się kolejny prebendarz przy kościele Matki Bożej 
Śnieżnej na Piasku, niestety w aktach oficjałów niewymie-
niony z nazwiska.

W październiku 1753 r. zmarł prebendarz bractwa różań-
cowego ks. Tomasz Kubasiewicz. Zastąpił go ks. łukasz Wa-
lejczuk, który zmarł już po dwóch latach. 3 października 1755 
r. zatwierdzono nowego prebendarza ks. Wojciecha Wielocho-
wicza, wyznaczonego przez Urszulę lubomirską, patronkę 
prebendy. W końcówce lat 50. XVIII w. szybkie zmiany miały 
również miejsce na głogowskiej plebanii. 9 lutego 1759 r. po 
śmierci ks. Kleczyńskiego nowym plebanem został ks. Ka-
zimierz Wolff. Ponad dwa miesiące później, 21 maja 1759 r. 
plebanem w Głogowie był już ks. Wojciech Wyczyński z Cmo-
lasu zatwierdzony przez oficjała krakowskiego ks. Franciszka 
z Potkanowa Potkańskiego. Ks. Wyczański również nie zagrzał 
długo miejsca na głogowskiej parafii, 27 czerwca 1760 r. po 
jego rezygnacji, został zatwierdzony wyznaczony przez księżną 
lubomirską ks. Wojciech Dwojakowski.

Dwa lata później w Głogowie pojawili się księża misjo-
narze ze Zgromadzenia Misji sprowadzeni przez lubomir-
ską z Brzozowa. Księżna zdecydowała zatrzymać ich na stałe 
w miasteczku i wybudowała dla nich nowy kościół z oficyną 
i domem misyjnym. Przełożonym domu głogowskiego został 
ks. Jakub Konstanty Erykowski CM, a towarzyszyli mu ks. Ja-
kub Niewiarowski CM i ks. Jakub Gierkiewicz CM. W 1763 r. 
Urszula lubomirska dostała zgodę biskupa krakowskiego na 
przeniesienie dotychczasowego plebana ks. Dwojakowskiego 
do parafii w Przewrotnym, a plebanię głogowską et duorum 
prebendarum in Glowow, a więc i obie prebendy w Głowo-
wie, przekazano księżom misjonarzom. Podczas wizytacji 
głogowskiej parafii 29 lipca 1775 r. przełożonym domu Zgro-
madzenia Misji w Głogowie nadal był ks. Erykowski. Pełnił 
on równocześnie funkcję plebana, a księża misjonarze od-
prawiali msze we wszystkich trzech kościołach głogowskich: 
farnym, na Piasku i św. Wincentego a Paulo zbudowanym 
przez lubomirską. Rok później przełożonym był już ks. 
J.  Drogocki, natomiast źródła przechowywane w Archiwum 
Narodowym w Krakowie (Teki Schneidera) poświadczają do-
datkowo obecność w Głogowie w 1783 r. „Jegomość Xiędza 
Proboszcza y oraz Superiora Ichmościów Xx. Zgromadzenia 
Głowowskiego” Fabiana Tarkowskiego.

Ostatnim duchownym, który wyłania się ze źródeł archi-
walnych jest ks. Piotr Bętkowski, jak zapisano w księdze wój-
towskiej, „naszej Fary Głogowskiej Proboszcz y Pasterz”. Jego 
nazwisko pojawia się pod rokiem 1787, ale wiadomo z treści, 
że był już proboszczem w miasteczku przynajmniej dwa lata. 
W aktach oficjałów krakowskich od lat 70. XVIII w. nie ma 
już więcej żadnych wpisów dotyczących Głogowa, ponieważ 
parafia przeszła do diecezji przemyskiej. Po dekrecie Józefa II 
z miasteczka zniknęli także księża misjonarze. Ks. Bętkowski 
był więc ostatnim proboszczem głogowskim w XVIII w. Tych 
kilkunastu duchownych to w większości dla nas dzisiaj tylko 
imiona i nazwiska, ale należy pamiętać, że wypełniali oni swoje 
obowiązki kapłańskie służąc Bogu i ludziom, dlatego warto je 
utrwalić, bo tego wymaga szacunek dla tych, co odeszli.

Robert Borkowski
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jest wskazane. Produkty zbożowe są przecież cennym źródłem 
błonnika, który reguluje nasze procesy trawienne i chroni jelito 
grube. Pieczywo żytnie, orkiszowe, mąki z pełnego ziarna, ma-
karony razowe czy kasze – które są przecież podstawą naszej 
diety – to produkty bogate w witaminy z grupy B, niezbędne 
do prawidłowej pracy układu nerwowego. W przypadku do-
browolnej chęci rezygnacji z produktów zawierających gluten 
należy skonsultować się z lekarzem, który ułoży odpowiednią 
dietę. Zarówno ta, jak i każda inna dieta może być niekorzyst-
na dla zdrowia, gdyż niewłaściwie stosowana nie dostarczy po-
trzebnych organizmowi składników odżywczych.
Jak sobie poradzić?

Na wstępie należy zaznaczyć, że zdiagnozowana przez 
lekarza celiakia (przyjmuje się, że na celiakię choruje około 
1% społeczeństwa) nie jest tym samym co alergia (10-25% 
społeczeństwa) czy nadwrażliwość na gluten (45% spo-
łeczeństwa). W sytuacji, gdy stwierdzono alergię lub nad-
wrażliwość na gluten dieta bezglutenowa może być wpro-
wadzona tymczasowo. Celiakia oznacza natomiast całe 
życie bez glutenu. Jednak w obydwu przypadkach istotą 
leczenia jest zastosowanie diety bezglutenowej. A to ozna-
cza bezwzględną rezygnację produktów mącznych, m.in.: 
pieczywa, płatków śniadaniowych, naleśników, makaronów, 
pizzy. Ze swojej diety należy również wyeliminować gotowe 
dania i sosy, fast foody, piwa, napoje gazowane i produkty 
wędliniarskie. Nie wolno również zapominać o słodyczach. 
Wafelki, ciastka, cukierki, batoniki, paluszki, chipsy – tak, 
one również zawierają gluten.

Można więc zadać sobie pytanie: To co w takim razie 
mam jeść? Rzeczywiście, dieta bez glutenu nie jest łatwa, 
jednak potrawy też mogą być zróżnicowane. W zamian 
można jeść ryż, ziemniaki, soję, kasze: gryczaną, jaglaną, 
kukurydzianą. Glutenu nie znajdziemy również w owocach, 
warzywach, jajach oraz orzechach, a także ziarnach: sezamu, 
siemienia lnianego czy słonecznika. Spokojnie można jeść 
też mięso. Pisząc mięso, mam jednak na myśli mięso w jak 
najczystszej postaci, a nie produkty typu mielonka czy pa-
rówka. Co więcej nie musimy całkowicie rezygnować z na-
szych ulubionych wypieków. Ciastka, placki, babeczki oraz 
inne produkty można przygotować z naprawdę zdrowych 
składników. Poza tym coraz częściej w sklepach pojawiają 
się półki z produktami niezawierającymi glutenu, które są 
oznaczone symbolem przekreślonego kłosa. Warto także 
czytać etykiety produktów, także tych, w których teoretycz-
nie nie powinno być glutenu. Producenci żywności mają 
obowiązek umieścić na nich informację o występujących 
alergenach. Szukajmy sformułowań typu: „produkt zawie-
ra (może zawierać) gluten”, „produkt zawiera śladowe ilości 
glutenu”, „produkt zawiera białka pszenicy”.

Podsumowując, to co jemy ma poważny wpływ na nasze 
zdrowie. Częściej jednak cierpimy, bo odżywiamy się niera-
cjonalnie, jemy zbyt tłusto lub zbyt słodko, i tu tkwi przyczyna 
dolegliwości. Spróbujmy ograniczyć spożywanie zbyt prze-
tworzonej żywności, produktów słodzonych, fast foodów, go-
towych dań. Stawiamy na produkty sezonowe i domowe go-
towanie. Czytajmy etykiety porównując wartość kaloryczną, 
zawartość tłuszczu i cukru aby wiedzieć, co w rzeczywistości 
zawiera dany produkt. Kierujmy się zdrowym rozsądkiem.
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GŁOGOWSCY PROBOSZCZOWIE 
W XVIII WIEKU

W „Kronice” diecezji przemyskiej w tomie X na stronie 
249 znajduje się następujący wpis: „Głogów małe miastecz-
ko, ale dużo księży daje, można powiedzieć, jak Kraków 
w kościoły, tak ono w księży obfituje i to w dobrych i poboż-
nych”. Wpis ten przytoczył ks. dr Maurycy Turkowski, jeden 
z owych księży, w liście wysłanym z Krakowa w marcu 1952 r. 
do ówczesnego proboszcza w Głogowie ks. Jakuba Forysiewi-
cza. „Chciałbym, aby teraźniejsi mieszkańcy Głogowa, mego 
miejsca rodzinnego, wiedzieli jak dawni mieszkańcy wycho-
wywali religijnie swoje dzieci, jak dbali o wykształcenie sy-
nów – pisał ks. Turkowski – spośród których wielu poświęciło 
się stanowi kapłańskiemu na służbę Bogu i Ojczyźnie. Dlate-
go, jako najstarszy obecnie kapłan pochodzący z Głogowa, li-
czę już 78 lat życia, a 56. rok kapłaństwa, spisałem wszystkich 
kapłanów pochodzących z Głogowa z wieku XX po dzień dzi-
siejszy, o ile mogłem dowiedzieć się o nich z dostępnych mi 
szematyzmów diecezjalnych. Uczyniłem to na chlubę daw-
nych mieszczan Głogowa i dla zachęty, aby młodzież teraź-
niejsza poświęciła się stanowi duchownemu”.

Do listu ks. Turkowski dołączył wykaz 44 księży wraz 
z krótkimi notkami biograficznymi. Objął w nim kapłanów, 
którzy wywodzili się z Głogowa, nie tylko z XX w., jak napi-
sał w liście, ale również z wieku XIX. Ks. Turkowski sięgnął po 
źródła najbardziej dostępne, jakimi były drukowane w czasach 
galicyjskich szematyzmy, a więc spisy wszelkich urzędników 
sprawujących swoją funkcję w monarchii Habsburgów. Jed-
nak diecezja krakowska, do której należała parafia głogowska 
aż do I rozbioru Rzeczypospolitej, wytworzyła jeszcze inne 
źródła, z których można poznać starsze wykazy duchownych, 
bo aż z XVIII w. Są to akta oficjałów, którzy stali na czele sądu 
biskupiego. Zadaniem księży oficjałów było m.in. zatwierdza-
nie plebanów, czyli jak dzisiaj byśmy powiedzieli proboszczów 
w poszczególnych parafiach należących do diecezji.

Pierwsza wzmianka na temat plebana w ecclesiam partem 
tituli ssmae Trinitatis in oppido Glowow, czyli kościele częścio-
wo pod wezwaniem św. Trójcy w mieście Głowowie, znajdu-
je się pod datą 4 sierpnia 1706 r. Dowiadujemy się z niej, że 
w miejsce zmarłego wielebnego Jerzego Mutaczewskiego, 
w Głogowie plebanem został zatwierdzony ks. Wojciech Pie-
chowski. Wyznaczyła go na tę funkcję księżna Konstancja 
lubomirska, która była legitimam patronam głogowskiej fary. 
Głogowska księga wójtowska uwieczniła innego Wojciecha 
Piechowskiego, który w marcu 1706 r. podczas elekcji rady 
miejskiej został wybrany wójtem. Franciszek Kotula w swojej 
biografii miasteczka napisał, że Piechowscy to „jeden 
z najstarszych i patrycjuszowskich rodów” żyjących niegdyś 
w Głogowie. Jeżeli więc o zmarłym ks. Mutaczewskim nie-
wiele możemy powiedzieć, to bez wątpienia ks. Piechowski, 
tak jak jego krewny wójt, wywodzili się z Głogowa.

W archiwum lwowskim mieszczącym się w dawnym 
klasztorze bernardynów, zachował się list ks. Franciszka Pie-
chowskiego z 22 września 1705 r. pisany do Wojciecha Hoło-
dyńskiego zarządcy dóbr lubomirskich. Zabiegał on w nim 
o przeniesienie go z parafii staromiejskiej do głogowskiej. 
„Za nóżki ścisnąwszy WMM Pana i Dobrodzieja – pisał ks. F. 
Piechowski – uniżenie upraszam i ściskam nóżki, abyś chciał 
WMM Pan i Dobrodziej auxiliarem podać manum mnie słu-

List ks. Piechowskiego do Wojciecha Hołodyńskiego w sprawie 
plebanii głowowskiej

cd ze str. 21
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Po raz kolejny dzieci z roczników 2008 i 2009 uczniow-
skiego klubu sportowego „Ikar” w Głogowie Małopolskim 
miały okazję skonfrontować swoje umiejętności piłkarskie 
biorąc udział w zawodach GRUNWAlD CUP. Rozgrywki 
były na tyle wyjątkowe, że nie prowadzano tabeli punkto-
wych, przez co wszyscy uczestnicy zostali zwycięzcami tego 
piłkarskiego święta.

Rozgrywki z cyklu GRUNWAlD CUP dla rocznika 2008 
odbyły się stadionie Strugu Tyczyn, gdzie rozegrano 7 spotkań, 
po 12 minut każde. W turnieju zaprezentowało się 8 drużyn, 
w tym chłopcy z zespołu UKS IKAR pod opieką trenera leszka 
Pado. Tego samego odbyły się również rozgrywki dla rocznika 

2009 i młodszych pod opieką trenera Adama Guta, które były 
prowadzone w systemie każdy z każdym. UKS Ikar rozegrał 4 
spotkania z drużynami FA Nisko, Grunwald Budziwój, MOSiR 
Brzozów oraz Szkółką Piłkarską Bardomed z Krosna. Chciał-
bym podkreślić, że w całych rozgrywkach nie podawano wyni-
ków ani nie prowadzono klasyfikacji generalnej z tego względu, 
iż celem organizatorów była edukacja młodych piłkarzy gry 
w piłkę bez presji jaką wywiera walka o wynik. Zwycięzcami 
były wszystkie drużyny, a każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy 
medal ufundowany przez organizatora rozgrywek – mówi Paweł 
Grzywacz, wiceprezes UKS Ikar.

Pomimo towarzyszącego rozgrywkom upału zawodnicy 
UKS Ikar rozegrali piękny turniej, który obfitował w wiele 
pięknych akcji i goli.

Już we wrześniu zapraszamy wszystkie dzieci zaintereso-
wane rozwijaniem swoich zainteresowań sportowych do ko-
rzystania z oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ikar”. 
Chętni mogą zapisać się do sekcji piłki nożnej, pływackiej, 
tenisa ziemnego czy golfa. Zachęcamy do aktywnego spę-
dzania wolnego czasu!
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Już po raz trzeci Głogów Małopolski stał się miej-
scem spotkania i rywalizacji miłośników biega-
nia. Końcem maja ponad 200 biegaczy zgro-
madziło się przy budynku krytej pływali „Wodnik”, 
aby wziąć udział w tegorocznej edycji III Dychy 
Głogowskiej, czyli biegu na 10 km o Puchar Bur-
mistrza Głogowa Małopolskiego. Tak jak w la-
tach ubiegłych organizatorem sportowej impre-
zy był Klub Sportowy Biegunka Team z Głogowa 
Młp. zrzeszający sympatyków biegania, triathlo-
nu oraz aktywnego wypoczynku. 

Zawody rozpoczął bieg przedszkolaków na 100 m. 
W wydarzeniu wzięło udział ponad 60 dzieci, z których każ-
de otrzymało pamiątkowy medal i nagrodę. Tuż przed go-
dziną 16.00 rozpoczęła się wspólna rozgrzewka oraz oficjal-
ne otwarcie biegu głównego na 10 km. Zawodnicy ruszyli 
w malowniczą trasę prowadzącą przez rynek miasta oraz 
pobliski las. Trasa była łagodna, z lekkimi podbiegami. Na 
odcinku piątego kilometra znajdował się punkt odżywiania, 
gdzie zawodnicy mogli nabrać sił do dalszych zmagań. 

W zawodach mógł wziąć udział każdy, w odpowiedniej dla 
siebie kategorii wiekowej – począwszy od kobiet i mężczyzn 
K20, M20 kończąc na K50+ i M60+. W kategorii Pań jako 
pierwsza na metę dobiegła Małgorzata Siembida (SKB Sta-
lowa Wola), drugie miejsce zajęła Karolina Kiszka (GUKlA 
Bratkowice), trzecie – Magdalena Musialik (Rzeszowskie Ga-
zele i Gepardy). W kategorii mężczyzn pierwsze miejsce zdo-
był Maciej Tomaszewski (JGB Sokół Jarosław/Resovia, drugie 
– Kamil Ptak, natomiast na trzecim uplasował się Stanisław 
łańcucki (SKB Stalowa Wola). Wśród drużyn najlepszy czas 
osiągnęli zawodnicy Stalowowolskiego Klubu Biegacza. 

Organizatorzy zadbali również o liczne atrakcje dla 
uczestników imprezy. Po przekroczeniu linii mety zawodni-

cy zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami natomiast 
zwycięzcy otrzymali puchary wraz z upominkami. Do-
datkowo, wśród starszych jak i najmłodszych uczestników 
biegu rozlosowano cenne nagrody. Organizatorzy biegu nie 
zapomnieli również o fizycznym przygotowaniu wszystkich 
uczestników – każdy z nich wziął udział w profesjonalnej 
rozgrzewce, a po zakończonym biegu mógł skorzystać z re-
laksujących masaży w wykonaniu profesjonalistów.

Wspaniała pogoda i atmosfera towarzysząca zdrowej 
rywalizacji sprawiły, że impreza okazała się wielkim suk-
cesem. Biegi cieszą się coraz większym zainteresowaniem 
wśród lokalnej społeczności. Zarówno mieszkańcy jak i tu-
ryści uprawiający różne dyscypliny sportu mogą skorzystać 
ze specjalnie oznakowanych tras znajdujących się na terenie 
naszej gminy, które są doskonałe do uprawiania joggingu, 
Nordic Walking, wycieczek pieszych czy rowerowych.

Redakcja 

III DYCHA GŁOGOWSKA

ŁUCZNICY ROZPOCZĘLI SEZON

Mocnym akcentem na torach otwartych rozpo-
częli sezon łucznicy Uczniowskiego Klubu Spor-
towego Sajdak działającego przy Zespole Szkół 
w Głogowie Młp.

W otwierającej rywalizację 
w bieżącym roku I rundzie Pu-
charu Okręgu rozegranej na to-
rach w Makowisku k/Jarosławia, 
strzelający w kategorii młodzików 
Michał Winiarski nieznacznie 
przegrał walkę o podium zajmu-
jąc IV miejsce. Po zaciętej walce 
w ćwierćfinale, ostatnią serią strze-
lań wygrał ze swoim klubowym 
kolegą Szymonem łyczko, który 
ostatecznie zajął V miejsce. W kategorii dzieci z rocznika 
2004 Ksawery Kopeć wygrał rywalizację zarówno z przeciw-
nikami, jak i z mocnym wiatrem utrudniającym strzelanie.

28 maja dziewięćdziesięciu młodych łuczników do lat 15 
z 11 klubów reprezentujących województwa małopolskie, lu-
belskie oraz podkarpackie stanęło do rywalizacji w „XXXII 
Memoriale Antoniego Gromskiego i XIV Katarzyny Wi-
śniowskiej”. Zawody poświęcone pionierom rzeszowskiego 
łucznictwa rozegrano na obiektach sportowych Starostwa Po-
wiatowego w Rzeszowie przy ul. Miłocińskiej. Klub UKS Saj-
dak reprezentowało 6 zawodników. W kategorii dzieci mocną 
konkurencję wygrał głogowianin Ksawery Kopeć, a w rywa-
lizacji najmłodszych dzieci z rocznika 2006 Kacper Przywara 
o 2 pkt. przegrał walkę o podium. Nieco gorsze strzelanie na 
40 m przesądziło o zajęciu VI miejsca przez Michała Winiar-
skiego, chociaż sam finisz w jego wykonaniu był pasjonujący 
– uzyskał bowiem 324 pkt. na odległości 20 m, tym samym 
ustanawiając drugi wynik tych zawodów.

UKS Sajdak zaprasza młodych adeptów (głównie z rocz-
ników 2003 i 2004) na tory łucznicze Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Głogowie Młp. I TY MOŻESZ POCZUĆ SIĘ JAK 
ROBIN HOOD! Wiesław Opałek

LKS Głogovia – stadion w Głogowie młp. (IV LIGA)

13 sierpnia godz. 17.00 Głogovia – Stal Gorzyce

28 sierpnia godz. 17.00 Głogovia – Pisarowce

4 września godz. 17.00 Głogovia – Polonia Przemyśl

14 września godz. 17.00 Głogovia – Orzeł Przeworsk

25 września godz. 16.00 Głogovia – Igloopol Dębica

16 października godz. 16.00 Głogovia – Piast Tuczempy

30 października godz. 11.00 Głogovia – Wólczanka

13 listopada godz. 11.00 Głogovia – Czarni Jasło 

KP zabajka – stadion w zabajce (KL.A) 

21 sierpnia godz. 14.00 Zabajka – Junak Słocina

4 września godz. 14.00 Zabajka – Grom Mogielnica

18 września godz. 14.00 Zabajka – Aramix Niebylec

2 października godz. 14.00 Zabajka – Granit Wysoka Strzyżowska

9 października godz. 14.00 Zabajka – Herman Hermanowa

23 października godz. 14.00 Zabajka – Stal II Rzeszów

6 listopada godz. 14.00 Zabajka – lKS Trzebownisko

Orzeł Wysoka Głogowska – stadion w Wysokiej Gło-
gowskiej (KL.B) 

21 sierpnia godz. 11.00 Orzeł –  Dąb Dąbrowa

4 września godz. 11.00 Orzeł – Rudnianka Rudna Wielka

18 września godz. 11.00 Orzeł – Mrowlanka Mrowla

2 października godz. 11.00 Orzeł – Rudzik Rudna Mała

16 października godz. 11.00 Orzeł – lKS Biała (k. Rzeszowa)

30 października godz. 11.00 Orzeł – Tytan Rzeszów

6 listopada godz. 11.00 Orzeł – RKS Rzeszów

rudzik rudna mała – stadion w rudnej małej (KL.B) 

21 sierpnia godz. 11.00
Rudzik – Mrowlanka Mrowla 
(mecz w Mrowli z uwagi na dożyn-
ki w Rudnej Małej)

4 września godz. 11.00 Rudzik – Tytan Rzeszów

10 września godz. 16.00 Rudzik – Staroniwa Rzeszów

25 września godz. 16.00 Rudzik – Piast Nowa Wieś

9 października godz. 11.00 Rudzik – RKS Rzeszów

23 października godz. 11.00 Rudzik – Dąb Dąbrowa

6  listopada godz. 11.00 Rudnianka Rudna Wielka

Victoria Budy Głogowskie – stadion w Budach Głog.  
(KL.A)

4 września godz. 14.00 Victoria – lKS Trzebownisko

18 września godz. 14. 00 Victoria – Junak Rzeszów

2 października godz. 14.00 Victoria  – Grom Mogielnica

16 października godz. 14.00 Victoria – Aramix Niebylec

30 października godz. 14.00 Victoria – Meblosystem Zabajka

13 listopada godz. 14.00 Victoria – Trzcianka Trzciana

ZAPRASZAMY kibiców na mecze i dopingowanie drużynom!
Redakcja

FEStIWAL PIŁKARSKI GRUNWALD CUP

tERmINARZ ROZGRYWEK W RUNDZIE jESIENNEj SEZONU PIŁKARSKIEGO 
2016/2017, KtóRE KLUbY ROZEGRAją jAKO GOSPODARZE
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

KRONIKA POLIcYjNA

Komisariat Policji w Głogowie małopolskim
pracuje całodobowo przez siedem dni w tygodniu.

telefon kontaktowy: 17 85 83 374 
lub alarmowy: 997, 112.

KRONIKA StRAŻAcKA

III mIEjSCE mDP OSP POGWIZDóW 
StARY W WOjEWóDZKICH ZAWODACH 

SPORtOWO-POŻARNICZYCH

25 czerwca na stadionie sportowym w Skoły-
szynie rozegrano IX Wojewódzkie Młodzieżowe 
Zawody Sportowo-Pożarnicze wg regulaminu 
CTIF. W zawodach wzięli udział również repre-
zentanci naszej gminy – chłopięca drużyna OSP 
z Pogwizdowa Starego.

O tytuł najlepszej drużyny młodzieżowej w wojewódz-
twie podkarpackim rywalizowało 35 drużyn (17 dziewczę-
cych i 18 chłopięcych). Mimo wysokiej temperatury – zawo-
dy rozegrano w upalny dzień przy temperaturze 34 stopni 
– zawodnicy z naszej gminy przeszli konkurencję musztry, 
wykonali ćwiczenie bojowe, a następnie przystąpili do szta-
fety i w klasyfikacji generalnej zajęli III miejsce ustępując 
miejsca drużynie z Racławówki oraz zwycięzcom z OSP 
Krzeszów.  W kategorii dziewcząt najlepsza okazała się Mło-
dzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Racławówka. Serdecz-
nie gratulujemy!

Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Woje-
wódzkiego Związku OSP RP i Komenda Wojewódzka PSP 
w Rzeszowie przy współpracy w Wójtem Gminy Skołyszyn, 
Starostą Jasielskim oraz Komendą Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej w Jaśle. Redakcja

PROmOCjE KRYtEj PŁYWALNI 
„WODNIK”

Jak co roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głogo-
wie Małopolskim przygotował na czas wakacji 
atrakcyjne promocje zarówno dla dzieci, mło-
dzieży jak i dorosłych.

W miesiącach lipiec/sierpień za wejście na Krytą Pły-
walnię „Wodnik” dzieci i młodzież zapłacą jedyne 3,50 zł za 
godzinę. Oferta obowiązuje od poniedziałku do piątku za 
okazaniem legitymacji szkolnej. Dorośli przy zakupie karnetu 
rodzinnego za 150 zł otrzymają rabat w wysokości 50 zł. łącz-
ną kwotę 200 zł można wykorzystać na dowolną usługę OSiR. 

Dodatkowo w każdy piątek w godzinach od 22 do pół-
nocy można skorzystać z oferty nocnego pływania. Pakiet 
wieczorny w cenie 10 zł/2 godz. obejmuje wejście na basen, 
saunę suchą oraz siłownię. Szczegóły na plakatach. Zapra-
szamy do aktywnego wypoczynku!

Redakcja

 2.07.br. – dachowanie samochodu osobowego na obwodnicy Głogowa Młp.
 4.07.br. – neutralizowanie plamy substancji ropopochodnej na Drodze 

Krajowej nr 9 obok stacji Watkem.
13.07.br. – pożar trawy w miejscowości Zabajka.
21.07.br. – wypadek drogowy przy ul. Sikorskiego w Głogowie Młp.

KALeNDARIuM NAjBLIŻSZYch WYDARZeń

26 – 31 LIPCA Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.

30 – 31 LIPCA Finał ZABAJKA CUP 2016.

1 – 7 SIerPnIA
wakacyjne zabawy dla dzieci w Centrum Promocji 
Obszarów NATURA 2000 w Budach Głogowskich 
(w godzinach 8.30 – 15.00), tel. 17 851 91 93.

19 SIerPnIA

ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń kapeli 
i zespołów ludowych do udziału w VI Głogowskim 
Przeglądzie Kapel i Śpiewaków ludowych, MGDK 
w Głogowie Młp., tel. 17 86 40 107.

21 SIerPnIA Dożynki gminne w Rudnej Małej.

26 – 28 SIerPnIA ZOB*** VI Etap Polskiej ligii Jeździeckiej 2016 
w leśnej Woli

Wydawca: Podkarpacki Klub Samorządności
(Zadanie realizowane na zlecenie Gminy 
Głogów Młp.)
Adres redakcji: ul. Kard. Stefana Wyszyń-
skiego 12, Głogów Młp.
redakcja: Katarzyna Madej
Korekta językowa: Redakcja 
nakład 700 egz. 
Druk i łamanie: BONUS lIBER Sp. z o.o. 
35-020 Rzeszów, ul. 17 Pułku Piechoty 7
uWAGA! Redakcja zastrzega sobie prawo se-
lekcji otrzymanych materiałów, dokonywania 
w nich skrótów i poprawek. Redakcja nie po-
nosi odpowiedzialności za treść reklam oraz 
zastrzega sobie prawo do ich selekcji
Artykuły do ZG można przesyłać na adres:  
gazeta@glogow-mlp.pl
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tu mOŻnA KuPIĆ 
„ziemię Głogowską”

Głogów młp.: Sklep „Super - Sam” GS*; 
Sklep Delikatesy „Dwójka” GS; Sklep De-
likatesy „Centrum”; Kiosk (obok dworca 
PKS); PIWEX Sklep firmowy ul. Długa 
(osiedle Słoneczne); Sklep nr 6 w Głogo-
wie Młp. (osiedle Słoneczne) GS.
Wysoka Głogowska: Sklep p. Ścieranki; 
Sklep p. Furman; Sklep p. Gaweł; Sklep p. 
Barczaka; Sklep p. łyczko; Sklep nr 7 - GS
Budy Głogowskie: Sklep p. Grzywacz,; 
Sklep nr 10 - GS; Sklep p. Bober; Sklep  
p. Mytych - Bielenda
Przewrotne: Sklep p. Rusin; Sklep nr 4 GS
Styków: Sklep p. Pasek; Sklep p. Suszek
Pogwizdów Stary: Sklep p. Kluzińskich
Hucisko: Sklep nr 8 - GS
Wola Cicha: Sklep nr 13 - GS
zabajka: Sklep nr 11 - GS
miłocin: Delikatesy „Dwójka” - GS
rudna mała: Sklep nr 16 „Delikatesy Cen-
trum” - GS
Lipie: Delikatesy „Dwójka” - GS
rogoźnica: Sklep nr 12 - GS

* Placówki handlowe Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” w Głogowie 
Małopolskim

 1.07.br. – uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego przez mieszkańca 
Głogowa Młp.

 1.07.br. – usiłowanie oszustwa metodą „na wnuczka” w Głogowie Młp.
 2.07.br. – kradzież i uszkodzenie słupka granicznego w Wysokiej Głogow-

skiej.
 6.07.br. – kradzież energii gazowej przez mieszkańca Rudnej Małej.
 7.07.br. – porzucenie zwierząt w Miłocinie.
 8.07.br. – groźby karalne wobec kobiety zamieszkałej w Przewrotnem.
 8.07.br. – włamanie do domu i kradzież sprzętu RTV w Przewrotnem.
11.07.br. – oszustwo internetowe za pośrednictwem portalu OlX na szkodę 

mieszkańca Pogwizdowa Nowego.
15.07.br. – posłużenie się danymi na portalu aukcyjnym Allegro na szkodę 

mieszkańca Głogowa Młp.
18.07.br. – zatrzymanie mężczyzny zamieszkałego w Głogowie Młp. podej-

rzanego o dokonanie szeregu oszustw polegających na wyłudza-
niu pieniędzy przy oferowaniu usług budowalnych.

21.07.br. – kierowanie pojazdem mechanicznym przez mężczyznę w stanie 
nietrzeźwości w Głogowie Młp.

24.07.br. – pożar garażu na szkodę kobiety zamieszkałej w Głogowie Młp.
24.07.br. – kradzież z włamaniem do domu w Głogowie Młp.
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