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O sprawach lokalnych – konkretnie

Szanowni Państwo
Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Głogów Małopolski

Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny dla każdego z nas.
To czas rodzinnych spotkań, niezwykłej atmosfery i wzajemnej życzliwości.

Z tej okazji prosimy o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń
zdrowia, spokoju i pomyślności.

Niech Nowy 2017 Rok przyniesie wiele okazji 
do spełnienia wszelkich zamierzeń oraz satysfakcji z ich realizacji.

              Przewodniczący                              Burmistrz Głogowa Małopolskiego
Rady Miejskiej w Głogowie Młp.                   Paweł Baj      
            Aleksander Jurek 

W tym numerze płyta z kolędami i pastorałkami w wykonaniu Kapeli „Łubu Dubu” z Głogowa Młp.  
i Zespołu „Ogniewica” z Ukrainy
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POLECAMY

Z OBIEKTYWU

Coroczne kiermasze bożonarodzeniowe organizowane na terenie gminy cieszyły się dużą popularnością. 
Na świątecznych stoiskach można było zakupić przepiękne ozdoby świąteczne,  

rękodzieło, smaczne wypieki i oryginalne upominki. 

WYDARZENIA:

Boże Narodzenie to święty czas
Rozmowa z ks. Stanisławem Kamiń-
skim,  Proboszczem Parafii św. Józefa na 
Niwie w Głogowie Młp  .............. str. 4-5

GOSPODARKA

Zostaliśmy docenieni za innowacje
Wywiad z Andrzejem Sawickim, Preze-
sem spółki EkoGłog  ................... str. 8-9

KULTURA

„Hrabia von Trupki” – teatr na miarę 
możliwości
Wywiadu udzielił Piotr Grygiel – kierow-
nik i założyciel grupy „Hrabia von Trup-
ki”, amatorskiego teatru działającego przy 
MGDK w Głogowie Młp., który w swo-
im dorobku wiele spektakli, w tym kilka 
sztuk własnego autorstwa  ..............str. 10

OŚWIATA

Polsko-niemiecko-ukraińska wymiana 
szkolna, Głogów Młp. – Rheinberg – 
Lwów
Grupa uczniów z ZSO w Głogowie Młp. 
oraz Zespołu Szkół w Budach Głogow-
skich wzięła udział w projekcie polsko-
niemiecko-ukraińskiej wymiany szkol-
nej, która umożliwiła im poszerzenie 
umiejętności z j. niemieckiego i angiel-
skiego oraz zawiązanie nowych, między-
narodowych znajomości  ..............str. 16

HISTORIA

Jak dawniej obchodzono w Głogowie 
Wigilię?
Choinkę nazywano „krzockiem”, który 
musiał być udekorowany różnego rodza-
ju słodyczami i przysmakami. Przy stole 
zasiadano po pojawieniu się na niebie 
pierwszej gwiazdy. Po wieczerzy wigilijnej 
młodzież zaczynała kolędowanie  ...str. 20

SPORT

Nadal jestem w grze
W listopadzie już po raz kolejny w Gło-
gowie Młp. odbył się Wojewódzki Turniej 
Rugby na wózkach. Porozmawialiśmy 
z Łukaszem Brudkiem, zawodnikiem 
drużyny Flying Wings, na czym polega 
ten nietypowy sport, oraz co najbardziej 
motywuje go do gry  ........................str. 22

LIFESTYLE

Na świątecznym stole
Przedstawiamy tradycyjne przepisy na 
potrawy, których z pewnością nie może 
zabraknąć na świątecznym stole  ....str. 25

W dniu 16 listopada 2016 
roku w budynku Podkar-
packiego Urzędu Woje-
wódzkiego zgromadziło się 
ponad 200 uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych woje-
wództwa podkarpackiego 
na uroczystości wręczenia 
dyplomów stypendystom 
Prezesa Rady Ministrów. 
W gronie najlepszych 
i najbardziej utalentowa-
nych młodych ludzi znalazła 
się także uczennica Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących 
w Głogowie Małopolskim – 
Joanna Przybyło.

Stypendium Prezesa Rady 
Ministrów przyznawane jest 
uczniowi, który otrzymał 
świadectwo z wyróżnie-
niem uzyskując przy tym 
najwyższą średnią w swojej szkole (minimum 4,75) albo wykazuje szczególne 
uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej celujące 
stopnie, a z pozostałych przedmiotów stopnie co najmniej dobre. Stypendium 
przyznawane jest jednemu uczniowi szkoły w danym roku szkolnym.

Joasia, obecnie uczennica klasy 3b oraz przyszłoroczna maturzystka, w roku 
szkolnym 2015/2016 uzyskała najwyższą średnią w szkole (5,55). Jej ciężka praca 
i zapał do nauki został doceniony właśnie w postaci otrzymanego stypendium. 
Joannie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce!

Katarzyna Bawor

STYPENDIA PREZESA  
RADY MINISTRÓW

Dyplomy i gratulacje wręczała Wojewoda Podkarpacki – Pani Ewa Leniart
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PODATKI 2017 ROKU BEZ ZMIAN 
W 2017 roku na terenie gminy Głogów 
Młp. podatki nie wzrosną. Dotyczy to 
zarówno mieszkańców jak i firm dzia-
łających na terenie gminy. Oznacza to, 
że obowiązywać będą stawki podatkowe 
takie same jak w roku 2016. W dwóch 
przypadkach stawki podatkowe zostały 
nawet obniżone. Dotyczy to podatku 
za grunty znajdujące się pod wodami powierzchniowymi 
stojącymi lub płynącymi i zbiornikami sztucznymi o po-
wierzchni powyżej 1 hektara. W 2017 roku było to 4,58 zł. 
obecnie jest to stawka w wysokości 4,54 zł. oraz stawka za 
grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, staw-
kę podatkową obniżono o dwa grosze z 3,00 zł. w 2016 r. 
do 2,98 zł. za 1m2 w 2017 r. Poniżej w tabeli zamieszczam 
wykaz stawek podatkowych. 

WODA I ŚCIEKI 
Również opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie 
ścieków nie zostały podniesione i pozostały na poziomie 
roku 2016. Kształtują się one następująco:
Cena za 1 m3 wody wynosi:
- dla gospodarstw domowych – 2,73 zł. + 8 % vat
- dla pozostały odbiorców (firm) – 4,71 zł. + 8% vat 

Cena za 1 m3 ścieków wynosi:
- dla gospodarstw domowych – 3,61 zł. + 8 % vat (gmina 
dopłaci kwotę 0,22 zł. + 8 % vat do każdego 1 m3 ścieków 
odprowadzanego na oczyszczalnie przez mieszkańców). 
- dla pozostałych odbiorców (firm) – 6,75 zł. + 8% vat 

PIENIĄDZ W KIESZENI MIESZKAŃCÓW 
Pomimo tego, że w roku 2017 na terenie gminy planowa-
ne są bardzo duże i kosztowne inwestycje, nie podnosimy 
podatków i opłat. Pieniędzy na inwestycje będziemy po-
szukiwali w programach unijnych i krajowych programach 
rządowych. Zrealizowane będą m.in. programy budowy 
sieci kanalizacyjnych, powstaną nowe hydrofornie i stacje 
uzdatniania wody. Wybudowane zostanie również nowo-
czesne centrum przesiadkowe i drogi dojazdowe oraz ko-
lejna, trzecia już hala gimnastyczna.  
Jestem przekonany, iż zaoszczędzone przez mieszkańców 
środki finansowe, łącznie z kwotą z rządowego programu 
500+ (dotyczy tych rodzin, które z tego programu korzysta-
ją) zostaną bardzo mądrze i racjonalnie wykorzystane na 
najważniejsze potrzeby rodzin i mieszkańców gminy.  

Paweł Baj, Burmistrz Głogowa Młp. 

W ROKU 2017 PODATKI, OPŁATY ZA WODĘ 
I ŚCIEKI NIE WZROSNĄ

30 listopada br. odbyła się XXXIII Sesja Rady Miejskiej podczas, której radni przyjęli uchwały dotyczące 
obowiązujących w 2017 roku stawek podatkowych oraz zatwierdzili zaproponowane stawki opłat za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od mieszkańców i firm z terenu gminy.

Stawki podatkowe, które będą obowiązywały 
w Gminie Głogów Młp. w 2017 roku:

GłOGóW MłP.

2016 2017

Budynki mieszkalne 0,60 0,60

Budynki związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej 21,90 21,90

Budynki zajęte na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym

10,68 10,59

Budynki pozostałe 4,50 4,50
Budynki związane z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych 4,60 4,60

Grunty z działalności gospodarczej 0,85 0,85

Grunty pozostałe 0,25 0,25

Grunty pod wodami powierzchnio-
wymi stojącymi lub płynącymi jezior 
i zbiorników sztucznych – od 1 ha 

4,58 4,54

Grunty niezabudowane objęte obsza-
rem rewitalizacji… 3,00 2,98

Podatek rolny: cena skupu żyta 1dt 36,00 36,00

Podatek rolny: gospodarstwa rolne
Podatek rolny: gospodarstwa pozostałe

90,00
180,00

90,00
180,00
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W tym roku w niektórych miejscach światełka bożonaro-
dzeniowe pojawiły się jeszcze przed adwentem, czy to nie 
przesada? 
Tak, takie zjawisko jest obecne od jakiegoś czasu w naszej 
kulturze. Cóż, z modą nie warto walczyć, trzeba tylko jakoś 
cierpliwie wszystko tłumaczyć i uczyć właściwego rozumie-
nia i podejścia do tych zjawisk. Przechodząc do słusznego 
Pani spostrzeżenia można powiedzieć, że na Święta Bożego 
Narodzenia składa się też bogata tradycja, folklor i oprawa ze-
wnętrzna. Ona jest bardzo piękna, widoczna i chwytliwa dla 
komercji, która po prostu ma okazję na niej zarobić. I świat 
to wykorzystuje. Czy to jest złe? Może nie do końca. Zależy 
jak człowiek do tego podejdzie. Przecież oprawa zewnętrz-
na poprzedza święta, towarzyszy im i również może nas do 
nich przygotować. Ona nie może nam jednak przesłonić isto-
ty świąt i utrudnić dotarcia do sedna. Ostatecznie od naszej 
kultury chrześcijańskiej i duchowej zależy ile w nas i naszych 
rodzinach będzie komercji, a ile prawdziwej atmosfery świąt.

Trochę się nam te święta skomercjalizowały?
Tak, to prawda. Ponieważ tak jak powiedziałem wcze-
śniej, tych przygotowań jest rzeczywiście dużo. Trzeba 
ubrać choinkę, zrobić zakupy, postarać się o jakieś pre-
zenty, zrobić gruntowne porządki, w końcu przygotować 
Wigilię. Na to też potrzeba czasu, te czynności robimy 
w czasie. Jednak pierwsze dla chrześcijanina powinno być 
przygotowanie duchowe. W związku z tym trzeba szukać 
spokoju, ciszy, trzeba namysłu. Wszystko po to, ażeby ten 
święty czas przeżyć osobiście, duchowo i rodzinnie. Trze-
ba więc w tym całym biegu szukać chwil właśnie na to, 
na prawdziwe, chrześcijańskie przeżycie. Może pojawić się 
pytanie, czy Adwent nie jest za wcześnie, czy nie jest za 
długi? Myślę, że nie, ponieważ cztery niedziele Adwentu 
są właśnie po to, aby całościowo przygotować się do świąt, 
zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej, która 
musi być dla nas ważniejsza. Najpierw duch potem ciało, 
i jedno i drugie – bo to jest cały człowiek.

Wiemy, że czcimy wydarzenie sprzed ponad 2000 lat. Ale 
jak dzisiaj przekonać młodego człowieka do tego, że naro-
dzenie Zbawiciela jest szczególne ważne?
Chrześcijańskie podejście do świąt każe nam zwrócić uwa-
gę na ich zbawczy, duchowy wymiar. Boże Narodzenie to 
rocznica urodzin Jezusa Chrystusa Syna Bożego, w którego 
ja wierzę i dla którego przygotowuję swoje serce. Jezus przy-
szedł na świat, żeby mnie zbawić i świętuje to wydarzenie 
żeby Bogu za to podziękować, żeby na nowo przyjąć Jego 
błogosławieństwo. Do przeżycia tego wydarzenia przygo-
towuje nas Słowo Boże, spowiedź święta, roraty, rekolekcje, 
pieśni adwentowe, a potem bożonarodzeniowe.  Adwent to 
czas na pojednanie się z Bogiem i człowiekiem. Adwent to 
także czas wyrzeczeń czyli odmówienia sobie jakiegoś dobra 
oraz stawiania sobie wymagań. Z taką myślą została przy-
gotowana i wyłożona w naszym kościele Księga Czynów 
Duchowych na Adwent i Wielki Post, w  której możemy 

wpisać adwentowe wyrzeczenia takie jak: odmówienie sobie 
używek, umiar w tym co dozwolone i godziwe jak np. kom-
puter, komórka, gry, zabawa itp. Święta Bożego Narodzenia 
są wyjątkowe – czekają na nie zarówno dzieci, dorośli jak 
i młodzież. Przeżywamy je bardzo rodzinnie. W Boże Na-
rodzenie do kościoła idą nawet Ci, którzy nie mają zwyczaju 
regularnie chodzić na niedzielną Eucharystię. To widać, że 
człowiek wierzący ma intuicję do Tego wydarzenia, które 
miało miejsce ponad 2000 lat temu i daje mu się pociągnąć. 
Nic dziwnego, że na te święta reagują dosłownie wszyscy: 
dorośli, dzieci i młodzież. I tak powinno być.

To bardzo rodzinne święta, co ksiądz radziłby tym, którzy 
w czasie świąt pozostają sami i opuszczeni? Dla niektó-
rych to bardzo trudny okres…
Boże Narodzenie to święta bardzo rodzinne. Dlaczego? 
Pewnie dlatego, że Bóg jako drogę i sposób na Wcielenie 
swojego Syna wybrał rodzinę. Dlatego też zanim zacznie-
my przeżywać święta w kościele to zaczynamy je przeży-
wać przy wigilijnym stole w rodzinie. Gromadzi się przy 
nim cała rodzina. Tego obrzędu jako wejścia w święta nie 
może zabraknąć. Zostawiamy  jedno dodatkowe nakrycie 
dla tych, których już między nami nie ma, a z drugiej stro-
ny właśnie dla biednych i samotnych, którzy tego wieczo-
ru mają prawo do nas przyjść; i powinniśmy ich przyjąć! 
Nie wpadajmy wtedy w potrzask gdyby się tak stało. Niech 
przypomni nam się Józef z Maryją, która szukała rozwiąza-
nia…. Jak najbardziej możemy pomyśleć o zaproszeniu ta-
kich osób. Jeśli znamy kogoś, kto mieszka w pobliżu, a jest 
samotny – zaprośmy go tego wieczoru na wieczerzę. Niech 
nikt tego wieczoru nie będzie samotny. Dobrze, że dzisiaj 
są odpowiednie instytucje, które dbają o ludzi samotnych. 
Przecież dla osób starszych i samotnych przebywających 
np. domach pomocy społecznej, w domach starców czy 
ośrodkach opiekuńczych są organizowane wigilie, spotka-
nia opłatkowe. Jest to jakaś namiastka tych jakże rodzin-
nych świąt, na które ich nie stać ich z różnych powodów 
– osobistych, zdrowotnych, losowych i rodzinnych. W te 
święta nie można odwrócić się od drugiego człowieka.

BOŻE NARODZENIE TO ŚWIĘTY CZAS
Rozmowa z ks. Stanisławem Kamińskim,  Proboszczem Parafii św. Józefa na Niwie w Głogowie Młp.

Radosna nowina o przyjściu na świat Syna Bożego rozbrzmiewa najpierw w domach, 
dopiero potem idziemy świętować do kościoła. Ten zwyczaj przypomina prawdę, że to 

Święta Rodzina jako pierwsza cieszyła się obecnością Jezusa
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Czy w tym roku będzie kolędowanie na Niwie?
Tak. Nieodłącznym elementem Bożego Narodzenia jest 
zwyczaj kolędowania. Te piękne pieśni powinniśmy śpie-
wać nie tylko podczas liturgii w kościele, ale podczas wi-
gilii, świątecznych spotkań przy stole, oraz przyjmując 
kolędników. Śpiew kolęd trwa aż do Ofiarowania Pań-
skiego czyli do 2 lutego. Piękną tradycję kolędowania 
ma Parafia św. Józefa w Głogowie Młp. na Niwie. Śpiew 
kolęd  będzie wykonywał nasz Chór Parafialny, a w dru-
gi dzień świąt – na Świętego Szczepana podczas Mszy 
św. o godz. 12.00 po raz drugi wystąpi NICOLAUS czyli 
Chór i Orkiestra Kameralna z Kraczkowej. Kolejny kon-
cert kolęd dadzą nauczyciele i uczniowie Szkoły Muzycz-
nej w Głogowie Młp. Gorąco zachęcam do kolędowania 
i zapraszam do kościoła św. Józefa na Niwie. Wszystkim 
Szczęść Boże na Święta i Nowy Rok.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Katarzyna Madej

Uroczystość poświęcenia i przekazania kluczyków do sa-
mochodu odbyła 23 listopada br. się przed budynkiem 
Komisariatu Policji w Głogowie Młp. W części oficjalnej 
uczestniczyli: Zastępca Komendanta Miejskiego Policji 
mł. insp. Konrad Wolak, Zastępca Komendanta Miej-
skiego Policji mł. insp. Mirosław Wośko, Komendant 
Komisariatu Policji w Głogowie Młp. asp. sztab. Janusz 
Pustelak, specjalista Pani Ewa Gubernat, zastępca bur-
mistrza Jerzy Komaniecki oraz sekretarz gminy. Uroczy-
stego poświęcenia nowego samochodu dokonał Ksiądz 
Kapelan Policji Marek Buchman.

Komendant Komisariatu Policji w Głogowie Młp. w swo-
im wystąpieniu złożył na ręce władz samorządowych po-
dziękowania za udzielone wsparcie finansowe, bez którego 
zakup wozu byłby niemożliwy. Tego typu przedsięwzięcia 
świadczą nie tylko o bardzo dobrze układającej się współpra-
cy samorządów z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie. 
Jest to także wyraz dbałości władz gmin o bezpieczeństwo lo-
kalnej społeczności – powiedział asp. sztab. Janusz Pustelak. 
Zastępca burmistrza Jerzy Komaniecki życzył policjantom 
bezpiecznej jazdy i służby. 

Zakup samochodu został sfinansowany ze środków Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Gminy Gło-
gów Małopolski i Gminy Świlcza, a jego wartość to prawie 
80 tys. złotych.

Nowy pojazd zwiększy mobilność policjantów, a tym sa-
mym przyczyni się do większej skuteczności i wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa w gminie.

Anna Morawiec

NOWY SAMOCHÓD DLA 
POLICJI W GŁOGOWIE MŁP.
Komisariat Policji w Głogowie Młp. zyskał nowy 
pojazd. Zakup policyjnego samochodu marki 
Skoda Yeti 4x4 był możliwy m.in. dzięki party-
cypowaniu w kosztach przez samorząd naszej 
gminy, gminy Świlcza i Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Rzeszowie.

Oficjalne przekazanie samochodu

NICOLAUS - Chór i Orkiestra Kameralna z Kraczkowej

ANTENY
–	 Montaż	instalacji	antenowych	
do	odbioru	telewizji	nazieMnej	
i	telewizji	satelitarnej

–	 serwis,	naprawa,	ustawianie	anten
–	 wykonywanie	instalacji	
elektrycznych	

tel. 601 345 452
e-mail: zurtrzeszow@wp.pl

Grz e Go r z 	w i s z 
Wysoka Głogowska 84 
36-061 Wysoka Głogowska 
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Jak zawsze program pobytu był bardzo urozmaicony. Pierw-
szym punktem wizyty była Warszawa, gdzie seniorzy mogli 
zwiedzić Sejm dzięki uprzejmości Posła na Sejm RP Pana 
Zbigniewa Chmielowca. Przewodnikiem po Sejmie był Pan 
Przemysław Fill, który oprowadzając po obiekcie przybli-
żył kilka informacji o nim. Podziwiając stolicę członkowie 

związku udali się również do kościoła św. Stanisława Kostki 
na Żoliborzu oraz z przewodnikiem zwiedzili Muzeum bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki – W muzeum złożyliśmy dar – obraz 
namalowany przez p. Tomasza Kota z Aktywnej Grupy Twór-
ców działającej przy Miejsko Gminnym Domu Kultury im. F. 
Kotuli w Głogowie Młp. przedstawiający ks. Jerzego z opraw-
cami – mówi Przewodnicząca Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów w Głogowie Młp. Pani Kazimiera Reguła.

Kolejnym punktem programu było wspólne spotkanie w Ra-
dzyminie z okazji Dnia Seniora. Zostaliśmy przywitani bardzo 
serdecznie orkiestrą i śpiewem, gdyż spotykamy się już kolejny 
raz bo przyjaźń nasza trwa już od wielu lat. Sala wypełniona 
była młodzieżą II wieku z Radzymina wraz z władzami samo-
rządowymi na czele z Burmistrzem Radzymina Krzysztofem 
Chacińskim – podkreśla Pani Reguła. Na spotkaniu byli rów-
nież obecni: Przewodniczący Rady Miejskiej w Radzyminie 
Krzysztof Dobrzyniecki, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 
Wołomińskiego Halina Bonecka, Proboszcz radzymińskiej 
parafii p.w. św. Jana Pawła II ks. Krzysztof Ziółkowski, dy-
rektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin Artur 
Laskowski, Przewodniczący Oddziału Rejonowego Polskie-
go Związku Emerytów i Inwalidów w Wołominie Leonard 
Wikieł, sołtys Wolicy Katarzyna Stokowska, redaktor naczel-
na „Kuriera W” Janina Czerwińska oraz przedstawiciele za-
przyjaźnionych kół seniorów z Nadmy, Słupna, Załubic oraz 
50 osobowa delegacja seniorów z Głogowa Młp.

Przybyłych gości powitała prezes radzymińskiego sto-
warzyszenia „Aktywnych 50 Plus” Barbara Kobylarz. 
W imieniu Związku Emerytów i Rencistów z Głogowa 
Młp. na ręce Burmistrza Radzymina został złożony list 
gratulacyjny Burmistrza Głogowa Młp. skierowany do 
wszystkich seniorów z okazji ich święta, a delegacja za-
rządu z Głogowa wręczyła pamiątkowe upominki oraz 
obraz namalowany przez głogowską malarkę Panią Felicję 
Mroczkę. Wielką radość sprawił gospodarzom również 

kosz pełen głogowskich specjałów na stół. 

Po oficjalnych wystąpieniach młodzież szkolna z klasy VI 
Szkoły Podstawowej zaprezentowała humorystyczną scen-
kę opartą na motywach utworu „Dziad i Baba” J. Karszew-
skiego, a wiceprezes stowarzyszenia „Aktywni 50 Plus” p. 
Janusz Rasiński odczytał dowcipną fraszkę o tym jak to 
bywa w starości. Uroczystość uświetnił męski zespół radzy-
myńskich „Seniorów” oraz nasze rodzime śpiewaczki, które 
zaprezentowały piosenkę o Głogowie ułożoną specjalnie na 
to spotkanie. W serdeczniej i miłej atmosferze był czas na 
wspominanie wspólnie spędzonych chwil.

Spotkanie partnerskie zakończyło się okolicznościową Mszą 
Świętą w kaplicy Sanktuarium św. Jana Pawła II na radzy-
mińskiej Victorii – Mamy nadzieję że nasza długoletnia przy-
jaźń i współpraca będzie nadal się rozwijać i już w przyszłym 
roku się spotkamy – podsumowuje wyjazd przewodnicząca 
ZEiR w Głogowie Młp. Ostatnim punktem na trasie było 
zwiedzanie najsłynniejszych zabytków Warszawy.

Katarzyna Madej

SPOTKANIE PARTNERSKIE GŁOGÓW MŁP. – RADZYMIN 
W październiku członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  z Głogowa Młp. wyruszyli na kolejną 
dwudniową wizytę partnersko-integracyjną do przyjaciół związku emerytów, obecnie działającą jako Sto-
warzyszenie „Aktywni 50 Plus” w Radzyminie.

Zwiedzanie Warszawy

Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi Pawłowi Bajowi 
oraz Dyrektorowi Miejsko Gminnego Domu Kultury Panu 
Dariuszowi Lewandowskiemu-Socha, za pomoc, przychyl-
ność i otwarcie serca dla naszej organizacji i osób starszych. 
Dziękujemy za otrzymane pamiątki, które mogliśmy wrę-
czyć gościom i za nieodpłatne wypożyczenie samochodu.

Zarząd ZEiR w Głogowie Młp.

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

RE
KL

A
M

A 
RE

KL
A

M
A 

RE
KL

A
M

A 
RE

KL
A

M
A REKLA

M
A 

REKLA
M

A 
REKLA

M
A 

REKLA
M

A 



7Ziemia GłoGowska 12/2016 WYDARZENIA

Na te oraz inne pytania stawiane w nurcie profilak-
tyki, mogli odpowiedzieć sobie uczestnicy projek-
tów „Ukryte skrzydła – II edycja”, „Reaguj na prze-
moc – II edycja” oraz „Pomóż – pokaż – powadź” 
realizowanych na terenie Gminy Głogów Małopol-
ski, Rzeszowa oraz Albigowej, współfinansowanych 
z funduszy Województwa Podkarpackiego – Regio-
nalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

Dzięki współpracy szkół ze Stowarzyszeniem „Na Plus” 
oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Głogów Małopolski 
dzieci, rodzice oraz dziadkowie mieli okazje do wspólnych 
rozmów, lepszego poznania siebie na wzajem, wspólnego 
spędzenia czasu, a osoby borykające się z różnymi trud-
nościami otrzymały kompleksowe wsparcie. Zadowolenie, 
uśmiechy na twarzach uczestników różnorodnych warszta-
tów i imprez takich jak rodzinna gra terenowa, czy Wie-
czór Pieśni Patriotycznej, oraz podziękowania kierowane 
w stronę specjalistów pracujących w projektach, są dla nas 
najlepszym wyznacznikiem dalszej pracy.

Te wszystkie działania nie mogłyby być realizowane bez po-
mocy i życzliwości wielu osób. Dlatego serdecznie dziękuję: 
Pani Dyrektor Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej Jolan-
cie Kwarcie, Pani Anecie Ginter – Prezesowi Stowarzyszenia 
„Na Plus”, Pani Bożenie Woźny – Prezesowi Stowarzyszenia 
Rozwoju Gminy Głogów Małopolski za cierpliwość, wyrozu-
miałość oraz dotychczasową, niezwykle owocną współpracę.

Małgorzata Stopa-Wołowiec
pedagog ZS w Wysokiej Głogowskiej

JAK SPĘDZAĆ WOLNY CZAS ? 

CO W ŻYCIU JEST DLA MNIE 
NAJWAŻNIEJSZE ?

Przed przyjazdem pogotowia – pierwsza pomoc przedmedyczna

W związku z przeprowadzonym scaleniem gruntów w ob-
rębie wsi Rudna Mała w gminie Głogów Młp. informu-
jemy, że na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 6 ustawy o podatku 
rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617 z poźn. zm.) przysługu-
je zwolnienie od podatku rolnego gruntów gospodarstw 
rolnych otrzymanych w drodze wymiany lub scalenia na 
1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymia-
ny lub scalenia gruntów. Po upływie okresu zwolnienia, 
zgodnie z art. 12 ust. 6 ww. ustawy stosuje się ulgę w po-
datku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierw-
szym roku o 75% i w drugim o 50%. Powyższe zwolnienie 
przyznaje Burmistrz Głogowa Młp. w drodze decyzji, na 
wniosek podatnika. 

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać na stronie 
internetowej www.glogow-mlp.pl w zakładce „Załatw 
sprawę – Katalog spraw PSEAP – Podatki i opłaty” lub 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp. przy ul. 
Kościelnej 8, pokój nr 2. Wniosek o zwolnienie należy zło-
żyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp. ul. 
Kościelna 8, pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu (po-
niedziałek: 7.30 – 16.30, wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30, 
piątek: 7.30 – 14.30) lub wysłać na adres: Urząd Miejski 
w Głogowie Młp., ul. Rynek 1, 36-060 Głogów Młp. Szcze-
gółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
(17) 85 15 186.

Katarzyna Madej 

ZWOLNIENIE W PODATKU 
ROLNYM GRUNTÓW 

OTRZYMANYCH  
W DRODZE SCALENIA

SALONIK PRASOWy (W BIEDRONCE )
GłOGÓW MAłOPOLSKI, UL. PIłSUDSKIEGO 24
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W listopadzie odebrał pan wyróżnienie w Podkarpackiej 
Nagrodzie Gospodarczej, co zdecydowało o tym zaszczyt-
nym tytule?
Pod uwagę branych było kilka czynników. Przede wszystkim 
realizowane inwestycje i tu główne miejsce zajmuje nasza 
oczyszczalnia ścieków. Analizowane były również kwestie 
innowacyjności. W spółce cały czas dążymy do wprowa-
dzania innowacji, rozwijamy system zdalnego monitoringu 
wodociągów polegający na tym, że system powiadamia nas 
o ewentualnych awariach i zagrożeniach. Dzięki temu może-
my szybko reagować. Wdrażamy też system zdalnego odczy-
tu zużycia wody. Inne kwestie, które zostały wzięte pod uwa-
gę to także efektywność funkcjonowania spółki. Została ona 
wysoko oceniona przez kapitułę konkursu, ponieważ skala 
działania naszej spółki rośnie, zatrudnienie jest stabilne, 
a koszty funkcjonowania są optymalizowane. Doceniono też 
nasze zmiany organizacyjne – stworzyliśmy Dział planowa-
nia i rozwoju. Zadaniem tego działu jest planowanie i przy-
gotowywanie do realizacji ważnych inwestycji rozwojowych, 
głownie w zakresie infrastruktury wodociągowo-kanaliza-
cyjnej. Do tego można również dodać kwestię społecznej 
odpowiedzialności biznesu, która w naszej spółce przejawia 
się choćby poprzez szacunek dla środowiska naturalnego 
i wsparcie dla działalności organizacji społecznych.
Spółka, jako jedna z nielicznych w Polsce, stosuje nowo-
czesne metody oczyszczania ścieków. Proszę wyjaśniać 
czytelnikom na czym to polega?
Nasza technologia oczyszczania ścieków jest o tyle nowo-
czesna, że składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie 
ścieki trafiają do reaktorów SBR, gdzie stosowana jest trady-
cyjna metoda oczyszczania polegająca na reakcji biologicz-
nej, klarowaniu ścieku oraz separacji osadu. Ta metoda jest 
stosowana powszechnie. Innowacyjny jest natomiast drugi 
etap oczyszczania ścieków tzw. MBR. Chodzi o zastosowanie 
specjalnych bioreaktorów membranowych, które umożliwia-
ją bardzo skuteczne oczyszczenie ścieku, poprzez tzw. ultra-
filtrację. W tym procesie oddziela się zawiesinę biomasy od 
biologicznie oczyszczonych ścieków. Są to urządzenia, które 
zapewniają bardzo wysoką skuteczność oczyszczania ście-
ków. Po modernizacji została również znacząco zwiększona 
wydajność oczyszczalni w sensie ilościowym, co jest ważne 
ze względu na stały wzrost liczby mieszkańców gminy.
Zagospodarowywany jest również osad pościekowy, czy to 
bezpieczne?
Jest to nie tylko bezpieczne, ale także bardzo korzystne. Za-
gospodarowujemy osady pościekowe na terenie oczyszczal-
ni, przy zastosowaniu stosunkowo niedrogiej technologii. 
Zastosowaliśmy tę metodę około pięciu lat temu jako jedni 
z pierwszych w Polsce. Dzięki specjalnej instalacji przetwa-
rzamy osady na produkt, który jest tzw. polepszaczem gleby. 
W tym procesie następuje higienizacja osadu – eliminujemy 
z niego wszelkie substancje, które mogłyby być szkodliwe, 
a po drugie uzyskujemy produkt w postaci granulatu. Moż-
na go stosować na terenach upraw roślin ozdobnych, czy też 
przemysłowych. Jest to produkt w pełni wartościowy i bez-
pieczny, co wynika z przeprowadzonych badań. 
Woda w naszej gminie jest dużo smaczniejsza od wody 
w Rzeszowie – z czego to wynika? 

W głównej mierze jest to zasługa źródeł jakie eksploatujemy. 
W porównaniu z Rzeszowem mamy tę przewagę, że eksplo-
atujemy wodę z ujęć podziemnych, a nie z rzeki. Woda z rze-
ki siłą rzeczy zawsze będzie mniej smaczna i bardziej zanie-
czyszczona. Woda w Wisłoku nie jest tutaj wyjątkiem – ona 
jest bezpieczna po uzdatnieniu, ale jej walory smakowe są już 
nieco gorsze. My eksploatujemy wodę z ujęć podziemnych 
w związku z tym nie musimy stosować bardzo intensywnego 
uzdatniania oraz dużej ilości środków chemicznych. Drugą 
kwestią jest zapewnienie stałej dostawy wody. To nie jest ła-
twe, gdyż musimy pamiętać że źródła wody się wyczerpują. 
Zużycie wody w naszej gminie roście bo przybywa miesz-
kańców, a źródła głębinowe mają swoją określoną wydajność, 
której przekroczyć nie wolno. W związku z tym prowadzimy 
prace związane z poszukiwaniem nowych źródeł. Wykonali-
śmy próbne odwierty i mamy już pewne obszary, z których 
w przyszłości będzie można eksploatować wodę.
Spółka prowadzi również odbiór odpadów komunalnych 
od mieszkańców i firm działających na terenie gminy. Czy 
są z tym jakieś problemy? 

GOSPODARKA

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

REKLA
M

A 
REKLA

M
A 

REKLA
M

A 
REKLA

M
A RE

KL
A

M
A 

RE
KL

A
M

A 
RE

KL
A

M
A 

RE
KL

A
M

A 

ZOSTALIŚMY DOCENIENI ZA INNOWACJE
Rozmowa z Andrzejem Sawickim, Prezesem Zarządu spółki EkoGłog

Spółka komunalna EkoGłog wyróżniona w XV edycji Konkursu Podkarpacka Nagroda 
Gospodarcza dołączyła do grona uhonorowanych najlepszych przedsiębiorstw 

regionu w kategorii Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
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Od roku czasu obsługujemy teren całej gminy i realizujemy 
to bez większych problemów. Jeśli pojawiają się jakieś kom-
plikacje, to są one związane np. z awarią samochodu. Mimo 
to, dysponując odpowiednim taborem i zapleczem technicz-
nym, jesteśmy w stanie odbierać odpady od mieszkańców 
czy przedsiębiorców w sposób terminowy i niezawodny. 
Zasadniczym problemem jest wiek i stan wyeksploatowania 
naszego taboru samochodowego. Posiadamy siedem samo-
chodów ciężarowych typu „śmieciarka”, a średni wiek tego 
taboru to 15 lat. W najbliższych latach niezbędne będą inwe-
stycje w tym zakresie. Musimy także rozbudować i odnowić 
tabor potrzebny do zimowego utrzymania dróg.
Spółka zajmuje się m.in. zarządzeniem sieciami wodocią-
gowymi i kanalizacyjnymi – jaki jest ich stan?
To pytanie nie jest łatwe ponieważ te sieci powstawa-
ły w różnym okresie. Niedawno obchodziliśmy jubileusz 
30-lecia funkcjonowania wodociągów w Gminie Głogów 
Małopolski i mniej więcej tyle liczą sobie pierwsze sieci 
i przyłącza wodociągowe – kanalizacja powstała nieco póź-
niej. Jeśli spojrzymy z jakich materiałów wtedy wykony-
wano te sieci to niestety okazuje się, że trzeba spodziewać 
się już pewnych problemów z tym związanych. To jest dla 
nas duże wyzwanie. Mamy na uwadze, że część sieci jest już 
wiekowa i tam prowadzimy proces kontroli i napraw. 
O rozwój sieci dba gmina, a co w planie na 2017 rok ma 
spółka którą pan kieruje?
Jeśli chodzi o wodę i kanalizację planujemy złożyć wspólnie 
z Urzędem Miejskim duży wniosek o dofinansowanie inwe-
stycji z programu „Infrastruktura i Środowisko”. Myślimy tu-
taj między innymi o budowie nowej stacji uzdatniania wody, 
o budowie stacji hydroforowej z dużym zbiornikiem wodnym 
oraz o wymianie jednej dużej przepompowni ścieków. Są to 
zadania związane z zapewnieniem bezawaryjnej pracy zarów-
no wodociągów jak i sieci kanalizacyjnych oraz zwiększonej 
podaży wody dla rosnącej liczby mieszkańców. W przyszłym 

roku planujemy również uruchomić internetowe biuro obsłu-
gi klienta. Chcemy, aby mieszkańcy drogą internetową mogli 
przeglądać swoje płatności, analizować zużycie wody, zgła-
szać problemy. Będą tam też umieszczane pewne komunikaty. 
Jako uzupełnienie tego systemu chcemy też wdrożyć elektro-
niczną fakturę. Rozwijać będziemy system zdalnego odczytu 
zużycia wody. W przyszłym roku ponad 50% obszaru gminy 
zostanie objęte tym systemem. Planujemy także rozwój bazy 
przy ul. Piaski. Obecnie jesteśmy na etapie remontowania bu-
dynków i porządkowania terenu. Planujemy również budowę 
budynku socjalnego dla pracowników.
W tym miesiącu spółka rozpoczęła wymianę umów na dostar-
czanie wody i odprowadzanie ścieków. Na czym to polega?
W grudniu rozpoczęliśmy wymianę umów, którą będziemy 
realizować również w przyszłym roku. Wymiana umów w ża-
den sposób nie wiąże się z wysokością opłat za wodę czy ście-
ki, które ustalane są uchwałą Rady Gminy. Jest to sprawa czy-
sto formalna, aczkolwiek bardzo ważna. Wodociągi w gminie 
funkcjonują już bardzo długo i stosowane były różne umo-
wy, które funkcjonują one do dziś. W międzyczasie likwida-
cji uległ Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 
a w jego miejsce powstała spółka EkoGłog. Zmieniło się także 
prawo, więc należy zaktualizować umowy. W związku z tym 
opracowaliśmy nowy wzór umowy, aktualny i jednolity dla 
wszystkich mieszkańców. Umowy będą przedkładane miesz-
kańcom do podpisu przy okazji wizyty monterów, którzy wy-
mieniają wodomierze lub przez agenta - przedstawiciela spół-
ki. Nasi pracownicy dysponują specjalnymi identyfikatorami 
potwierdzającymi, że są pracownikami naszej spółki. W tej 
sprawie uruchomiliśmy także infolinię, której numer znajduje 
się w piśmie przewodnim dołączonym do umowy. Wystar-
czy zadzwonić, a nasz pracownik wyjaśni wszystkie zawiłości. 
Informacje kontaktowe znajdują się także na naszej stronie 
internetowej http://www.ekoglog.pl. 

Rozmawiała: Katarzyna Madej 

GOSPODARKA

EkoGłog Sp. z o.o. wprowadza do stosowania nowy, ujednolicony wzór umowy o zaopatrzenie 
w wodę i/lub odprowadzanie ścieków bytowych. Zmiana ta podyktowana jest koniecznością:
1. Podpisania umowy z EkoGłog Sp. z o.o. przez osoby, które mają umowę zawartą z Zakła-

dem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głogowie Małopolskim;
2. Ujednolicenia treści umów stosowanych przez ZGKiM oraz EkoGłog Sp. z o.o.;
3. Dostosowania treści umowy do aktualnych przepisów prawa, w szczególności Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-

rowym odprowadzaniu ścieków oraz Ustawy o prawach konsumenta.
Nowy, ujednolicony wzór umowy zapewni wszystkim mieszkańcom gminy Głogów Małopolski równe prawa i obowiązki Odbior-
ców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. W nowym wzorze umowy czytelnie i precyzyjnie opisano 
obowiązki EkoGłog Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości 
usług oraz uprawnienia reklamacyjne Odbiorców usług. Umowa jednoznacznie określa odpowiedzialność EkoGłog Sp. z o.o. za 
sieci i urządzenia wodociągowe oraz kanalizacyjne jak również precyzuje podział odpowiedzialności pomiędzy Spółkę i Odbior-
ców usług za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne.
W najbliższych dniach pracownicy Spółki EkoGłog rozpoczną proces wymiany umów, przychodząc do Państwa domów z kpl. 
dokumentów. Jednocześnie proces wymiany umów prowadzą pracownicy, którzy dokonują wymiany wodomierzy oraz instalują 
nakładki do radiowego odczytu zużycia wody.
Nowa umowa zastąpi dotychczasowe umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków bytowych. Należy podkreślić, 
że nowy wzór umowy nie wpływa na wysokość opłat za zużywaną wodę i odprowadzane ścieki. Stawki tych opłat ustalane są 
w taryfie zatwierdzanej raz do roku przez Radę Miejską w Głogowie Małopolskim w formie uchwały.
W razie pytań lub wątpliwości związanych z procesem wymiany umów, prosimy o kontakt telefoniczny z naszą infolinią (17) 85 17 
712 lub przesłanie pytania na adres poczty elektronicznej infolinia@ekoglog.pl. Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania 
zamieścimy także na naszej stronie www.ekoglog.pl.

REKLAMA             REKLAMA             REKLAMA             REKLAMA             REKLAMA            REKLAMA 

http://www.ekoglog.pl
mailto:infolinia@ekoglog.pl
http://www.ekoglog.pl
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Od kiedy działa grupa teatralna Hrabia von Trupki?
Początki „Hrabiego” sięgają końcówki 2001 roku więc gdy-
by grupa działała nieprzerwanie to właśnie teraz obchodzi-
łaby 15 urodziny.

Co było inspiracją do utworzenia grupy teatralnej?
Wraz z obiecującą młodzieżą, która w tamtym czasie chciała 
zajmować się w Głogowie kulturą, postanowiliśmy stworzyć 
coś na kształt kabaretu. Wtedy nie myśleliśmy jeszcze o po-
ważnych sztukach teatralnych. Chcieliśmy wspólnie spędzać 
czas, a przy okazji tworzyć coś fajnego i zabawnego. Ja dopie-
ro co rozpocząłem pracę w domu kultury i byłem pełen entu-
zjazmu i pomysłów. Starałem się przyciągnąć do tego miejsca 
jak najwięcej młodych ludzi, którzy podobnie jak ja chcieli 
działać na niwie kultury, ale byłem i wciąż jestem amatorem. 
Na szczęście po Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Jasełko-
wych w 2002 r. do ekipy domu kultury dołączyła Aldona Ka-
szuba, która była świeżo upieczoną absolwentką teatrologii 
na UJ i dzięki naszym wspólnym wysiłkom kabaret zaczął 
się przeradzać w prawdziwy amatorski teatr, który w 2003 r. 
przyjął nazwę „Hrabia von Trupki”.

Jakie sztuki udało wam się przygotować?
Pierwszą poważną rzeczą była „Pasja – kuszenie Jezusa 
w ciemnicy” – to też pierwsza sztuka Gosi Pruchnik-Choł-
ki, w której zagrała Marię matkę Jezusa. Drugą i jak do tej 
pory największą sztuką były „Igraszki z diabłem” Jana Drdy 
wystawiane na początku 2003 roku. Spektakl składał się 
z 10 odsłon i trwał (z przerwą) blisko dwie godziny. Póź-
niej grupa przekształcała się na różne sposoby. Jedni przy-
chodzili, inni odchodzili. W tym też czasie Aldona Kaszu-
ba zakończyła współpracę z głogowskim domem kultury, 
grupa rozpadła się i każdy poszedł w swoją stronę. „Hrabia 
von Trupki” zwarł znów szyki w 2007 r. i przygotował na 
podstawie mojego scenariusza niekonwencjonalne jasełka 
pt. „Opowieść wigilijna ale nie tamta”. Spektakl na Woje-
wódzkim Przeglądzie Teatrów Jasełkowych zdobył nagrodę 
za najlepszy współczesny scenariusz i inscenizację. Jesienią 
2011 r. udało się zebrać nową ekipę, której głównymi siłami 
stali się uczniowie głogowskiego liceum i już w kwietniu 
2012 r. wystawiliśmy spektakl „Czy to Mesjasz?”, a w okre-
sie Bożego Narodzenia „Jasełka” według scenariusza Karola 
Masztalerza, za które otrzymaliśmy I miejsce w kategorii 
grup dorosłych i wielopokoleniowych w XXIII Wojewódz-
kim Przeglądzie Teatrów Jasełkowych. W czerwcu 2013 
wystawiliśmy w plenerze 7 odsłon „Balladyny” Juliusza 
Słowackiego. W kwietniu 2014 r. ze zmienioną odbyła się 
obsadą prapremiera spektaklu „Czy to Mesjasz?...”. Później 
przez jakiś czas niewiele udało się zrobić ale w styczniu 
2015 r. przypomnieliśmy po pewnych poprawkach moje 
jasełka, tym razem wystawione pod tytułem „Dworzec 
cudów”. Następnie pokazaliśmy kolejny autorski spektakl 
„Legenda o Pietryśce, czyli czego nie warto robić w noc 
Kupały” oparty o legendy i opowieści regionu rzeszowskie-
go. Jesienią 2015 dołączyły do nas dziewczyny z głogow-
skich gimnazjów i w ten sposób powstała młodsza grupa. 
W kwietniu br. starsza grupa, której członkowie obecnie 

studiują w różnych zakątkach kraju, pożegnała się wspa-
niałą komedią „Kandydatki” Andrzeja Dembończyka. Przy 
okazji można było obejrzeć wystawę poświęconą historii 
„Hrabiego von Trupki”. Ostatnim jak dotąd spektaklem 
była bajka „Za siódmą górą, za siódmą rzeką”, która przygo-
towana została w całości przez młode adeptki teatru z po-
mocą Gosi Pruchnik-Chołki i Michała Chołki. 

Wszystkie wasze dotychczasowe spektakle były bardzo do-
bre, ale Balladyna była doskonała. Czy myślicie o jej po-
wtórzeniu?
Osobiście chciałbym, aby udało się zrobić cykliczną impre-
zę nad głogowskimi stawami, która mogłaby łączyć teatr 
i muzykę i żeby wszystko kręciło się wokół polskich zwy-
czajów i romantycznej fantastyki. Wtedy chętnie spróbuje-
my „Balladynę” wystawić jeszcze raz i tym razem w całości.

Kto pisze scenariusze i przygotowuje scenografie?
Szukamy gotowych scenariuszy w Internecie lub po prostu 
w bibliotece ale i tak często stosujemy skróty i małe albo 
większe zmiany. Sam napisałem scenariusze do „Dworca 
cudów”, „Legendy o Pietryśce” dla „Hrabiego” i „Mastera 
Obrączek” dla grupy „Ufo nad szopką” ze Stykowa. Sceno-
grafię przygotowujemy sami wspólnymi siłami.

Aktorzy to młodzi ludzie którzy szybko odchodzą do in-
nych szkół, nie macie problemu z aktorami?
Jest to problem, z którym grupa boryka się co jakiś czas. 
Młodzież przybywa takimi rocznikowymi falami więc jeśli 
idą na studia to wszyscy od razu i jeśli następna fala nie za-
sili szeregów „Hrabiego” to jest naprawdę ciężko utrzymać 
grupę w stałym działaniu.

Co jest Pana marzeniem?
Mam wiele marzeń a z kolei wiele z nich dotyczy głogow-
skiej kultury. Na pewno chciałbym kiedyś przygotować taki 
spektakl lub koncert, a najlepiej oba w jednym, które byłyby 
wspominane – oczywiście miło i z zachwytem – przez lata. 
Ale na razie wystarczy, jeśli nikt nie będzie przeszkadzał lu-
dziom, którzy chcą coś od siebie dać dla tej małej głogowskiej 
kultury, a jeśli spotkają się z przychylnością to już będzie to.

Rozmawiała: Katarzyna Madej

„HRABIA VON TRUPKI” – TEATR NA MIARĘ MOŻLIWOŚCI
Wywiadu udzielił Piotr Grygiel – kierownik i założyciel grupy

„Hrabia von Trupki” tuż po premierze „Kandydatek” w towarzystwie Kamila Dobrowolskiego
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GRUDNIOWY  
„SENIOR-WIGOR”

Rozpoczął się grudzień, a wraz z nim Adwent. To mie-
siąc przyjemności i niespodzianek, przygotowań do świąt 
oraz wielkiej zadumy. Święta zbliżają się dużymi krokami. 
W Dziennym Domu „Senior-WIGOR” również cieszymy się 
wyjątkową atmosferą i obecnością wśród podopiecznych.

Aby przeżyć święta jak najlepiej, trzeba dobrze się przygo-
tować. Dlatego wraz z początkiem grudnia seniorzy zaka-
sali rękawy i wzięli się do działania. Uczestnicy domu po-
święcili ten czas na robienie pięknych ozdób choinkowych 
i stroików świątecznych. Powoli zaczęli wypełniać dom 
świątecznymi dekoracjami i ozdobami, aby cieszyły oczy 
nasze i naszych gości. W pomieszczeniach stanęły choinki, 
które przyozdobili sami, dzięki czemu drzewka są różne, 
indywidualne, a jednocześnie równie piękne. Uczestnicy 
Dziennego Domu codziennie zaskakują nie tylko wielkim 

zaangażowaniem ale również ciekawymi pomysłami, które 
wcielają w swoja pracę. Poprzez udział w przynależności do 
grupy jaka tworzą, otworzyli sobie okienko na świat, prze-
łamują barierę starości i otwierają się na nowe znajomości.

Edyta Bajek

Stroiki świąteczne to najpopularniejsza z bożonarodzenio-
wych ozdób i zarazem najbardziej niezwykła. Bożonaro-
dzeniowe stroiki nie tylko efektownie udekorują mieszka-
nie, a nawet balkon lub ogród, ale również zbudują jedyną 
w swoim rodzaju świąteczną atmosferę. Śmiało można po-
wiedzieć, że świąteczne stroiki mają w sobie magię, a naj-
większa tkwi w tych robionych samodzielnie.

Tradycją naszego ośrodka jest, że już od początku grudnia 
uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Wysokiej 
Głogowskiej z pomocą terapeutów przygotowują stroiki świą-
teczne. Kłujące igliwie nie zniechęca nikogo. Bombki, suszone 
owoce, szyszki, orzechy włoskie, cynamon i wstążki - każda 
ozdoba jest inna, każda wyjątkowa. Własnoręczne stworzenie 
bożonarodzeniowego stroika nie jest trudne, a dostarcza mnó-
stwa radości i satysfakcji, może też być dobrą zabawą, a na-
wet sposobem na relaks. To również inspiracja do odkrywa-
nia wśród uczestników ośrodka własnych talentów. Efektem 
naszej pracy jest m.in. wystawa w Urzędzie Wojewódzkim 
w Rzeszowie. Nie zapominamy o drobnych upominkach dla 

instytucji, osób zaprzyjaźnionych z ośrodkiem, sponsorów 
oraz rodziców składając życzenia radosnych, pogodnych, 
przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej nocy Świąt Bożego 
Narodzenia oraz wielu szczęśliwych chwil, sukcesów i wszel-
kiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2017.

ŚDS w Wysokiej Głogowskiej

KULTURA

MAGIA ŚWIĄT  
BOŻEGO NARODZENIA

Kartki  bożonarodzeniowe wykonane prze podopiecznych ŚDS

 Tworzenie świątecznych ozdób

REKLAMA             REKLAMA             REKLAMA             REKLAMA             REKLAMA            REKLAMA 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Głogowie Małopolskim sp. z o. o.

ul. Kościelna 8, 36-060 Głogów Małopolski
TBS w Głogowie Małopolskim sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie:
•	 budowania domów mieszkalnych i ich eksploatacji na zasadach najmu
•	 przeprowadzania remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na za-

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

mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi własności spółki
•	 sprawowania zarządu nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułam-

kowej części współwłasność spółki
•	 prowadzenia innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowania lub nabywania budynków w celu 

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

mieszkalne
Oferujemy Państwu wysokiej jakości usługi. Dbamy, by oferowane przez nas lokale spełniały najwyższe standardy i znajdowały się w atrakcyjnych miejscach.
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MIKOŁAJKOWY KONCERT 
CHARYTATYWNY

Niedzielne popołudnie 4 grudnia 2016 roku upłynęło 
w rytmach muzyki i tańca. Uczniowie i nauczyciele ze 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Głogowie Małopolskim, 
kapela, grupa wokalna wraz z grupami tanecznymi 
ZPiT „Hanka” i ZPiT „Lajkonik” zapewnili wspaniały 
program artystyczny dla Mikołajkowego Koncertu.

Ta cykliczna impreza, pod jakże wymownym hasłem 
„Łączmy serca wspólnym rytmem” organizowana jest przez 
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Głogów Małopolski przy 
współpracy MGDK im. Franciszka Kotuli w Głogowie Ma-
łopolskim pod Honorowym Patronatem Burmistrza Gło-
gowa Małopolskiego Pawła Baja. Głównym celem koncertu 
jest zbiórka funduszy na rzecz dzieci z chorobami nowo-
tworowymi i stwardnieniem rozsianym z terenu Gminy 
Głogów Małopolski.

Szkoła muzyczna przygotowała bogaty program artystycz-
ny prezentując utwory religijne, patriotyczne i świąteczne, 
zaś zespoły ludowe przeniosły nas w barwny świat folkloru 
regionalnego i narodowego. Słodyczami i owocami wszyst-
kich gości witał Święty Mikołaj w towarzystwie swoich 
„Hankowych Śnieżynek”. Wolontariusze z ZPiT „Hanka” 
zbierali do puszek fundusze na jakże szczytny cel. Łącznie 
uzbierano kwotę 2 361, 64 złotych.

Dziękujemy wszystkim pracownikom MGDK im. Francisz-
ka Kotuli za pomoc w realizacji koncertu, zarówno ekipie 
technicznej, jak i instruktorom: Edycie Śliwie, Annie Sobo-
towskiej i Mirosławowi Szpyrce oraz nauczycielom Szkoły 
Muzycznej w Głogowie Małopolskim. Serdeczne podzięko-
wania kierujemy także do firm, które finansowo wsparły na-
szą akcję charytatywną: Nadleśnictwo Głogów Małopolski, 
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Głogowie Małopolskim, 
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Głogo-
wie Małopolskim, Centrum Szkoleń Anna Sroka i Mariusz 
Jodłowski, Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim, 
Salon Kosmetyczno-Fryzjerski „Euforia”. Dzięki państwa 
szczodrości i hojności cudownej widowni możemy teraz 
choć trochę pomóc tym, którzy liczą na nasze wsparcie. 
Dziękujemy za przybycie i do zobaczenia za rok.

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Głogów Małopolski

KULTURA

Konkurs miał na celu wspieranie wychowania patriotycz-
nego młodego pokolenia, przywrócenie zbiorowej pamięci 
o polskich pieśniach patriotycznych, zachowania pamięci 
o wydarzeniach, które zmieniły losy Ojczyzny. Konkurs or-
ganizowany przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Głogowie 
Małopolskim przeznaczony był dla dzieci ze szkół podsta-
wowych, młodzieży gimnazjalnej oraz licealistów z gminy 
Głogów Młp., którzy występowali w dwóch kategoriach: 
I kategoria – szkoła podstawowa (soliści i zespoły), II kate-
goria – szkoła gimnazjalna i liceum (soliści i zespoły).

Jury w składzie: Elżbieta Drążek-Barcik – przewodnicząca, 
wykładowca emisji głosu na Wydziale Muzyki UR, wykonu-
je muzykę kameralną, nagrania dla II programu Polskiego 
Radia, muzyki filmowej i teatralnej, Mariola Niziołek – lau-
reatka wielu konkursów ogólnopolskich oraz międzynaro-
dowych, zwyciężczyni programu telewizyjnego „Szansa na 
sukces”, Jadwiga Wilczyńska – nauczyciel Szkoły Muzycznej 
I st. w Głogowie Młp. przyznało następujące miejsca:

Kategoria I:
1. Kinga Fic – ZS w Pogwizdowie Nowym,
2. Julia Świder – ZS w Pogwizdowie Nowym,
2. Mateusz Bajek – ZS w Budach Głogowskich.

Wyróżnienie: Franciszek Romanik – ZS w Pogwizdowie 
Nowym, Oliwia Rak – ZS w Wysokiej Głogowskiej, Kata-
rzyna Hess – ZS w Wysokiej Głogowskiej, zespół 4-osobo-
wy w składzie: Amelia Malinowska, Emilia Penar, Patrycja 
Ślęzak, Amelia Liśkiewicz – ZS w Głogowie Młp.

Kategoria II:
1. Anna Krzyśko – MGDK w Głogowie Młp.,
2. Anna Wepsięć – MGDK w Głogowie Młp. - filia w Wy-
sokiej Głogowskiej,
3. Julia Łyczko – MGDK w Głogowie Młp.,
4. Anita Sałata – ZS w Głogowie Młp.

Anna Morawiec

KONKURS PIOSENKI 
PATRIOTYCZNEJ

25 listopada 2016 r. w Miejsko Gminnym Domu Kul-
tury im. F. Kotuli w Głogowie Młp. odbył się Konkurs 
Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej pod patronatem 
Burmistrza Głogowa Małopolskiego Pawła Baja. 

Anna Krzyśko – laureatka pierwszego miejsca w kategorii gimnazjum i liceum

Oprawa artystyczna koncertu
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PLASTyKA:
•	 Aktywna Grupa Twórców – głównym założeniem dzia-

łalności jest wspólne tworzenie, promocja grupy po-
przez umożliwienie wystaw, zbiorowych czy indywidu-
alnych, współpracę z innymi instytucjami kulturalnymi, 
udział w konkursach oraz wspólne tworzenie prac ma-
larskich i rzeźbiarskich podczas plenerów artystycznych 
w Polsce i poza jej granicami. 

•	 Warsztaty rękodzieła – mają na celu wspierać ręko-
dzieło i być miłą formą spędzenia czasu dla dzieci oraz 
dorosłych mieszkańców gminy. Zajęcia obejmują warsz-
taty filcowania na sucho – czyli samodzielny wyrób fil-
cu z wełny czesankowej oraz własnoręczne wykonanie 
ozdób filcowych. Kolejnym etapem warsztatów są zaję-
cia na których uczestnicy samodzielnie będą wykony-
wać „drzewka szczęścia”.

•	 Modelarstwo – zajęcia polegają na pracy manualnej 
z wykorzystaniem różnych materiałów – głównie papie-
ru, kartonu oraz gotowych szablonów. Dzieci tworzą ma-
kiety tematyczne przedstawiające m. in. lotnisko, morskie 
głębiny, architekturę i inne obrane kierunki tematyczne.

•	 Plastyka – zajęcia plastyczne odbywają się cyklicznie 
i skierowane są dla dzieci ze szkoły podstawowej oraz 
młodzieży gimnazjalnej. Celem zajęć jest rozwijanie 
zainteresowań, zdolności i uzdolnień plastycznych oraz 
wrażliwości estetycznej wychowanków.

TANIEC:
•	 Cheerleaders Lipie – aktualnie zespół tworzy 9 ener-

gicznych dziewcząt z Lipia. Grupa posiada trzy ukoń-
czone układy choreograficzne, a prace nad kolejnymi 
trwają. Zespół brał udział w przeglądach tanecznych 
i wielokrotnie występował podczas festynów oraz róż-
nych wydarzeń kulturalnych w gminie. Celem grupy 
jest zdobywanie nowych umiejętności i rozwój zarówno 
taneczny, jak i akrobatyczny. 

•	 Zespół Pieśni i Tańca „Chabry” z Huciska – obecny 
skład zespołu liczy ponad 20 uczniów, podzielonych na 
dwie grupy wiekowe. Na zajęciach tanecznych, które 

odbywają się w Domu Ludowym w Hucisku, dzieci oraz 
młodzież doskonalą swój warsztat ruchowy, poszerzają 
swoje umiejętności taneczne oraz wokalne jak również 
wiedzę z zakresu tańców narodowych i regionalnych. 

•	 Zespół Pieśni i Tańca „Hanka” – zespół zrzesza entu-
zjastów folkloru, muzyki i tańca. Członkowie zespołu 
rozwijają swoje pasje w 6 grupach tanecznych, w grupie 
wokalnej i w kapeli. Zespół kultywuje rodzimy folklor 
i narodowe tradycje. Repertuar zespołu obejmuje tań-
ce narodowe, tance regionalne, tańce obcych narodów 
oraz przyśpiewki ludowe i utwory instrumentalne. Ze-
spół występuje w kraju jak i również po za jego granica-
mi, a dowodem na to są liczne nagrody i wyróżnienia.  

•	 Zespół Pieśni i Tańca „Lajkonik” – na zajęciach ta-
necznych dzieci uczą się i doskonalą swój warsztat ru-
chowy z zakresu tańców regionalnych i narodowych. 
Szerokie spektrum zajęć ruchowo-rytmicznych daje 
efekty w technice tanecznej, co służy uzyskaniu cech 
niezbędnych do prezentowania wysokiego poziomu 
artystycznego. Zespół oprócz występów na terenie 
gminy jak i poza nią, może pochwalić się zagraniczny-
mi wyjazdami. 

•	 Zespół Pieśni i Tańca „Mali Przewrotniacy” – obecny 
skład zespołu liczy 70 uczniów, którzy podzieleni są na 
cztery grupy wiekowe. Zajęcia odbywają się w Zespo-
le Szkół oraz w Domu Ludowym w Przewrotnem. Na 
zajęciach tanecznych dzieci oraz młodzież doskonalą 
swój warsztat ruchowy, poszerzają swoje umiejętności 
taneczne oraz wiedzę z zakresu tańców regionalnych 
i narodowych tańców polskich.

•	 Zespół Pieśni i Tańca „Przewrotniacy” – powstał na 
bazie wcześniej funkcjonującej Kapeli. Zajęcia organi-
zowane są w Domu Ludowym w Przewrotnem. Zespół 
swoją obecnością uświetnia liczne imprezy i wydarzenia 
kulturalne na terenie gminy jak i poza nią oraz bierze 
udział w przeglądach, konkursach i zagranicznych festi-
walach tanecznych.

•	 Zajęcia z Tańca Ludowego w Pogwizdowie Nowym 
– to najnowsze przedsięwzięcie MGDK w Głogowie 
Młp. Zajęcia odbywają się w ZS w Pogwizdowie No-
wym i skierowane są do dzieci w wieku 5-8 lat. Zajęcia 
obejmują proste techniki taneczne z elementami tańca 
ludowego. 

•	 Rytmika – zajęcia z rytmiki prowadzone są w punkcie 
przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Stykowie. 
Przedszkolaki poprzez zabawę poznają świat muzyki.

Informacje o terminach i godzinach prowadzonych zajęć dostęp-
ne są w siedzibie MGDK w Głogowie Młp., na stronie interneto-
wej www.mgdk.pl, w szkołach i u Sołtysów na terenie gminy oraz 
telefonicznie.

Katarzyna Madej

KULTURA

OFERTA ZAJĘĆ STAŁYCH MGDK W GŁOGOWIE MŁP.

Miejsko Gminny Dom Kultury im. Franciszka Kotuli prowadzi na terenie miasta i gminy aktywną działalność 
kulturalną. W ramach działalności organizuje zajęcia artystyczne, adresowane do mieszkańców gminy.

Aktywna Grupa Twórców

CZĘŚĆ II
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BIBLIOTEKA POLECA
Piórem czy mieczem. 
Opowieść o Henryku Sien-
kiewiczu,
Anna Czerwińska-Rydel

Basia – zwana Hajduczkiem 
ze względu na swoją odwagę 
i pomoc w złapaniu złodzieja 
obrazu – odwiedza z klasą mu-
zeum noblisty. Tam poznaje 
kustosza – starszego, pełnego 
energii i sympatycznego pana 
Mosia. Razem z nim wyrusza 
w podróż do najmłodszych 

lat życia pisarza. Pałaszując ciastka, oglądając autentycz-
ne listy i portrety Sienkiewicza, wsłuchuje się w opowieść 
o rodzinie powieściopisarza, jego próbach pisarskich, pracy 
w gazecie, podróży do Ameryki, pierwszych drukowanych 
książkach czy najbardziej znanych bohaterach literackich. 

Polska Wigilia,
Hanna Szymanderska

Tak obchodzonej jak w Polsce 
Wigilii nie świętuje się nigdzie 
indziej. W polskiej tradycji 
Wigilia to wieczór prawdzi-
wego zbliżenia, lekcja miłości, 
najbardziej uroczyste i rodzin-
ne święto w roku. To wieczór 
szczególnego przesłania, szcze-
gólnych obyczajów, szczególnej 
pamięci, słów, życzeń, smaków 
i zapachów. Książka Szyman-
derskiej jest jednym z najwspa-

nialszych opisów wszystkich tych tradycji, które złożyły się 
na specyfikę polskiej Wigilii i polskiego stołu wigilijnego.

Darujmy sobie te święta, 
John Grisham

Czy można zrezygnować z ob-
chodzenia świąt Bożego Naro-
dzenia? Luther i Nora Kran-
kowie, których jedyna córka 
Blair wyjechała właśnie na rok 
do Peru jako wolontariuszka, 
postanawiają po raz pierw-
szy w życiu zaoszczędzić na 
świętach. Rejs po Karaibach, 
na który planują wypłynąć 
dokładnie w Boże Narodze-

nie, będzie ich kosztował zaledwie połowę świątecznych 
wydatków. Niestety, wkrótce oboje przekonają się na wła-
snej skórze, czym jest chodzenie pod prąd. W Wigilię rano 
dzwoni Blair z niespodziewaną informacją: jeszcze tego sa-
mego dnia wróci do domu z narzeczonym, który nigdy nie 
widział amerykańskich świąt i bardzo się na nie cieszy. Co 
robić, jak zapobiec nadchodzącej katastrofie? Półki w skle-
pach świecą pustkami, kupienie choinki graniczy z cudem, 
a goście wigilijni zostali odwołani...

PIÓREM CZY MIECZEM… 
CZYLI PODSUMOWANIE ROKU H. SIENKIEWICZA 

Rok 2016 został ogłoszony Rokiem Henryka Sienkiewicza, 
tym samym zapoczątkowano szereg inicjatyw związanych 
z osobą pisarza. W naszej gminie zarówno szkoły, jak i bi-
blioteka oraz dom kultury, w swoich działaniach starały się 
zwrócić uwagę na twórczość Sienkiewicza. 

Wycieczki do muzeum, lekcje głośnego czytania, konkursy 
tematyczne pozwoliły kolejny raz zainteresować jego utwo-
rami. Uczniowie mogli również uczestniczyć w spotka-
niach z Anną Czerwińską-Rydel autorką książki o Henryku 
Sienkiewiczu: „Piórem czy mieczem. Opowieść o Henryku 
Sienkiewiczu” (napisanej na prośbę spadkobierców pisarza). 
Takie zaangażowanie wymagało jakiegoś podsumowania 
i zamknięcia w wyjątkowy sposób. I tak pojawiła się myśl 
o zorganizowaniu uroczystości poświęconej pisarzowi…

W niedzielne popołudnie 11 grudnia w sali widowiskowej 
MGDK odbyło się przedstawienie przygotowane przez Miej-
sko Gminną Bibliotekę Publiczną z udziałem publiczności. 
Utrzymane w konwencji wywiadu z pisarzem (w tej roli 
Piotr Grygiel), łączyło elementy głośnego czytania wybra-
nych utworów Sienkiewicza, występy muzyczne oraz teatr. 
W przedsięwzięcie zaangażowali się uczniowie ZS w Głogo-
wie Małopolskim oraz Szkoły Muzycznej. Na scenie utwory 
Noblisty przeczytali m.in.: Burmistrz Głogowa Młp. – Pa-
weł Baj, z-ca Burmistrza Głogowa Młp – Jerzy Komaniecki. 
Wspólnie „Latarnika” przeczytali uczniowie oraz przybyli 
goście. Finałem była prezentacja filmu „Czytamy „Potop” 
Henryka Sienkiewicza, w którym wzięli udział uczniowie 
z każdej szkoły w naszej gminie. Ich zadaniem było „pokazać” 
jak czytają powieść Sienkiewicza. Efekt końcowy udowodnił, 
że czytać można wszędzie i na różne sposoby, a kreatywności 
uczniom i ich opiekunom można tylko pozazdrościć. 

Pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy pomogli mi 
w organizacji tego przedsięwzięcia oraz wszystkim przybyłym. 

Anna Kopeć, Dyrektor MGBP w Głogowie Młp.

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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pracy zostali rozstrzelani w pobliskim lesie. To nieszczęście 
spotkało też ojca Giny. Trzy siostry z rodziny Jaari i brat 
uciekli i szukali kryjówki w lesie. Dotarli do przyjaciela 
ojca, który przyrzekł im pomóc, jednak wydał ich Niem-
com. Gina jako jedyna zdołała uciec – jej rodzeństwo zosta-
ło zamordowane przez gestapowców. Sama uciekła do miej-
scowości Barycz, gdzie mieszkał inny znajomy ojca, ksiądz 
Świrat. W Borownicy, gdzie ks. Marszałek pełnił funkcję 
proboszcza, Gina spędziła u niego trzy miesiące. W obliczu 
zbliżającego się niebezpieczeństwa ksiądz Marszałek prze-
niósł ją do wsi Izdebki, nieopodal Dynowa, przedstawiając 
ją, jako swoją kuzynkę. Po kilku tygodniach, wyposażona 
w metrykę chrztu dotarła do Lwowa. Pomimo dokumen-
tów podejrzewano ją, że jest Żydówką. Została aresztowana 
i osadzona we lwowskim więzieniu. 

Ksiądz Marszałek po raz kolejny pośpieszył do niej z pomo-
cą, przysyłając nowe dokumenty, poświadczające, iż jest kato-
liczką. W końcu udało jej się dotrzeć na Węgry, do obozu dla 
polskich uchodźców, gdzie była do końca wojny. Po wojnie 
wróciła do Polski, wyszła za mąż i w 1949 r. wyemigrowała 
do Izraela. Ksiądz Gabriel Marszałek w okresie od 16.09.1943 
do 18.05.1944, był aresztowany i przebywał w okupacyjnym 
więzieniu na Montelupich w Krakowie. Stało się to prawdo-
podobnie, m. in. za pomoc w ratowaniu żydówki.

Stanisław Rusznica

* W artykule wykorzystano materiały z Instytutu Yad Va-
shem będące w posiadaniu Ambasady Izraela w Polsce, Bio-
grafię z Archiwum Diecezjalnego w Przemyślu oraz informa-
cje internetowe.

KULTURA

REPORTAŻ SUBIEKTYWNY

Ściganie Patryka z aparatem nie należy do rzeczy łatwych, ale za to do bardzo przyjemnych 
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Ks. Gabriel Marszałek były proboszcz z Wysokiej Głogow-
skiej został wyróżniony medalem i dyplomem „Sprawiedliwy 
wśród Narodów Świata”. To najwyższe izraelskie odznaczenie 
cywilne nadawane osobom nieżydowskiego pochodzenia, 
które podczas II wojny światowej okazały pomoc Żydom.

Uroczystość przekazania medalu i dyplomu honorowego 
„Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” odbyła się 12 wrze-
śnia 2016 roku w Muzeum Polaków Ratujących Żydów 
podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Marko-
wej koło Łańcuta. Wyróżnienia te odebrał Zbigniew Kar-
nas, siostrzeniec odznaczonego, który przyjechał do Mar-
kowej z rodziną. Zbigniew Karnas nadal mieszka w domu, 
w którym wychował się ks. G. Marszałek. 

Ks. Gabriel Marszałek urodził się 21 lutego 1912 roku w Ula-
nicy koło Dynowa. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 czerwca 
1935 r. Posługę kapłańską rozpoczął jako wikariusz w Kosinie 
koło Łańcuta. W 1968 roku otrzymał nominację na wicedzie-
kana dekanatu głogowskiego, do którego należy parafia Wyso-
ka Głogowska, gdzie w okresie od 1966 r. do 1972 roku pełnił 
funkcję administratora. Ks. Marszałek okazał się gorliwym 
duszpasterzem. Był lubiany i szanowany. Znany powszechnie 
ze swej dobroci. W sposób szczególniejszy okazywał to wobec 
tych, którzy znaleźli się w trudniejszej sytuacji. Wniósł swą 
osobą wiele spokoju w życie parafii. Zmarł 19 sierpnia 1983 r. 

Ks. Marszałek otrzymał tytuł za ratowanie żydówki Dia-
mant Giny, urodzonej w 1915 r. w miejscowości Frysztak. 
W okresie wojny we Frysztaku powstało nieogrodzone get-
to. W czerwcu 1942 r. zgromadzono wszystkich Żydów na 
rynku, przeprowadzając selekcję. Uznani za niezdolnych do 

KS. GABRIEL MARSZAŁEK
SPRAWIEDLIWYM WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA

ks. Gabriel Marszałek w dniu uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w kościele Matki 
Bożej Różańcowej w Wysokiej Głogowskiej – maj 1966 r.
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W dniach 13 – 18 listopada br. grupa 11 uczniów 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie 
Młp. oraz 6 uczniów z Zespołu Szkół w Budach Gło-
gowskich wraz z nauczycielkami języka niemiec-
kiego: p. Alicją Baran i p. Joanną Łach wzięła udział 
w projekcie polsko-niemiecko-ukraińskiej wymiany 
szkolnej. Stronę niemiecką reprezentowała grupa 24 
uczniów oraz 2 nauczycieli ze szkoły w Rheinberg, 
zaś stronę ukraińską grupa 23 uczniów i 2 nauczy-
cieli ze szkoły we Lwowie. Realizacja projektu była 
możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków PNWM.

Wymiana szkolna odbywała się w malowniczym ośrodku 
w Krzyżowej koło Wrocławia. Ośrodek ten mieści się w od-
restaurowanych zabudowaniach dworskich niemieckiej ro-
dziny von Moltke, która to po wojnie przekazała swój ma-
jątek na rzecz polsko-niemieckiej współpracy. W okresie II 
wojny światowej rodzina von Moltke utworzyła tzw. „Krąg 
z Krzyżowej”, który działał przeciw władzy Hitlera. W 1989 
roku odbyła się tu Msza Pojednania, w której udział wzię-
li ówcześni szefowie rządów Polski i Niemiec – Tadeusz 
Mazowiecki oraz Helmut Kohl. Krzyżowa stała się w ten 
sposób symbolem – miejscem polsko-niemieckiego po-
jednania. Po tym wydarzeniu w 1990 roku podpisano trak-
tat graniczny, a rok później traktat o dobrym sąsiedztwie 
i przyjaznej współpracy. W bieżącym 2016 roku obchodzi-
my ponownie święto polsko-niemieckiej przyjaźni, którym 
jest 25-lecie traktatu. 

W dniu przyjazdu do Krzyżowej wszyscy uczestnicy za-
poznali się i przedstawili wzajemne oczekiwania. W ko-
lejnych dniach uczniowie brali udział w grach, zabawach 
integracyjnych i ruchowych, animacjach językowych oraz 
warsztatach dotyczących wiedzy o krajach sąsiedzkich 
i tożsamości narodowej, w których wykazali się dużym 
zaangażowaniem, otwartością i kreatywnością. Program 
wymiany obejmował również wycieczkę do Wrocławia, 
gdzie uczniowie zwiedzili zoo oraz Wrocławską Starów-
kę. Każdy dzień był intensywnie wypełniony kolejnymi 
punktami programu, aż do godziny 22.00. Wieczorami, po 
całodniowych zajęciach edukacyjnych odbywały się roz-
grywki sportowe, spotkania międzynarodowe oraz dysko-
teki, oczywiście pod opieką nauczycieli z Polski, Niemiec 
i Ukrainy. Nasi uczniowie wiedli prym podczas tych wie-
czornych spotkań, uczyli młodzież z Ukrainy i z Niemiec 
tańców: Belgijki, Poloneza i Krakowiaka. Podczas wie-
czorów międzynarodowych zaprezentowali filmy: o ZSO 
w Głogowie Młp., o ZS w Budach Głogowskich oraz o na-
szych okolicach i zaśpiewali kilka polskich piosenek. Na 
koniec wszyscy obdarowali się wzajemnie symbolicznymi 
prezentami – pamiątkami. Szczególnie spodobały się wi-
dokówki z województwem podkarpackim, które otrzyma-
liśmy od jednego z rodziców naszych uczniów.

Udział w wymianie umożliwił uczniom poszerzenie umie-
jętności z języka niemieckiego i angielskiego, poprzez 
żywy kontakt z tymi językami. Gry i zabawy edukacyjne 
i ruchowe oraz warsztaty językowe prowadzone przez ko-

ordynatora z Polski oraz wolontariuszy z Niemiec i Ukra-
iny mobilizowały do aktywności językowej i kreatywności 
wszystkich uczestników wymiany oraz prowadziły do wza-
jemnej integracji całej grupy. Pod koniec tygodniowego 
pobytu uczniowie przełamywali małymi krokami barierę 
komunikacji w języku obcym, najważniejsza stawała się dla 
nich nieodparta potrzeba porozumiewania się z kolegami. 
Dzięki wymianie uczniowie poznali również kulturę i tra-
dycje krajów sąsiedzkich: Niemiec i Ukrainy. Myślę, że dla 
wszystkich udział w wymianie był bogatym doświadcze-
niem, które na zawsze pozostanie w ich sercach i pamięci. 
Dowodem na to są poniższe wypowiedzi uczniów:

Wymiana była dla nas cudownym przeżyciem. Krzyżowa to 
piękne miejsce, w którym ciekawie spędziłyśmy czas. Zawar-
liśmy nowe znajomości, podszkoliłyśmy język niemiecki i an-
gielski, a także nauczyłyśmy się kilku podstawowych zwrotów 
w języku ukraińskim. Każdy dzień był bardzo intensywny, 
interesujący i przepełniony radością. Nie było czasu na nudę. 
Niestety, to co dobre szybko się kończy. Tydzień szybko minął 
i trzeba było wracać do domu. Ta wycieczka na pewno pozo-
stanie w naszej pamięci – Klaudia.

Czas spędzony na wymianie minął nam wszystkim bardzo 
szybko. Poznaliśmy wielu przyjaciół z krajów sąsiednich, 
z którymi utrzymujemy kontakty. Jestem bardzo zadowolo-
na, ze uczestniczyłam w tym wydarzeniu, ponieważ mogłam 
poszerzyć swoje umiejętności zarówno z języka angielskiego 
jak i niemieckiego i przeżyć fantastyczną przygodę, którą za-
pamiętam do końca życia – Marlena.

Dzięki wymianie nabrałam pewności siebie i stałam się bar-
dziej otwarta na kontakty z innymi – K.

Alicja Baran, Joanna Łach

POLSKO-NIEMIECKO-UKRAIŃSKA WYMIANA SZKOLNA
GŁOGÓW MŁP. – RHEINBERG – LWÓW

Grupę polsko-niemiecko-ukraińska przed kompleksem pałacowym MDSM w Krzyżowej
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Szachy to gra, którą cieszyć się może każdy bez 
względu na płeć czy wiek. Nie ma zasad wyraźnie 
określających wiek, w którym powinno się zacząć 
naukę. Gra w szachy daje jednakową radość za-
równo dzieciom w wieku przedszkolnym jak i oso-
bom dorosłym i starszym.

W myśl tych zasad 9 grudnia w Zespole Szkół w Głogo-
wie Młp. już po raz drugi odbył się Międzypokoleniowy 
Gminny Turniej Szachowy. W rozgrywkach wzięli udział 
uczniowie gminnych szkól w wieku od 7 do 15 lat – łącz-
nie 28 zawodników. Turniej rozegrano systemem szwaj-
carskim na dystansie 5 rund, po 10 minut dla zawodnika. 
Po pięciu rundach wyłoniono najlepszych graczy w dwóch 
kategoriach. W kategorii Szkoła Podstawowa I miejsce za-
jął Patryk Piątek – 5 pkt. (Zespół Szkół w Głogowie Młp.), 
II miejsce – Kamil Drómla – 4 pkt. (Zespół Szkół w Gło-
gowie Młp.), III miejsce –  Mateusz Bąba – 4 pkt. (Zespół 
Szkół w Budach Głogowskich). W kategorii Gimnazjum na 
pierwszym miejscu uplasował się Rafał Bazan – 4 pkt. (Ze-
spół Szkół w Głogowie Młp.), na drugim Mateusz Surowiec 
– 4 pkt. (Zespół Szkół w Głogowie Młp.), na trzecim Patryk 
Kulbida – 4 pkt. (Zespół Szkół w Głogowie Młp.).

Szachy to najbardziej popularna gra planszowa na świecie. 
Gra w sposób niesamowity rozwija umysł dziecka. Z do-
świadczenia wiem, że na szachy nigdy nie jest za wcześnie 
ani za późno. Nawet bardzo małe dziecko może poznawać 
kolejne etapy gry. Wystarczy jeśli zamiast klocków rozłoży-
my szachownicę i pokażemy mu w jaki sposób układać figury 
i pionki – mówi Tadeusz Zygo, organizator i sędzia turnieju.

Szachy bowiem to nie tylko gra towarzyska, która pozwala na 
wspólne przeżywanie emocji, ale także narzędzie, które po-
przez różne elementy składające się na samą grę, uczy i kształ-
tuje osobowość młodego człowieka. Ta gra uczy logicznego 
i abstrakcyjnego myślenia, rozwija pamięć i wyobraźnię, zdol-
ności matematyczne i niewątpliwie ułatwia naukę przedmio-
tów ścisłych. Bardzo ważna jest rozwijana poprzez grę w szachy 
umiejętność koncentracji, cierpliwości, odpowiedzialności oraz 
szacunku dla siebie i przeciwnika – dodaje T. Zygo.

Szachy to również wspaniała zabawa, która odciąga od tele-
wizora, tableta czy komputera. Niekiedy młodzi gracze osią-
gają bardzo wysoki poziom gry, w bardzo młodym wieku, 
a sprzyjają temu nie tylko zdolności dziecka, ale także regu-
larne „treningi”, bo jak wiadomo – trening czyni mistrza.  

Katarzyna Madej

II MIĘDZYPOKOLENIOWY GMINNY  
TURNIEJ SZACHOWY

Szachy ćwiczą nie tylko pamięć i koncentrację – uczą także trudnej sztuki przegrywania

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

ORSZAK TRZECH KRÓLI
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23 listopada 2016 roku w Zespole Szkół w Budach Głogow-
skich odbył się konkurs patriotyczny pt. „Ocalić od zapomnie-
nia pieśni patriotyczne”. Uczniowie biorący udział w rywaliza-
cji mieli możliwość zaprezentowania utworów nawiązujących 
do różnych okresów z dziejów Polski. Pieśni patriotyczne od-
grywają ogromną rolę w edukacji, kulturze narodu polskiego. 
Stąd narodził się pomysł takiego konkursu, by poprzez pre-
zentacje sceniczne ocalić je od zapomnienia i sprawić, by stały 
się łącznikiem pomiędzy tradycją a teraźniejszością.

Konkurs był oceniany w trzech kategoriach wiekowych: kla-
sy I-III SP, klasy IV-VI SP i klasy I-III Gimnazjum. Ucznio-
wie każdej klasy przygotowali pod kierunkiem nauczycie-

la wychowawcy jedną pieśń patriotyczną, którą wykonali 
zbiorowo. Wybór pieśni nastąpił w drodze losowania. Klasy 
wraz z wychowawcami miały miesiąc na wokalne dopraco-
wanie pod względem intonacyjnym czy rytmicznym pieśni 
na zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowie oceniani byli za 
znajomość tekstu, melodii, czystość, rytmiczność śpiewania 
oraz za ogólne wrażenie artystyczne. Zwycięzcami w kate-
gorii klasy I-III SP okazała się klasa II „b” za pieśń „Deszcz 
jesienny deszcz”, w kategorii klasy IV-VI SP klasa V, która 
zaśpiewała pieśń „Serce w plecaku”, a w kategorii klasy I-III 
Gimnazjum na najwyższym podium stanęły dwie kasy: kla-
sa I wykonująca utwór „Janek Wiśniewski padł” i klasa II 
wykonująca „Rotę”. Pomysłodawcami i osobami odpowie-
dzialnymi za przygotowanie i przebieg konkursu były pani 
Barbara Saładiak i pani Barbara Węglarz.

Cieszy fakt, że zainteresowanie śpiewaniem patriotycznych 
pieśni było duże, bowiem łącznie w konkursie wzięło udział 
200 osób. Uczniowie zaprezentowali wysoki poziom, wy-
kazali się dużą kreatywnością i talentem wokalnym. Kon-
kurs będzie coroczną imprezą cykliczną i na stałe zagości 
w naszym szkolnym kalendarzu. Musimy pamiętać skąd 
pochodzimy i dokąd zmierzamy. Dziś nasza Ojczyzna jest 
wolna i niepodległa, pamiętajmy jednak o tym, że naszym 
przodkom winniśmy pamięć, a Ojczyźnie – miłość.

Barbara Węglarz

OŚWIATA

W celu upamiętnienia ważnych rocznic: 1050-lecia chrztu 
Polski, 225 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja oraz 
98 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości na-
uczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Przewrotnem 
przygotowali cykl programów patriotycznych.

Program został zapoczątkowany obchodami 1050-lecia 
chrztu Polski w dniu 24 kwietnia br. w Kościele Parafialnym 
w Przewrotnem. Aby upamiętnić ten doniosły fakt, ucznio-
wie wspólnie z ubiegłorocznymi absolwentami przedstawili 
montaż słowno-muzyczny o patriotycznej wymowie. Sce-
nariusz przedstawiał okoliczności przyjęcia chrztu przez 
Polskę w 966 roku oraz przeniósł nas w czasy, w których pa-
nowali Piastowie. Zgromadzona publiczność miała okazję 
do refleksji nad wydarzeniami sprzed lat, przypomnienia 
oraz poszerzenia swojej wiedzy na temat legendarnych po-
czątków państwa polskiego, bolesnej historii naszego naro-
du, która przeplatała się z momentami chwały i zwycięstw 
Polaków oraz kultywowania tradycji i patriotyzmu.

Kolejną częścią obchodów rocznicy chrztu Polski były aka-
demie, konkursy, wyjazdy edukacyjne oraz wykłady przy-
bliżające historię naszej Małej Ojczyzny. Na zakończenie 
obchodów odbył się koncert pieśni patriotycznych. Prze-
pięknie wyrecytowane przez uczennicę słowa: Warto się 
czasem zasłuchać w wiatru granie, szum gałęzi, listopadów 
przemijanie. Warto się czasem zasłuchać w grobów ciszę. By 
mowę wieków usłyszeć. One mówią. Tam zapisane są przod-
ków marzenia, wszystkie tęsknoty, bóle i cierpienia i słowa 
trzy, które przez pokolenia szły: Bóg, Honor, Ojczyzna pod-

kreślały, co dla ludzi jest najcenniejsze. Lokalna społecz-
ność miała możliwość wysłuchania przepięknych pieśni 
patriotycznych, żołnierskich i religijnych.

W obecnych czasach ważne jest przypominanie doniosłych 
wydarzeń z naszej historii, gdyż jak powiedział Jan Paweł 
II: Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką 
szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni 
ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż 
na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. 
Program artystyczny skłaniał do zadumy i oddawał hołd 
tym, którzy walczyli, abyśmy mogli żyć w wolnej Polsce. 
Na zakończenie koncertu, dziękując młodym artystom i ich 
opiekunom ksiądz proboszcz wyraził nadzieję, że te trady-
cje spotkań będą nadal kultywowane.

Krystyna Wojtowicz 

PATRIOTYCZNE OBCHODY W PRZEWROTNEM

 Koncert pieśni patriotycznych

PIERWSZY SZKOLNY KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Uczniowie „ocalili od zapomnienia” polskie pieśni patriotyczne
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Jeśli jesteś w związku albo w Twoim najbliższym otoczeniu jest osoba nadużywająca 
alkoholu grupa wsparcia dla osób współuzależnionych jest miejscem dla Ciebie.

SZKOLNy BAL ŚWIĘTyCH 
27 października w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej 
odbył się niezwykły bal – Bal Wszystkich Świętych. Inicjato-
rem tego wydarzenia był ksiądz katecheta Arkadiusz Puzio. 
Uczniowie przebrani za świętych, w większości za swoich 
patronów, wesoło bawili się przy dźwiękach muzyki. Dzieci 
tańczyły i śpiewały poznane na religii piosenki. Uczniowie 
przebrani w piękne kostiumy opowiadali o życiu postaci, 
w którą się wcieliły. Tego dnia odbył się także konkurs na 
najpiękniejszy strój świętego. Zwycięzcą został uczeń klasy 
III „a” SP przebrany za św. Piotra – Piotr Barczak.

WIECZÓR PIEŚNI PATRIOTyCZNEJ 
W niedzielne popołudnie, 20 listopada już po raz trze-
ci odbył się „Wieczór pieśni patriotycznej”. Na wspólnym 
śpiewaniu spotkali się uczniowie, nauczyciele, absolwenci, 
męski chór „Gloria” oraz zaproszeni goście. Patriotyczne-
mu repertuarowi, w zadumie, przysłuchiwała się publicz-
ność. W nastrojowej scenografii, przy blasku świec, artyści 

oddali hołd walczącym za naszą Ojczyznę. W trakcie wy-
stępu usłyszeć można było utwory: „Niepodległa, niepo-
korna”, „Armio Krajowa” czy „Wojenko wojenko”. Nie za-
brakło również wzniosłych wierszy. Pięknie deklamowane 
oraz śpiewane utwory, okazywały szacunek i dziękowały 
za wolność, którą cieszymy się każdego dnia. Po koncercie 
wszyscy uczestnicy i goście obejrzeli na podwórzu szkol-
nym wspaniałe wodowisko – pokaz tańca z ogniem w wy-
konaniu grupy PASSIO z udziałem uczniów – absolwentów 
naszej szkoły. Zarówno Wieczór Pieśni Patriotycznej, jak 
i pokaz były zorganizowane w ramach projektu „Pomóż 
– pokaż – prowadź” współfinansowanego ze środków Wo-
jewództwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Poli-
tyki Społecznej w Rzeszowie we współpracy ze Stowarzy-
szeniem Rozwoju Gminy Głogów Młp.

GMINNy KONKURS ORTOGRAfICZNy OMNIBUS
21 listopada br. odbył się Gminny Konkurs „Ortograficzny 
Omnibus”. Wzięli w nim udział uczniowie ze wszystkich 
szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Rywalizacja 
była bardzo wyrównana, a uczniowie wykazali się znajo-
mością polskiej ortografii i umiejętnościami rozwiązywa-
nia zadań konkursowych. I miejsce zajęła Wiktoria Jasku-
ła (SP w Głogowie Młp.), II miejsce – Zuzanna Zaremba 
(SP w Wysokiej Głog.), III miejsce – Klaudia Pokrywa (SP 
w Rudnej Małej), III miejsce – Maja Czyżewska (SP w Wy-
sokiej Głog.). Wyróżnienia: Aleksandra Płoch (SP w Głogo-
wie Młp.), Kamil Baran (SP w Głogowie Młp.), Łukasz Kra-
soń (SP w Przewrotnem), Julia Zięba (SP w Budach Głog.), 
Izabela Rydza (SP w Rudnej Małej), Aleksandra Płoch (SP 
w Wysokiej Głog.). Wszystkim wyróżnionym oraz uczest-
nikom gratulujemy!

ZSWG

CO SŁYCHAĆ W ZESPOLE SZKÓŁ W WYSOKIEJ GŁOGOWSKIEJ?

Bal Wszystkich Świętych 

ZWIERZAKI CUDAKI
Jesień jest piękną i kolorową porą roku, która inspiruje do wy-
korzystywania jej darów nie tylko w sposób praktyczny, ale 
też uruchamia wyobraźnię i pozwala tworzyć ciekawe prace 
plastyczne. Jesienią przedszkolaki z Publicznego Przedszkola 
w Przewrotnem realizowały na zajęciach blok tematyczny do-
tyczący warzyw i owoców oraz innych darów jesieni. 

Najmłodsi przynosili do przedszkola zdrowe produkty i zdo-
bywały jak najwięcej informacji na ich temat. Dzieci wraz 
z nauczycielkami zorganizowały w swoich salach stragany 
owocowo-warzywne, poznawały i uczyły się wierszy oraz 
piosenek na temat skarbów jesieni. Bogactwo jesiennych da-
rów, kolorów jest ogromnie różnorodne i inspirujące. 

Aby to wykorzystać i jednocześnie zachęcić rodziców z dzieć-
mi do eksperymentowania postanowiono zorganizować kon-
kurs twórczości plastycznej pod hasłem: „WARZYWNO-O-

WOCOWE ZWIERZAKI CUDAKI”, w którym do udziału 
zaproszone zostały dzieci wraz z rodzicami. Zaangażowanie 
było ogromne. Dzieci razem z rodzicami przygotowały prze-
piękne stworki z warzyw i owoców, a wszystkie prace zostały 
wyeksponowane na stoliku obok wejścia do przedszkola, aby 
każdy mógł je podziwiać. Pomysłowość i fantazja dzieci oka-
zała się zadziwiająca. Komisja konkursowa w składzie p .Lucy-
na Pruchnik, p. Anna Bober i p. Bożena Majka miała bardzo 
trudne zadanie aby wybrać najlepszych. W kategorii 3-4 lat-
ków I miejsce zajął Radomir Pachla lat 3, II miejsce – Kamil 
Suszek lat 3, III miejsce –Martyna Dusza lat 4, wyróżnienie – 
Karolina Sport. W kategorii 5-6 latków I miejsce zdobył Kamil 
Gielarowski lat 5, II miejsce – Emilia Dworak lat 6, III miejsce 
– Liliana Pachla lat 6, wyróżnienie – Zuzanna Borawiak lat 6, 
wyróżnienie – Maja Dworak lat 5. Gratulacje dla wszystkich za 
pomysłowość i zaangażowanie w konkursie!

Agnieszka Tokarz-Terpin
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Pochodzący z Głogowa Małopolskiego Franciszek Kotu-
la w książce „Miasteczko” opisał wiele zwyczajów, które 
były praktykowane od pokoleń przez mieszkańców mia-
sta. Jednym z nich była wigilia Bożego Narodzenia. Kotula 
opisując ten zwyczaj uwiecznił czasy swojego dzieciństwa, 
lecz jak sam przyznał, tradycje te były niezmienne od wie-
lu pokoleń. Starsi mawiali: Tak było i Pan Bóg błogosławił. 
Oznaczało to, że jeżeli Bóg obdarzał błogosławieństwem 
poprzednie pokolenia za ich praktyki, to nie wolno było ich 
zmieniać, by nie stracić bożej łaski.

Choinkę nazywano „krzockiem” i w poranek wigilijny za-
wieszano ją na środku głównej izby wiążąc do tragarza. 
Przeważnie była to mała jodła, oczywiście wycięta gdzieś 
w lesie. Nikt wówczas nie traktował wycinania choinek jak 
przestępstwo i nawet gajowi z głogowskich lasów nie ścigali 
ludzi za podobne czyny. „Krzocek” musiał być bogato ude-
korowany, zazwyczaj różnego rodzaju słodyczami i przy-
smakami. Samą wieczerzę wigilijną nazywano „wilią”, cho-
ciaż starsza nazwa brzmiała „pośnik”. Składała się z siedmiu 
tradycyjnych potraw, a ich niezmieniony skład można było 
znaleźć na stole w każdym głogowskim domu. Pierwszym 
daniem był biały barszcz na żytniej mące z grzybami, dru-
gim ziemniaki z kapustą i grochem, trzecim był gotowany 
groch, czwartym kapelusze prawdziwków najpierw podgo-
towywane w wodzie z cebulą, a następnie obtaczane w mące 
i smażone na oleju lub maśle, piątym paluszki z miodem, 
szóstym pierogi z kapustą lub powidłami, a ostatnim da-
niem były tzw. „suszki”, czyli gotowane suszone owoce.

Gdy zapadał zmrok dzieci wypatrywały na niebie pierwszej 
gwiazdy. Po jej ukazaniu się wbiegały szybko do wnętrz do-
mów krzycząc radośnie Jest! Jest! Świeci! Wówczas cała rodzina 
zbierała się razem przy stole. Był to niezwykle wyczekiwany 
moment, nawet nie z punktu widzenia przeżyć religijnych, 
a z tego powodu, że w dniu tym obowiązywał ścisły post i nikt 
od rana nic jeszcze nie miał w ustach, a zapachy przygotowy-
wanych potraw niezmiernie nęciły. Jednak zanim można było 
zasiąść do posiłku, ktoś ze starszych, przeważnie była to babka, 
wypowiadała rytualne słowa zwracając się do wnucząt: Idź no 
które na ulicę, popatrz, może idzie jaki podróżny, może sierota 
lub samotny człowiek, przyprowadź go. Z każdego domu wy-
chodzili wówczas młodzi i rozglądali się po uliczce czy nie ma 
gdzieś samotnej osoby. Zdarzało się, że ubodzy wykorzysty-
wali to i rzeczywiście kręcili się wówczas po rynku czy ulicach 
dając się zaprosić do wspólnego posiłku.

Przed wieczerzą senior rodu brał do rąk opłatek, wykony-
wał nad nim znak krzyża, a następnie łamał i podawał do-
mownikom, najpierw gospodarzowi, później jego żonie, na 
końcu dzieciom. Do starszych wypowiadał życzenie: Żeby-
śmy doczekali następnych świąt. Do dzieci natomiast mówił: 
Żebyście słuchały ojca i matki i dobrze się uczyły, były zdro-
we. Dzieci biorąc opłatek całowały seniora w rękę, a następ-
nie rodziców także w rękę. Niedopuszczalne było całowanie 
w inne miejsce, np. w policzek, bo dzieciom nie wolno było 
aż tak spoufalać się z dorosłymi.

Zanim zajęto miejsca przy stole wszyscy sprawdzali czy wi-
dzą swój cień. Jeśli ktoś go nie dostrzegł, była to dla nie-
go zła wróżba, wierzono że w nadchodzącym roku czeka 
go śmierć. Gdy natomiast w mijającym roku zmarł jakiś 

członek rodziny, wspominano go przy wieczerzy, wspólnie 
modlono się za niego, a nawet zostawiano dla niego puste 
miejsce przy stole. W pobliżu stołu, przeważnie na pod-
wyższeniu stał skopek, jakiego zazwyczaj używa się przy 
dojeniu krów. Spożywający wieczerzę wrzucali do niego 
trochę jedzenia z każdej potrawy, a po posiłku gospodyni 
szła ze skopkiem do obory i karmiła wigilijnym jadłem by-
dło. Mówiła: Krowy nas żywią, muszą jeść razem z nami.

Po wieczerzy męska młodzież wychodziła do sadów, które 
znajdowały się z tyłu domów i odbywała „sąd” nad drzewa-
mi owocowymi. Podczas, gdy jedni oskarżali drzewka o to, że 
rodzą mało owoców i skazywali je na wycięcie, drudzy roz-
paczliwie ich bronili twierdząc, że w przyszłym roku z pewno-
ścią obrodzą niezwykle obficie. Ostatecznie drzewa „ułaska-
wiano” na znak łaski wiążąc do ich pni słomiane powrósła. Ci 
z mieszczan, którzy posiadali własne pasieki, szli do uli i lekko 
w nie pukali informując uroczystym szeptem pszczeli ludek: 
Pan Jezus się narodził. Dzieci wierząc, że w wigilijną noc zwie-
rzęta przemawiają ludzkim głosem, stawały pod drzwiami 
obór i czujnie nadsłuchiwały. Później wszyscy zaklinali się, że 
słyszeli przemawiające zwierzęta, jednak nie chcieli zdradzić 
o czym one mówiły. Nikt nie chciał przyznać się do tego, że nic 
nie usłyszał obawiając się, iż narazi się na śmieszność.

Młodzież zaczynała kolędowanie. Tygodniami przygoto-
wywana i ćwiczona szopka dawała teraz młodym ludziom 
możliwość zarobienia paru groszy, gdyż obowiązkowo za 
kolędę trzeba było się odwdzięczyć szczodrym datkiem. 
Kobiety sprzątały po kolacji i przygotowywały niemal ob-
rzędowe głogowskie danie – studzieninę, czyli galaretę 
z wieprzowych nóg lub łba. Mężczyźni w tym czasie zbie-
rali się po domach i oczekując na pasterkę gawędzili lub 
grali w karty albo w domino. O północy wszyscy miesz-
kańcy gromadzili się w kościele. Stałym zwyczajem było, 
że nabożeństwo odprawiał któryś z księży wywodzący się 
z głogowskiego rodu. Miasto słynęło z tego, że wydało wielu 
duchownych, dlatego zawsze na święta któryś z nich przy-
jeżdżał odwiedzić rodzinę. Po pasterce, gdy nie obowiązy-
wał już post spożywano studzieninę, a następnie rozścielano 
na podłodze słomę. Tylko chorzy lub starcy mogli tej nocy 
spać w łóżkach, pozostali musieli spędzić noc na podłodze, 
był to wręcz rytuał zbliżony do magii. Dzisiaj magia świąt 
bożonarodzeniowych nie obrasta już tak wieloma zwycza-
jami, jednak nadal jest dla nas ogromnym przeżyciem.

Robert Borkowski

HISTORIA

JAK DAWNIEJ OBCHODZONO W GŁOGOWIE WIGILIĘ?

 Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia trwały już od Mikołaja
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Od 1 września 1951 r. nowym kierownikiem szkoły w Styko-
wie został Edmund Sokołowski, a grono nauczycielskie two-
rzyły Maria Ładoś, Maria Topolska i Janina Zarębska. Jednak 
już po roku nastąpiła zmiana, w szkole przestała uczyć Maria 
Ładoś i Janina Zarębska przeniesiona do szkoły nr 1 w Budach 
Głogowskich. Ich miejsce zajęły Maria Padwińska i Teofila 
Bieniek, która rozpoczęła naukę języka rosyjskiego wprowa-
dzonego jako przedmiot obowiązkowy. Ten skład kadry na-
uczycielskiej pozostawał niezmieniony aż do końca dekady.

W roku szkolnym 1952/1953 nauka odbywała się z klasami 
łączonymi. Razem uczyły się klasy I i II, III i IV, V i VI, 
i tylko klasa VII miała lekcje osobno. We wrześniu 1952 r. 
w stykowskiej szkole uczyło się 95 osób. W kolejnym roku 
na klasy szkolne zaadaptowano wszystkie pomieszczenia 
w budynku, dzięki czemu powstały cztery sale lekcyjne 
i można było rozłączyć poszczególne roczniki, jednak brak 
odpowiedniej ilości nauczycieli spowodował, że nauka była 
prowadzona na dwie zmiany. Sukcesywnie co roku doku-
pywano pomoce naukowe, książki do biblioteki lub inne 
wyposażenie niezbędne w funkcjonowaniu szkoły. Fundu-
sze na zakupy uzyskiwano z budżetu szkolnego Prezydium 
Gminnej Rady Narodowej w Głogowie, z Wydziału Oświa-
ty lub z pieniędzy zebranych społecznie.

W ciągu roku szkolnego aktywną pracę wykazywał Komitet 
Rodzicielski, którego przewodniczącym był ob. Zając Kazimierz 
– zapisał Edmund Sokołowski podsumowując rok szkolny 
1952/1953. Z kolei rok później kierownik szkoły chwaląc ak-
tywność rodziców wymienił jeszcze większe ich grono: Na wy-
różnienie w pracy Komitetu Rodzicielskiego zasługują obywatele 
Zając Kazimierz, Rumak Marcin, Gagat Władysław, Słapiński 
Andrzej, Pruchnik Franciszek, Woźniak Eleonora, Liszcz Zofia, 
Ryczek Józef i Woźniak Kazimierz. W 1956 r. z funduszu Ko-
mitetu Rodzicielskiego zakupiono kolejne pomoce naukowe 
m.in. projektor filmowy „Bajka” oraz kilka taśm z filmami.

Do stykowskiej szkoły często przyjeżdżało kino objazdowe. 
W roku szkolnym 1953/1954 odwiedziło ją siedmiokrotnie, 
a w latach późniejszych nawet średnio raz na miesiąc. We 
wrześniu 1953 r. szkoła została zradiofonizowana. Założono 
4 głośniki radiowe – czytamy w kronice szkolnej – […] przez 
co został podniesiony poziom nauczania. Grono nauczycielskie 
umiejętnie wykorzystywało audycje dla młodzieży. W szkole 
odbywały się także gościnne występy różnych grup artystycz-
nych. Jeden z nich miał miejsce 3 października 1954 r. i zor-
ganizowany został przez grupę „Ruch” z Rzeszowa „w ramach 
łączności miasta ze wsią”, jak wyraził się Edmund Sokołowski. 

19 lutego 1959 r. do stykowskiej szkoły przyjechał zespół mu-
zyczny i chór dziecięcy z Głogowa. Młodzież nasza doznała 
wiele radosnych przeżyć – stwierdził kierownik oceniając wy-
stęp. Uczniowie stykowscy sami również organizowali wy-
stępy artystyczne. Na przykład 31 stycznia 1954 r. urządzono 
przedstawienie, z którego dochód przeznaczono na nagrody 
książkowe dla wyróżniających się w nauce uczniów.

Od dnia 18 maja 1953 r. uruchomiona została regularna ko-
munikacja autobusowa przez Styków do Rzeszowa. Ułatwi-
ło to łączność z Głogowem i Rzeszowem. Odtąd stykowscy 
uczniowie częściej mogli uczestniczyć w różnych wydarze-
niach kulturalnych i sportowych. W styczniu 1955 r. wzięli 
udział w Szkolnych Igrzyskach Zimowych zorganizowa-
nych w szkole w Głogowie, a 30 maja 1956 r. urządzono wy-
jazd do Teatru Lalek w Rzeszowie finansując go za pienią-
dze uzyskane ze sprzedaży złomu i makulatury. 18 czerwca 
1957 r. Komitet Rodzicielski ufundował dzieciom z klas od 
I do IV przejazd autokarem na lotnisko w Jasionce. Dzie-
ci obejrzały lotnisko i były świadkami lądowania samolotu 
pasażerskiego z Warszawy. Po opuszczeniu samolotu przez 
pasażerów dzieci miały okazję zwiedzić jego wnętrze. Rocz-
nikom starszym urządzono inną atrakcję, pojechały na 
wycieczkę do Sandomierza po drodze zwiedzając również 
Tarnobrzeg. W maju 1959 r. klasy od IV do VI brały udział 
w wycieczce do Krakowa. Wycieczka się udała i dzieci były 
bardzo zadowolone – oświadczył Edmund Sokołowski.

Pod koniec stycznia 1957 r. budynek szkolny zbadała spe-
cjalna komisja, która orzekła, że mury należy zakotwiczyć. 
Koszty wyceniono na ponad 12 tys. zł i miały zostać pokry-
te z budżetu Powiatowej Rady Narodowej w Rzeszowie. Do 
pracy przystąpiono podczas wakacji. Przy okazji pomalo-
wano okna i drzwi w dwóch salach lekcyjnych oraz ławki 
przemalowując je na kolor orzechowy.

3 grudnia 1960 r. w stykowskiej szkole odbyła się rejonowa 
konferencja nauczycieli. Był ładny słoneczny dzień – twierdził 
Edmund Sokołowski. – Na konferencji było obecnych około 50. 
nauczycieli. Konferencja udała się. Wszyscy wyjechali zadowo-
leni – kończył optymistycznie kierownik. Z kolei 18 maja 1961 
r. szkołę odwiedziła autorka książek dla dzieci i młodzieży Ja-
nina Broniewska, żona Władysława Broniewskiego, przepro-
wadzając spotkanie autorskie. A spotkanie było takie serdeczne 
– odnotowała pisarka w kronice szkolnej – że podaję Wam mój 
adres […]. A podaję Wam dlatego, żebyście nie zapomnieli Wa-
szej od dziś przyjaciółki, która Wam życzy wiele radości, szczę-
ścia, słońca i pogody. Ciekawe czy przyjaźń ta przetrwała?

Robert Borkowski

HISTORIA

SZKOŁA W STYKOWIE W LATACH 50. XX WIEKU

Kierownik szkoły w Stykowie ze swoimi uczniami (fot. ze zbiorów M. Łyczko)

W środku stoi Edmund Sokołowski, z lewej Maria Padwińska,  
po prawej Maria Topolska, lata 50. XX w.
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Opisz proszę w kilu słowach na czym polegają zasady gry 
w rugby na wózkach?
Rugby na wózkach to sport dla osób po urazie kręgosłupa 
w odcinku szyjnym, chociaż obecnie wciąga także osoby 
z innymi niepełnosprawnościami. Zawodnicy mają przy-
dzielaną punktację w zależności od swojej manualności 
oraz tego jak mają rozwinięte mięśnie oraz dłonie po tym 
jak uraz rdzenia kręgowego spustoszył układ nerwowy. 
Punktacja wynosi od 0,5 pkt. do 3,5 pkt. – ja mam 2,5 pkt. 
Na boisku gra cztery osoby z każdej drużyny, a ich łączna 
punktacja nie może przekroczyć 8 pkt. Mocni zawodni-
cy grają na wózkach ofensywnych, a Ci troszkę słabsi na 
defensywnych z tzw. „dyszlami”. Głównym celem gry jest 
wzięcie piłki na kolana i przejechanie bramki przeciwnika 
– mamy na to 40 sekund. Trzeba uważać także na faule oraz 
inne zasady obowiązujące na boisku.

W jaki sposób znalazłeś się w drużynie Flying Wings Rzeszów?
W drużynie Flying Wings znalazłem się dzięki naszemu ka-
pitanowi Krzysztofowi Kapusta, który odwiedził mnie po 
wypadku. To on namówił mnie do tego, żebym przyjechał 
na trening i spróbował, bo widział, że mam takie możliwo-
ści. Gdy przyjechałem i po raz pierwszy zobaczyłem jak 
wygląda gra, stwierdziłem, że to nie dla mnie. Ale po ja-
kimś czasie znów wróciłem. Wróciłem i zostałem do dziś. 
Zacząłem trenować i widzieć, że nabieram siły i mogę ry-
walizować w tej dyscyplinie.

W jakich turniejach brałeś udział? Czy rugby na wózkach 
jest dyscypliną paraolimpijską?
Tak, rugby jest dyscypliną paraolimpijską. Na chwilę obec-
ną jestem w Kadrze Polski. Brałem również udział w dwóch 
turniejach międzynarodowych oraz turnieju w Niemczech. 
Niestety przez kontuzję nie mogłem pojechać na Mistrzo-
stwa Europy dywizji B do szwajcarskiego Nottwil, ale myślę, 
że w  czerwcu 2017 roku będę już gotowy na Mistrzostwa Eu-
ropy dywizji A, ponieważ gra z orłem na piersi jest dla mnie 
wielkim wyróżnieniem i zrobię wszystko, żeby tam być.

Co najbardziej motywuje Cię do treningów i samej gry?
Do treningów i gry motywuje mnie to, że na nowo mam 
styczność ze sportem, że będąc niepełnosprawny, nadal 
jestem w grze, rywalizuję i spełniam się sportowo. Dzięki 
temu stałem się innym człowiekiem. Kiedyś grałem w ko-
szykówkę – ten kto mnie zna wie, że momentami potrafi-
łem sam siedzieć na boisku. Na tę chwilę dostałem nową 
szansę i nie chcę jej zmarnować. Ciężko trenuję – w sezonie 
letnim co drugi dzień robię po 15 km wózkiem, do tego si-
łownia i inne aktywności. Sport to piękne słowo i potrafi na 
nowo kreślić w naszym życiu pozytywną linię, czego życzę 
tego każdemu. Realizujmy nasze plany i marzenia – dzięki 
temu nasza wartość wzrasta niesamowicie.

Czy sprzęt z jakiego korzystasz, różni się od zwykłych wóz-
ków?
Tak, wózek na którym gram różni się od tego co poruszam 
się na co dzień. Jest zrobiony z lekkich, ale bardzo wytrzy-
małych stopów aluminium i wytrzymuje niesamowite ude-
rzenia. Poza tym jest bardzo zwrotny i posiada dwa duże 
koła, oraz cztery malutkie, antywywrotne. Jest też bardzo 
drogi i nie każdego stać, żeby mieć naprawdę profesjonal-
ny wózek. Ja taki mam, dzięki ludziom dobrej woli, którzy 
mnie wspomogli finansowo i dzięki którym udało mi się 
sprowadzić taki wózek z USA. Jest używany, ale naprawdę 
cieszę się, że mam taki sprzęt. Dzięki niemu stale mogę się 
rozwijać. Sport osób niepełnosprawnych nie jest doceniany, 
także liczymy na wsparcie osób, które nam pomogą, a my 
zrobimy resztę i zawalczymy o najwyższe laury.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Paweł Grzywacz

SPORT
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NADAL JESTEM W GRZE

Wywiad z Łukaszem Brudkiem, zawodnikiem drużyny Flying Wings – rugby na wózkach

Wojewódzki Turniej rugby na wózkach w wykonaniu rzeszowskiej drużyny „Flying 
Wings”, rozegrany na hali sportowej Zespołu Szkół w Głogowie Młp.
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SPORTOWA OSOBOWOŚĆ
Maciej DoMański

Maciej Domański uro-
dził się 5 września 1990 
r. w Głogowie Młp. 
Miłość do futbolu wy-
niósł z domu, gdyż 
sport od zawsze obec-
ny był w jego rodzinie 
– Już w latach 50. mój 
dziadek oraz wujkowie, 
później tata i brat gra-
li w drużynie Głogovii 
Głogów Małopolski. To 
właśnie tata zaszcze-
pił w nim pasję do gry 
w piłkę nożną, gdy w wieku 8 lat zawiózł go na pierwszy tre-
ning – Od zawsze byłem żywiołowym i pełnym energii dziec-
kiem. Moją pierwszą piłką była… włóczka babci. To wtedy 
tata zauważył we mnie jakaś smykałkę do piłki, że to mnie 
cieszy i sprawia mi przyjemność, więc postanowił zawieść 
mnie na profesjonalny trening – wspomina. Swoją przygodę 
z futbolem rozpoczął w wieku 8 lat w Stali Rzeszów, trenu-
jąc trzy razy w tygodniu ze starszymi rocznikami. Już wtedy 
na jego koncie zapisały się pierwsze sukcesy zarówno dru-
żynowe jak i indywidualne zdobywane na wojewódzkich 
i ogólnopolskich turniejach oraz gra w reprezentacji woje-
wództwa Podkarpackiego.

W 2003 roku będąc jeszcze w Stali Rzeszów młodym za-
wodnikiem zainteresowała się Szkoła Mistrzostwa Sporto-
wego w Łodzi oraz Stal Mielec. Jego wybór padł na drużynę 
z Mielca, gdzie po przeprowadzce rozpoczął naukę w Szko-
le Mistrzostwa Sportowego – To było dla mnie ogromne 
przeżycie, gdyż dla trzynastoletniego chłopca wyprowadzka 
z domu rodzinnego nie była łatwa. W Mielcu powstawała 
wówczas szkoła, skupiająca najbardziej utalentowanych za-
wodników z Podkarpacia, dlatego propozycja Stali Mielec 
była dla mnie dużym wyróżnieniem – mówi M. Domański.

W Stali Mielec grał kolejno w Juniorach Młodszych i Ju-
niorach Starszych. Mielec okazał się właściwym wyborem 
i dobrym miejscem do rozwijania talentu, a systematycz-
na praca zaowocowała powołaniem do Młodzieżowej Re-
prezentacji Polski oraz zdobyciem Mistrzostwa Polski Ju-
niorów. To sprawiło, że dostałem swoją szansę w pierwszej 
drużynie Stali Mielec. Pierwsze kroki w seniorskiej drużynie 
okazały się bardzo ciężkie, ale dzięki ówczesnemu trenerowi 
Włodzimierzowi Gąsiorowi bardzo się rozwinąłem i uwie-
rzyłem, że stać mnie na jeszcze więcej.

Dwa lata gry w Stali Mielec – najbardziej utytułowanej dru-
żynie na Podkarpaciu przyniosły kolejny sukces. W 2008 r. 
w wieku 18 lat Macieja Domańskiego kupiła ekstraklaso-
wa Polonia Warszawa. To było ogromne wyzwanie – kolejna 
przeprowadzka, zmiana otoczenia, nowa szkoła i zawodnicy 
znani wcześniej tylko z telewizyjnego ekranu – wspomina 
Domański. Tam miał okazję posmakować piłki na naj-
wyższym poziomie. W Warszawie miałem okazję trenować 
w jednej z najlepszych drużyn w kraju, gdzie trenowałem 
z takimi zawodnikami jak Radosław Majdan, Tomasz Jodło-
wiec, Piotr Świerczewski, Radosław Majewski, Adrian Mie-
rzejewski – dodaje. Wówczas największym sukcesem było 
zdobycie brązowego medalu Młodej Ekstraklasy.

Kolejnym etapem w jego karierze było przejście do Rado-
miaka Radom, w którym spędził rok i z którym wywalczył 
awans do II ligi. Po roku gry dla Radomiaka znów wrócił na 
Podkarpacie. Wtedy w Mielcu budowana była młoda druży-
na składająca się z wychowanków, nowoczesny stadion i liczni 
kibice żyjący klubem – to skłoniło mnie do powrotu do mielec-
kiego klubu. Stworzyliśmy świetną drużynę, której zawodnicy 
dogadywali się nie tylko na boisku ale również poza nim. Po 
roku wraz z drużyną wywalczył awans do II ligi. Kolejnym 
etapem była półroczna gra w II-ligowej Siarce Tarnobrzeg 
oraz Puszczy Niepołomice, w której gra obecnie.

Kariera piłkarska nie trwa długo, dlatego w przyszłości 
chciałby wykorzystać zdobyte doświadczenie, wiedzę i umie-
jętności – Obecnie studiuję na Uniwersytecie Rzeszowskim na 
Wydziale Wychowania Fizycznego. Piłka nożna to moja naj-
większa pasja, ale kształcę się również w pokrewnych dziedzi-
nach – zrobiłem kurs fitness, dietetyka, trenera personalnego 
i trenera piłki nożnej - dodaje Maciej Domański.

Anna Morawiec

Runda jesienna w naszym regionie już za nami. Była dość 
udana i obfitująca w wiele emocjonujących rozgrywek. Uwagę 
zwraca szczególnie „LKS Głogovia”. To klub sportowy, który 
po awansie do IV ligi zaznaczył swoją obecność po wielolet-
niej przerwie. W tej chwili Głogovia zajmuje 12 miejsce w ta-
beli z ilością 15 punktów tracąc do lidera „Wólczanka” Wólka 
Podleśna 26 punktów. Głogovia gromadzi na trybunach coraz 
liczniejszą liczbę fanów piłki nożnej. Dla Głogovii był to bar-
dzo udany debiut w IV lidze i na pewno w kolejnym sezonie 
dostarczy sportowych emocji na najwyższym poziomie.

Piłkarska A klasa to miejsce rywalizacji kolejnych klubów 
z Gminy Głogów Młp. Na tą chwilę w klasie A w rozgryw-

kach biorą udział dwa kluby piłkarskie – „Victoria” Budy 
Głogowskie, która zajmuje 7 miejsce z ilością 17 punktów, 
tracąc do lidera „Strug” Tyczyn 15 punktów oraz „Meblo-
system” Zabajka, który uplasował się na 5 miejscu w tabeli 
z ilością 22 punktów, tracąc do lidera tylko 10 punktów. 

W piłkarskiej B klasie jest sporo emocji. „Orzeł” Wysoka 
Głogowska ma wyraźne aspiracje na lidera grupy, a tym sa-
mym na awans do wyższej klasy. Po bardzo udanej rundzie 
plasuje się na drugim miejscu w tabeli tracąc tylko 1 punkt 
do lidera „Świlczanka” Świlcza. „Rudzik” Rudna Mała za-
kończył rundę jesienną na 7 miejscu z ilością 22 pkt .

Paweł Grzywacz

KLUBY PIŁKARSKIE ZAKOŃCZYŁY SEZON
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I BIEG ZELOTY
3 grudnia br. w Borze koło Głogowa Młp. odbył się 
bieg o charakterze sportowo-patriotycznym na dy-
stansie 5 km. Był to bieg ku czci żołnierzy niezłom-
nych, a w szczególności Franciszka Litwina, pseu-
donim Zelota, który w naszej gminie stał na czele 
tajnych organizacji: „NIE”, powstałej po rozwiązaniu 
Armii Krajowej, a następnie „WiN”, mając pod sobą 
również Trzcianę i Trzebownisko.

Bieg został zorganizowany przez Ognisko TKKF „Sokół” 
pod honorowym patronatem Burmistrza Głogowa Młp. 
Pana Pawła Baja. Dzięki wsparciu Nadleśnictwa Głogów 
oraz Strzelnicy Myśliwskiej PZŁ zawodnicy mogli biec 
w tak pięknym otoczeniu przyrody. Bieg cieszył się dużą 
popularnością – na starcie stanęło aż 259 biegaczy, chociaż 
chętnych było o wiele więcej, a lista została zamknięta na 2 
tygodnie przed upływem terminu zapisów. Symbolem bie-
gu został wilk. Dlaczego akurat wilk? Ponieważ żołnierze 
niezłomni byli jak wilki – wolni, silni, niezależni. Ukrywali 
się w lasach i prowadzili walkę o wolną Polskę. Duża część 
z nich zginęła walcząc z bronią w ręku o wolność i niepod-
ległość naszej Ojczyzny, inni oskarżeni o zbrodnie, których 
nie dokonali, zostali zamordowani w więzieniach. Dlatego 
i my pamiętając o nich zorganizowaliśmy ten bieg.

Bieg wystartował o godz. 11.00. Trasa była piękna – wio-
dła kompleksem leśnym, drogami o podłożu piaskowym, 
częściowo utwardzonymi oraz 400 m asfaltem. Zawodnicy 
klasyfikowani byli w kategorii generalnej, a także w kate-
goriach wiekowych. Pierwszy zawodnik Szymon Zięba 
z Kolbuszowej ukończył bieg z czasem 17.22 min. Pierw-
szą kobietą na mecie była Katarzyna Albrycht z Krościen-
ka Wyżnego z czasem 19.23 min. Najszybszą Głogowianką 
okazała się Monika Mach-Wała, która dobiegła na metę 
z czasem 25.20 min, zaś najszybszym Głogowianinem Wal-
demar Daź, z czasem: 22:54 min. Zaznaczeniem obecno-

ści naszych biegaczy w rywalizacji  było zdobycie trzeciego 
miejsca na podium w jednej z kategorii wiekowej.

Zawodnicy i kibice byli bardzo zadowoleni z biegu, a na zakoń-
czenie czekały na nich liczne atrakcje: ognisko, ciastka, gorąca 
zupa i ciepłe napoje oraz napoje izotoniczne. Każdy uczestnik 
otrzymał bogaty pakiet startowy, piękny medal i koszulkę, 
a zwycięzcy bony zakupowe do galerii Millenium Hall oraz 
odżywki z siłowni Are You Ready. Dodatkowo Wojewódzki 
Sztab Wojskowy ufundował nagrody rzeczowe dla najszybszej 
Głogowianki, najszybszego Głogowianina oraz najstarszego 
i najmłodszego zawodnika biegu. Dodatkową atrakcją biegu 
było losowanie nagród wśród uczestników, a nagród było spo-
ro, bo aż 98. Sukces tego wydarzenia jest konsekwencją naszej 
pracy, szczególnie: Beaty Kopeć, Doroty Rejus, Franciszka Zie-
lińskiego, Moniki Rękosiewicz-Tokarz, mojej (Kinga Walania) 
oraz wsparcia udzielonego przez szereg instytucji i firm. Dzię-
ki licznym sponsorom i ofiarności ludzi udało się nam zreali-
zować to wydarzenie. Satysfakcja jest ogromna, a bieg będzie 
cykliczny, więc już dziś zapraszamy na II Bieg Zeloty.

Organizator Kinga Walania

SPORT
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MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
Tradycyjnie początkiem grudnia w hali ZSO w Głogowie 
Młp. rozegrany został Mikołajkowy Amatorski Turniej Pił-
ki Siatkowej o Puchar Burmistrza Głogowa Małopolskiego 
organizowany przez Ludowy Klub Sportowy Głogovia. 

W tym roku na zaproszenie naszego klubu odpowiedziało 
pięć zespołów z gminy Głogów Młp. i jeden z Rzeszowa. Po 
rywalizacjach grupowych i potyczkach półfinałowych do 
ścisłego finału awansowały zespoły LKS Głogovia i Team 
Śrubres Rzeszów. W finale drużyny stoczyły pasjonującą 
walkę, którą po tie-breaku wygrała ekipa z Rzeszowa, a dru-
gim miejscem musiała zadowolić się drużyna gospodarzy. 
Trzecie miejsce po zaciętej grze wywalczyła reprezentacja 
osiedla NIWA. Dziękujemy za duże zainteresowanie, wspa-
niałą sportową walkę i już teraz zapraszamy wszystkich 
chętnych na przyszły rok.  Klasyfikacja końcowa przed-
stawia się następująco: 1 miejsce – Team Śrubres Rzeszów,  
2 – LKS Głogovia, 3 – Os. Niwa Głogów Młp., 4 – Os. Sło-
neczne Głogów Młp., 5 – TKKF Głogów Młp., 6 – Texaco 
Team Głogów Młp. Gratulujemy! 

LKS Głogovia

Bieg cieszył się bardzo duża popularności 
– na linii startowej ustawiło się aż 259 zawodników
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KAPUSTA Z GROCHEM

wg przepisu Pań z Koła Gospodyń Wiejskich  
w Wysokiej Głogowskiej

Składniki: 1 kg kapusty kiszonej z beczki, 5 średnich ziem-
niaków, 2 szklanki grochu (1 szklanka kolorowego, jedna 
białego), 20 dag słoniny, 1 cebula podsmażona na maśle, 
sól, pieprz do smaku, 1 szklanka wody.

Sposób przygotowania: Kapustę wypłukać, poszatkować, 
ugotować na miękko i odcedzić. Dodać do niej ugotowane, 
starte ziemniaki, ugotowany na miękko groch oraz pokro-
joną w kostkę i podsmażoną słoninę. Do wszystkiego dolać 
szklankę wody i zagotować. Doprawić solą i pieprzem i wy-
mieszać drobno pokrojoną, usmażoną na maśle cebulą. 

PIEROGI Z KAPUSTĄ

wg przepisu Pań z Koła Gospodyń Wiejskich  
w Budach Głogowskich

Składniki farszu: 2 łyżki oleju roślinnego, 1 szklanka po-
siekanej cebuli, 40 dag kiszonej kapusty, przepłukanej i od-
sączonej, 2 łyżki kwaśnej śmietany, sól, pieprz do smaku.

Sposób przygotowania: Na patelni rozgrzać olej. Dodać 
cebulę i po jej zeszkleniu dodać kapustę z przyprawami 
i smażyć aż do zmięknięcia. Odstawić z ognia i dodać kwa-
śną śmietanę. Ciasto na pierogi rozwałkować i wykrawać 
krążki. Nakładać farsz łyżką i zalepić krawędzie pierogów. 
Wrzucać na wrzątek i gotować ok. 5 minut.

SERNIK Z CIASTEM KAKAOWyM

wg przepisu Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Rogoźnicy

Składniki ciasta: 30 dag mąki, ½ kostki margaryny, ½ 
szklanki cukru, 2 łyżki kakao, 3 żółtka, 1 ½ łyżeczki prosz-
ku do pieczenia, cukier wanilinowy.

Masa serowa: 1 ½ kg zmielonego sera, 1 ½ szklanki cukru, 
1 ½ szklanki mleka, ½ szklanki oleju, 8 jaj (żółtka i biał-
ka oddzielić), 2 budynie śmietankowe, 1 cukier waniliowy,  
1 łyżeczka olejku cytrynowego.

Sposób przygotowania: Na stolnice przesiać mąkę, dodać 
pozostałe składniki ciasta, posiekać, połączyć i rozwałkować. 
Ułożyć na blaszce wyłożonej pergaminem. Wszystkie skład-
niki masy serowej włożyć do malaksera i razem ubić. UWA-
GA: używając miksera, należy najpierw ubić żółtka z cukrem 
oraz cukrem wanilinowym. Dodać olej, następnie ser, budynie 
i mleko. Na koniec dodać ubite na sztywno białka, delikatnie 
wymieszać i wylać masę na ciasto kakaowe. Piec w piekarni-
ku nagrzanym do 180 stopni około 80-90 minut na niższym 
poziome piekarnika. Ciasto ma być dobrze przyrumienione. 

• Przepisy pochodzą z książki „Tradycja Smak i Wdzięk”. 
Wybrane przepisu kulinarne z obszaru Lokalnej Grupy 
Działania „Eurogalicja”.

Katarzyna Madej

LIFESTYLE

NA ŚWIĄTECZNYM STOLE…
Tradycyjne potrawy świąteczne potrawy przywodzą na myśl rodzinne zwyczaje i wspomnienia. Na więk-
szości stołów pojawią się zatem sprawdzone potrawy takie, jakie przygotowywały nasze babcie i mamy. 
Przedstawiamy przepisy na wybrane potrawy, które z pewnością pojawią się na każdym świątecznym stole. 

REKLAMA             REKLAMA             REKLAMA             REKLAMA             REKLAMA            REKLAMA 

Skwarki do pierogów można zrobić ze słoniny lub tłustego boczku, które pokrojone 
w kostkę smażymy na średnim ogniu. Aby skwarki były chrupiące – nie mieszajmy ich.
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Nadchodzący sylwester to jedyna okazja, aby tego 
dnia wyglądać wyjątkowo. W tym roku Panie będą 
błyszczeć – głównym trendem są brokatowe tkaniny, 
cekiny oraz plisowane materiały w metalicznych od-
cieniach złota i srebra. Pastelowe kreacje odkładamy 
do szafy – w tym sezonie królują intensywne i nasyco-
ne kolory. Wśród Panów niezmiennie króluje klasyka.

TRENDy DLA PAŃ

Sukienki. Sukienki na sylwestra 2016/2017 prezentują się 
w odważnych, nasyconych barwach – czerwieni, granacie, 
kobalcie, szmaragdzie. W tym sezonie króluje także srebro 
i złoto, dlatego tego warto zainteresować się suknią w zło-
tym lub srebrnym kolorze. Panie, które boją się odważnych 
kolorów powinny wybrać nieśmiertelną czerń, która spraw-
dzi się w każdym wydaniu – zarówno w wersji klasycznej 
jak i przy ekstrawaganckich cekinach, czy modnym w tym 
sezonie aksamicie. 

Dodatki. Oczywiście każdej kobiecie przyda się nowa su-
kienka, ale co, jeśli nie chcemy wydawać pieniędzy na kolejną 
karnawałową kreację? W takiej sytuacji wystarczy postawić 
na oryginalne dodatki. Masywna biżuteria skonstruowana 
z dużych, błyszczących kamieni czy modna błyszcząca to-
rebka potrafi odmienić nawet najprostszą stylizację. Także 
błyszczące ozdoby do włosów – spinki, czy opaski wysadza-
ne kamieniami w zestawieniu z luźno splecionymi włosami 
będą prezentować się naprawdę imponująco.

Makijaż. Sylwestrowy makijaż powinien być pełen świetli-
stych detali i elementów. Modne są czerwone usta, brokatowe 
powieki oraz grube kreski. Doskonale sprawdzą się również 
mocno podkreślone oczy, czyli tzw. smoky eyes. Sylwestrowy 
makijaż może być również w odcieniu złota, srebra, bordo, fio-
letu, czy ciemnej zieleni. Jeśli nie czujesz się dobrze w takim 
wizażu pomyśl o podkreśleniu ust. Mocna czerwień, róż, śliw-
ka również zwrócą na siebie uwagę. Aby nie osiągnąć przery-
sowanego efektu, postaw na jeden mocny element np. mocne 
usta – resztę makijażu pozostaw stonowaną. 

COŚ DLA PANÓW

Garnitur. Panowie nie mają aż tak wielkich dylematów – 
garnitur, czy też same spodnie w połączeniu z ciekawą górą 
sprawdzą się na każdym przyjęciu. Najlepszym wyborem bę-
dzie klasyczny czarny zestaw z gładkiego i niepołyskującego 
materiału. Drugą opcją może być kolor granatowy. Wybierając 
garnitur trzeba zwrócić uwagę nie tylko na panującą modę ale 
i na rozmiar. Liczą się odpowiednie proporcje i dopasowanie 
do figury. Nie można kupować garnituru o numer za dużego. 
Modne są mniejsze węższe, bliżej ciała, wąskie spodnie i krót-
sze marynarki (dzięki którym wydłużamy nogi). 

Koszula. Stawiając na elegancję, wybieramy tradycyjną 
śnieżnobiałą biel. Wybieramy koszule z długim rękawem – 
krótki zarezerwowany jest na okres letni. Można wybrać tak-
że te w pastelowym kolorze, pudrowy róż czy delikatny fiolet.

Muszka czy krawat? Coraz więcej mężczyzn przekonuje się 
do muszki, ponieważ nastąpił ich powrót w modzie. Jednak 
wszystko zależy od indywidualnych preferencji. Muszka 
będzie bardziej elegancka, z kolei krawat klasyczny i po-

spolity. Przy wyborze krawatu panuje zupełna dowolność.  
Do najmodniejszych należą tzw. śledzik, który doskonale 
pasuje mężczyznom szczupłym i nie za wysokim.

Katarzyna Madej

LIFESTYLE
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SYLWESTER NA RYNKU
Sylwestrowa noc zbliża się wielkimi krokami. Jeśli nie masz 
jeszcze żadnych planów na ten wieczór lub spędzasz go 
w domowym zaciszu koniecznie odwiedź głogowski rynek. 
31 grudnia o godzinie 24:00 serdecznie zapraszamy na wi-
dowiskowy pokaz fajerwerków. Tego wieczoru niebo nad 
Głogowem rozbłyśnie tysiącami kolorów. Warto przyjść 
kilkanaście minut wcześniej, aby zająć dobre miejsce do 
oglądania pokazu. Wspólnie powitajmy nowy, 2017 rok, 
składając sobie serdeczne życzenia. Zapraszamy!

Anna Morawiec

SYLWESTROWE TRENDY

Decydując się na odważną kreację makijaż pozostaw stonowany i odwrotnie  
– jeśli Twoje kreacja jest klasyczna, postaw na mocniejszy makijaż lub wyraziste dodatki. 
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Głogów Młp.: Sklep „Super - Sam” GS*; 
Sklep Delikatesy „Dwójka” GS; Sklep Deli-
katesy „Centrum”; PIWEX Sklep firmowy ul. 
Długa (osiedle Słoneczne); Sklep nr 6 w Gło-
gowie Młp. (osiedle Słoneczne) GS; Sklep p. 
Zofii Liszcz; Salonik prasowy w Biedronce.
Wysoka Głogowska: Sklep nr 7 - GS; SPAR; 
Sklep p. Furman
Budy Głogowskie: Sklep nr 10 - GS; Sklep 
p. Bober; Sklep p. Kogut
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, Sklep KAMA
Miłocin: Delikatesy „Dwójka” - GS
Rudna Mała: Sklep nr 16 „Delikatesy Cen-
trum” - GS
Lipie: Delikatesy „Dwójka” - GS
Rogoźnica: Sklep nr 12 - GS; Sklep  
p. Marczydło

* Placówki handlowe Gminnej Spółdzielni „Samo-
pomoc Chłopska” w Głogowie Małopolskim

Komisariat Policji w Głogowie Małopolskim
pracuje całodobowo przez siedem dni w tygodniu

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

Wydawca: 
Podkarpacki Klub Samorządności
(Zadanie realizowane na zlecenie 
Gminy Głogów Młp.)
Adres redakcji: 
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12, 
Głogów Młp.
Redakcja: Katarzyna Madej
Korekta językowa: Redakcja 
Nakład: 800 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:  
redakcja@ziemiaglogowska.pl
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Tu można kupić 
„ziemię Głogowską”

Kronika policyjna

Kalendarium najbliższych wydarzeń

31 grudnia – sylwestrowy pokaz sztucznych ogni na głogowskim rynku, 
godz. 00:00

6 stycznia
– Orszak Trzech Króli – impreza plenerowa dla wszystkich 

mieszkańców gminy, koncert widowiskowy w MGDK 
w Głogowie Młp.

8 stycznia – XXVII Wojewódzki Przegląd Teatrów Jasełkowych – sala 
widowiskowa MGDK w Głogowie Młp.

14 stycznia – Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastorałek, Zespół Szkół 
w Głogowie Młp. 

15 stycznia – XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – sala 
widowiskowa MGDK w Głogowie Młp. 

28 stycznia
– Świąteczne Spotkania ze Sztuką „Stała się nam nowina 

miła” – spektakl teatralno-muzyczny, sala widowiskowa 
MGDK w Głogowie Młp.

29 stycznia

– Bal u pluszowego misia – impreza dla dzieci w wieku przed-
szkolnym, MGBP w Głogowie Młp.

– Gminny Wieczór Kolęd – koncert w sali widowiskowej 
MGDK w Głogowie Młp. 

1.12. br. – zdarzenie drogowe w miejscowości Przewrotne w wyniku którego 
obrażeń doznała kobieta. 

1.12. br. – znęcanie się konkubenta nad partnerką i jej rodziną w miejscowości 
Głogów Młp. 

4.12.br. – kierowanie pojazdem przez mężczyznę w stanie nietrzeźwości w miej-
scowości Głogów Młp.

5.12. br. – usiłowanie wejścia w posiadania zwierzyny łownej za pomocą wny-
ków na terenie Gminy Głogów Młp.

7.12. br. – psychiczne i fizyczne znęcanie się mężczyzny nad rodziną w miejsco-
wości Głogów Młp. 

9.12. br. – potrącenie k obiety na oznakowanym przejściu dla pieszych w miej-
scowości Głogów Młp.

11.12. br. – kradzież telefonu komórkowego oraz pieniędzy w miejscowości Styków.

12/13.12. br. – wyrąb drewna w lesie na szkodę Nadleśnictwa Głogów Młp. 

16.12. br. – zgon mężczyzny w miejscowości Głogów Młp. 
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