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GMINA GŁOGÓW MŁP.  
ZNÓW NAGRODZONA

Gmina Głogów Małopolski zajęła pierwsze miejsce w Rankingu Zrówno-
ważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa 
podkarpackiego 2016 w kategorii Gmina Miejsko-Wiejska.

Ranking powstał z rekomendacji komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Re-
gionalnej Sejmu RP. Badania nad zrównoważonym rozwojem gmin były prowa-
dzone od wielu lat, a wskaźniki na podstawie których został opracowany ranking 
obejmują aż trzynaście lat. Do promowania dobrych praktyk rozwojowych wyko-
rzystywana jest autorska metodyka opracowana przez prof. Eugeniusza Sobczaka 
z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. 

Ranking jest przygotowywany w oparciu o analizę szesnastu wskaźników, które 
obejmują trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. 
Prowadząc badania i przygotowując ranking zespół prof. Sobczaka brał pod uwagę 
takie wskaźniki jak wydatki majątkowe inwestycyjne, wydatki na transport, docho-
dy własne gminy, liczbę podmiotów gospodarczych, liczbę pracujących, liczbę osób 
bezrobotnych, napływ i odpływ ludności, liczbę absolwentów szkół wyższych, od-
setek radnych z wyższym wykształceniem, odsetek ludności objętej wodociągami 
i kanalizacją oraz usługami oczyszczania ścieków. 

Katarzyna Madej

Nagrodę odebrał Burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj w trakcie spotkania z premier RP Beatą Szydło podczas 
Ogólnopolskiego Noworocznego Spotkania Samorządów w G2A Arenie w Jasionce w dniu 4 lutego br.

Z OBIEKTYWU

Studniówka Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp. Na zdjęciu kl. III b wych. mgr Katarzyna Bawor
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W niedzielę zakończyły się konsultacje społeczne 
w sprawie przyłączania sołectw z gminy Świlcza 
do Rzeszowa. Mieszkańcy powiedzieli zdecydo-
wane „nie”.

Wyniki konsultacji w gminie Świlcza są bezlitosne dla 
władz Rzeszowa, które chcą włączyć całą gminę do mia-
sta. W całej gminie Świlcza w konsultacjach uczestniczyło 
1821 osób. Za przyłączeniem do Rzeszowa były zaledwie 
44 osoby (2,42 proc.), przeciw 1744 (95,77 proc.). Od głosu 
wstrzymały się 33 osoby (1,81 proc.).

– To nokaut dla Rzeszowa – ocenia Józef Wilga, sekretarz 
gminy Świlcza. – Władze Rzeszowa żyją własnymi myślami 
o wielkim mieście, nie zważając na to, że jeżeli chcą je po-
szerzać, to trzeba inaczej robić. Podczas zebrań konsultacyj-
nych nie było ani jednej dyskusji, w której ktoś by popierał 
włączenie gminy do Rzeszowa. Nikt z ratusza nie pojawił się 
na zebraniach. Nie było z kim przegrać, nie było przeciw-
nika. Ratusz rzucił hasło „Poszerzamy Rzeszowa o gminę” 
i tyle. To niepoważne przedsięwzięcie. Frekwencja na zebra-
niach była ogromna. Nie było przed kim się bronić – dodaje 
Wilga.

Oprócz gminy Świlcza, władze Rzeszowa chcą do miasta 
przyłączyć także kilka innych sołectw z podrzeszowskich 
gmin: Racławówkę Doły z gminy Boguchwała (mieszkań-
cy byli przeciw); Zaczernie, Nową Wieś i część Jasionki 
z gminy Trzebownisko (mieszkańcy byli przeciw); oraz 
Miłocin i Pogwizdów Nowy z gminy Głogów Małopolski 
(konsultacje odbędą się w marcu). Ankiety konsultacyjne 
będzie można pobrać w Urzędzie Miasta w Głogowie Młp. 
i wrzucić do urny. Do 15 marca potrwają także konsultacje 
społeczne w samym Rzeszowie.

Wyniki konsultacji zostaną dołączone do wniosku do wo-
jewody podkarpackiego. Potem wojewoda swoją opinie 
przekaże do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji. Ostateczną decyzję w sprawie poszerzenia granic 
Rzeszowa w lipcu podejmie Rada Ministrów. Wyniki kon-
sultacji społecznych nie są wiążące dla rządu.

Paweł Baj,  
Burmistrz Głogowa Młp. 

ŚWILCZA, TRZEBOWNISKO, BOGUCHWAŁA 
POWIEDZIAŁY NIE DLA ZMIANY GRANIC

PŁACĘ PODATKI TAM 
GDZIE MIESZKAM
Jeśli mieszkasz na terenie Gminy Głogów Młp., 
a jesteś zameldowany w innym mieście podatek 
PIT za 2016 r. możesz rozliczyć również w miejscu 
zamieszkania. Przeczytaj, dlaczego warto rozliczyć 
PIT w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca 
zamieszkania. 

Na terenie naszej gminy zamieszkuje wiele osób, które 
mimo obowiązku meldunkowego wciąż widnieją w reje-
strach mieszkańców innych miast. Oznacza to, że udziały 
w podatku dochodowym od tych mieszkańców zasilają 
budżety miast i gmin, w których osoby te faktycznie nie 
mieszkają. Zachęcamy więc do rozliczania podatku docho-
dowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właści-
wym ze względu na miejsce zamieszkania, a nie zameldo-
wania. Wystarczy w formularzu napisać miejsce, w którym 
się mieszka i urząd skarbowy, który jest przypisany do tego 
miejsca, czyli w przypadku mieszkańców gminy Głogów 
Młp. Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie.

W formularzu wystarczy wpisać Gminę Głogów Małopolski jako miejsce zamieszkania

Dlaczego to takie ważne? Każda gmina otrzymuje ok. 37% 
udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych za-
mieszkujących na jej terenie. Dzięki tym funduszom jest 
możliwe finansowanie przez gminę działalności jednostek 
oświatowych, inwestycje w sport i kulturę oraz poprawę lo-
kalnej infrastruktury.

Katarzyna Madej

Wyniki konsultacji w gminie Świlcza są bezlitosne dla władz Rzeszowa, które chcą 
włączyć całą gminę do miasta
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INTERESUJESZ SIĘ WOJSKIEM I HISTORIĄ? 
WSTĄP W SZEREGI GŁOGOWSKIEGO STRZELCA!

Rozmowa z drużynowym Mirosławem Łubkowskim z Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli 
Rzeszowskiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, koordynatorem zajęć w Głogowie Młp.

Strzelcy uczestniczą w zajęciach z zakresu wojskowości. Czy 
ćwiczenia są podobne do tych, jakie wykonują żołnierze służ-
by czynnej?

Strzelcy otrzymują podstawową wiedzę z zakresu wojskowości 
(teoria + praktyka) oraz rozwijają swoją sprawność fizyczną. 
To m.in. musztra, zapoznanie się z budową broni, nauka strze-
lania, sporty walki, udzielanie pierwszej pomocy itp. Wiele 
ćwiczeń, z którymi strzelcy spotykają się na zajęciach jest bli-
skich tematyce wojskowości, jednak w tej kwestii poruszamy 
tylko podstawowe zagadnienia.

Do czego przygotowuje służba w Strzelcu?

Przygotowujemy młodzież do ewentualnej pracy w służbach 
mundurowych (policja, wojsko zawodowe, straż graniczna 
i inne) oraz podnosimy umiejętności, które mogą posłużyć 
zwiększeniu obronności kraju i innych sytuacji związanych 
z zagrożeniem. Proszę wyobrazić sobie takie zdarzenie: jeste-
śmy w sklepie, nagle coś wybucha, ktoś zaczyna strzelać. Nie 
każdy wie, że w takiej sytuacji nie należy „zgrywać bohatera”, 
tylko po prostu uciekać. Jeśli nie ma możliwości ucieczki to 
w drugiej kolejności trzeba się schować przed zagrożeniem, 
a dopiero w ostateczności, kiedy może nastąpić utrata zdrowia 
bądź życia, można rozpocząć walkę. A ludzie w panice robią 
różne rzeczy. Oczywiście na żadne zagrożenie nie możemy 
się przygotować w stu procentach, ale możemy nauczyć się 
podstawowych sposobów, jak się zachować w takiej sytuacji. 
I my tego uczymy. Poza tym dajemy możliwość sprawdzenia 
się młodzieży, czy rzeczywiście służby mundurowe to jest ten 
kierunek, w którym chcą dalej iść.

Czy w razie potencjalnego zagrożenia kraju strzelcy są zobli-
gowani do walki?

Jestem daleki od stwierdzenia, że szkolimy wojsko, a w razie 
zagrożenia strzelcy zobligowani są do walki. Jeśli w sytuacji za-
grożenia kraju, gdyby się taka zdarzyła, władze państwa zde-
cydują się na zorganizowanie jakiejś formacji obronnej i będą 
chciały wcielić strzelców np. do regularnej armii czy innego 
zorganizowanego systemu obrony kraju to ja głęboko wierzę, 
że oni się zgodzą. Co więcej nie będą musieli zaczynać od zera, 
ponieważ będą posiadać już podstawowe umiejętności. Jed-
nak przynależność do strzelca w żaden sposób nie obliguje ich 
do obrony kraju, a jest kwestią wyłącznie dobrowolnej decyzji. 
Wierzę jednak w to, że większość z nich to zrobi.

Jednym z założeń Związku Strzeleckiego jest m.in. znajomość 
historii naszej ojczyzny. Jakie formy przekazywania wiedzy 
o przeszłości wypracowano w Strzelcu?

Na zajęciach strzelcy mają możliwość zetknięcia się z histo-
rią poprzez udział w ciekawych wyjazdach i uroczystościach. 
Uczestniczą w zajęciach historycznych, spotkaniach z żołnie-
rzami m.in. we współpracy z IPN, spotkaniach ze świadkami 
historii. Dla mnie najpiękniejsze jest to, że są naturalnie cie-
kawi tej historii, a podczas wyjazdów sami pytają np. o to dla-
czego jesteśmy w tej miejscowości, kim był bohater, którego 
poznajemy, co zrobił. Uważam, że taka droga przyswajania 
historii jest najbardziej efektywna, bo działają w praktyce. Pa-
triotyzm nierozerwalnie łączy się z pojęciem Ojczyzna. Trzeba 
wiedzieć jaka jest dziś i co działo się z Nią wczoraj. My o tym 
nieustannie przypominamy.

Liczba strzelców: 21, w tym 9. strzelców nowoprzyjętych: Patryk Gaweł, Sebastian Kamler, Alicja Kopeć, Kacper Paja, Kamil Janoszek, Radosław Szala, Anna Rogala, Wiktoria Wojnarska, Mateusz 
Słapiński (w tym dwóch strzelców spoza Głogowa Młp.: Kamil Janoszek – Kielanówka, Radosław Szala – Dynów) oraz 12. strzelców starszych: Jan Bąk, Bartosz Borawiak, Michał Domagała, Ewelina 

Dudek, Oliwia Dyrkacz, Amanda Kruk, Olga Lipiński, Klaudia Miazga, Dominika Moskwa, Paulina Płoch, Jakub Sułuja, Łukasz Wąsik. Opiekun: Anna Łącka, Małgorzata Czech, Michał Padwiński.
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Dlaczego wybraliście przynależność do tej organizacji?
Anna Rogala, Wiktoria Wojnarska: Wstąpiłyśmy do Strzelca 
ponieważ to wiązało się z naszymi zainteresowaniami. Nasze 
odczucia po pierwszych zajęciach są bardzo pozytywne. Ćwi-
czenia z musztry nie są zbyt łatwe i jeszcze trochę mylą się nam 
kierunki, ale bardzo nam się podobało. Mamy wsparcie grupy, 
ponieważ zawsze możemy liczyć na pomoc bardziej doświad-
czonych kolegów.
Patryk Gaweł: Związek Strzelecki uczy nas podstawowych za-
gadnień dotyczących wojskowości oraz rozwijania sprawności 
fizycznej, dlatego doświadczenie zdobyte na zajęciach traktuję 
jako wstęp do dalszej edukacji związanej ze służbą w zawodo-
wym wojsku.
Radosław Szala: Jestem mieszkańcem Dynowa, a w zajęciach 
w Głogowie Młp. uczestniczę od niedawna. Chęć przynależ-
ności do takiej organizacji wynikła z moich zainteresowań, 
ponieważ od dziecka interesowałem się historią. Poza tym 
zachęcił mnie kolega, starszy strzelec Jakub Sułuja, z którym 
razem chodzę do jednej klasy licealnej w Rzeszowie. W zaję-
ciach w Głogowie bierze udział zdecydowanie mniejsza liczba 
strzelców niż w Rzeszowie, dlatego mogę więcej się nauczyć.
Co jest dla was najciekawsze w ćwiczeniach i zajęciach teo-
retycznych? 
Kamil Janoszek: Ostatnio uczestniczyliśmy w zajęciach z to-
pografii, kartografii, balistyki. Odbywają się też lekcje historii, 
podczas których uczymy się kim byli nasi przodkowie. Zajęcia 
są bardzo ciekawe, a osoby prowadzące są profesjonalistami 
i starają się przekazać swoją wiedzę jak najlepiej.

Patryk Gaweł: Dla mnie najciekawsze są ćwiczenia praktycz-
ne np. praca z replikami broni. Ćwiczenia nie są tak proste, 
jak to wygląda na filmach, ponieważ liczy się każdy ruch i od-
powiednie ułożenie ciała, ale wszystkiego można się nauczyć. 
Obecnie ćwiczymy musztrę, ponieważ przygotowujemy się 
złożenia uroczystego przyrzeczenia strzeleckiego, które odbę-
dzie się 7. marca 2017 r. w Rzeszowie.
Jak możecie zachęcić innych uczniów do wstąpienia w szeregi 
Strzelca?
Kamil Janoszek: Zachęcamy wszystkich, którzy ukończy-
li 16 rok życia do dołączenia do naszej grupy, bo naprawdę 
warto. Noszenie munduru to prawdziwy zaszczyt i duma. 
Ciekawa jest też reakcja lokalnej społeczności – kiedy idzie-
my w mundurze ludzie się oglądają i są zaciekawieni. To zna-
czy, że jesteśmy widoczni i dobrze postrzegani.

Czy po dłuższym czasie przynależności do Strzelca zauważa-
cie w sobie jakieś zmiany?

Łukasz Wąsik: Przede wszystkim zrobiliśmy duże postępy i te-
raz sami możemy uczyć nowych strzelców. Zmiany w naszym 
zachowaniu też są widoczne. Podczas ćwiczeń bezwzględnie 
musimy wykonać polecenia drużynowego, co przekłada się na 
nasze życie codzienne bo np. na lekcji uważniej słuchamy na-
uczycieli. Zajęcia uczą nas dyscypliny, co na pewno przyda się 
też kiedyś w pracy.
Oliwia Dyrkacz: Zwiększył się nas szacunek do rówieśników, 
osób starszych i nauczycieli. Zachęcam, aby do naszego pluto-
nu dołączyło więcej dziewczyn, ponieważ na pewno ze wszyst-
kim sobie poradzą, bo czasem okazuje się, że dziewczyny są 
silniejsze i bardziej wytrwałe niż chłopcy.
Bierzecie udział w wielu uroczystościach patriotycznych, ko-
ścielnych i imprezach sportowych. Poświęcacie na to dużo 
wolnego czasu.
Anna Łącka (opiekun): Mamy za sobą wiele wydarzeń. W ubie-
głym roku Zabezpieczaliśmy Światowe Dni Młodzieży w Rze-
szowie, 5. września byliśmy na nadaniu skwerowi w Głogowie 
Młp. imienia Franciszka Litwina. W październiku odwiedzili-
śmy grób Franciszka Litwina w Rudniku nad Sanem, 3. grud-
nia uczestniczyliśmy w „Biegu Zeloty” w głogowskim Borze, 
6. stycznia zabezpieczaliśmy Orszak Trzech Króli w Rzeszowie. 
Wzięliśmy również udział w pikniku "Bezpieczna Polska" w Rze-

szowie z okazji przyjęcia wojsk amerykańskich w Polsce oraz by-
liśmy na strzelnicy w Łańcucie. Mieliśmy także ciekawe spotka-
nie z panem Marianem Irzykiem, działaczem "Solidarności" na 
temat stanu wojennego. Mamy naprawdę zróżnicowane formy 
zajęć, dlatego czas, który na nie poświęcamy jest konstruktyw-
nie wykorzystany. 
Łukasz Wąsik: Nasze wyjazdy i udział w różnych uroczysto-
ściach są uwieńczeniem tego, czego nauczyliśmy się na za-
jęciach. Rzeczywiście, sporo wydarzeń odbywa się w soboty 
i niedziele i chociaż nie mamy obowiązku w nich uczestniczyć 
z chęcią to robimy. Bo to jest fajne, że możemy komuś pomóc, 
czegoś się dowiedzieć i coś zaprezentować. 
Obecnie samodzielny pluton w Głogowie Młp. liczy 21. 
osób, jednak w szeregi strzelca można dołączyć w każdej 
chwili – Chciałabym, żeby głogowski strzelec był liczebniejszy 
i w związku z tym będziemy realizować spotkania przybliżają-
ce naszą działalność, aby zachęcić młodzież z okolicznych szkół 
znajdujących się na terenie gminy do wstąpienia w szeregi tej 
organizacji – zachęca Anna Łącka, założycielka i opiekun 
głogowskiego strzelca. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek 
o godzinie 17.00 w budynku Zespołu Szkół w Głogowie Młp. 
Zajęcia mają charakter otwarty, dlatego osoby chętne zapra-
szamy do obserwowania zajęć i przekonania się jak w rzeczy-
wistości wyglądają ćwiczenia.

Rozmawiała: Katarzyna Madej

Co skłoniło uczniów do wstąpienia w szeregi głogowskiego strzelca?  
Odpowiedzi udzielili nowoprzyjęci uczniowie:

Jak przynależność do Związku Strzeleckiego wpłynęła na uczniów,  
którzy do organizacji należą już od dłuższego czasu?

Zajęcia z topografii
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Rada Miejska w Głogowie Młp. przyjęła uchwałę doty-
czącą gminnego programu profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych na rok 2017. W bieżą-
cym roku Gminna Komisja skupi się na zapobieganiu 
powstawania problemów związanych z nadużywa-
niem alkoholu oraz pomocy rodzinom dotkniętym 
przemocą domową.
Nadmierne spożywanie alkoholu jest jednym z najbardziej 
szkodliwych czynników, który wpływa negatywnie na zdrowie 
i życie osób uzależnionych oraz ich rodzin. Nadużywanie alko-
holu przez jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjono-
wanie całego systemu rodzinnego, rodząc poważne problemy 
nie tylko u osób dorosłych ale przede wszystkim dzieci. W ro-
dzinach z problemem alkoholowym nierzadko dochodzi do 
przemocy. Nadużywanie alkoholu powoduje negatywne skutki 
w postaci agresji, zaniedbywania podstawowych obowiązków 
rodzinnych i zdolności do efektywnego funkcjonowania w spo-
łeczeństwie. Gmina z racji dysponowania wiedzą o problemach 
swoich mieszkańców, może przedsięwziąć odpowiednie środki 
zaradcze.

LOKALNA DIAGNOZA PROBLEMU
Co roku w oparciu o dane uzyskane od Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, Miejsko Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Interdyscyplinarnego 
i Komisariatu Policji w Głogowie Młp. sporządzana jest lokal-
na diagnoza stanu problemów alkoholowych na terenie gminy 
Głogów Młp., która dostarcza danych potrzebnych do podej-
mowania odpowiednich działań. Diagnoza stanu problemów 
alkoholowych na terenie gminy za rok 2016 pokazała skalę 
problemu przemocy w rodzinie, co wskazuje na konieczność 
kontynuowania w środowiskach lokalnych przedsięwzięć słu-
żących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

PROFILAKTYKA 
Działania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych kierowane są do osób 
z problemem alkoholowym oraz ich rodzin. Jednym z priory-
tetowych zadań programu będzie udzielanie pomocy dzieciom 
z rodzin z problemem alkoholowym. Szczególną rolę w tym 
zakresie odgrywa prowadzenie placówek wsparcia dziennego – 
świetlic socjoterapeutycznych. W Gminie Głogów funkcjonują 
cztery takie placówki – w Budach Głogowskich, Wysokiej Gło-
gowskiej, Głogowie Młp. i Przewrotnem. Każdego roku w tego 
rodzaju placówkach dzieci korzystają z różnych form wsparcia 
od pomocy w nauce, poprzez dożywianie, udział w różnych za-
jęciach rozwojowych, aż po programy pomocy psychologicznej 
czy udział w zajęciach socjoterapeutycznych. W ramach pro-
gramu nadal będą prowadzone różnorodne formy oddziaływań 
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży promujące zdrowy styl 
życia oraz możliwość ciekawego spędzania wolnego czasu po-
kazujące, że równie dobrze można bawić się bez alkoholu. Dzia-
łania te wymagają ludzi kompetentnych, stąd też niezbędna jest 
współpraca z istniejącymi instytucjami, które fachowo zajmują 
się rozwiązywaniem tych problemów.

Wsparcie zostanie udzielone również poprzez zwiększenie do-
stępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu (stałe dyżury w punkcie konsul-
tacyjnym, wspieranie punktu AA, współpraca z placówkami 
lecznictwa odwykowego, terapie), udzielanie pomocy psycho-
logicznej i prawnej osobom uzależnionym, prowadzenie dzia-
łalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 
w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Katarzyna Madej

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2017 R.

W całej Polsce jest ich 312 tys. – alimenciarzy – ro-
dziców, którzy nie dopełniają comiesięcznego obo-
wiązku łożenia na swoje dzieci. Ich łączne zadłużenie 
w Polsce wynosi ponad 10 mld zł. 80 proc. osób, które 
mają zasądzone alimenty, nie wywiązuje się z usta-
wowego obowiązku płacenia na dzieci. Średnio każ-
dy z nich jest winien swoim dzieciom 33 900 zł.

Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło próbę przymuszenia 
nieuczciwych rodziców, którzy nie chcą łożyć na wychowanie 

swoich dzieci, do bardziej skutecznego płacenia alimentów. Pol-
skie przepisy w tej sferze są wyjątkowo niedoskonałe i dają duże 
możliwości do uporczywego uchylania się od płacenia alimen-
tów. Ci którzy będą uchylali się od obowiązku alimentacyjnego 
dłużej niż trzy miesiące, będą objęci dozorem elektronicznym, 
ukarani karą grzywny, a nawet będą mogli trafić do więzienia. 
Unikną więzienia, jeżeli pouczeni przez prokuratora, zapłacą 
wszystkie zaległości. Takie są główne założenia zmian w przepi-
sach dotyczących alimentów.

Niestety, niespłacone zobowiązania alimentacyjne to problem 
ogólnopolski, który występuje również w naszej gminie. Z da-
nych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, 
iż w gminie Głogów Młp. 82 osoby zobowiązane są płacić ali-
menty, w tym 78 mężczyzn i 4 kobiety. Całkowity dług alimen-
tacyjny tych osób wynosi ponad 3 mln. zł. plus zaległe odsetki 
w wysokości 1,2 mln. zł. Na wypłatę świadczeń alimentacyj-
nych i rodzinnych w budżecie gminy na 2017 rok zapisana zo-
stała kwota ponad 5 mln zł.

Anna Morawiec 

PONAD 4 MLN. ZŁ. WYNOSI DŁUG ALIMENTACYJNY 
W GMINIE GŁOGÓW MŁP.

W całej Polsce jest 312 tys. alimenciarzy
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DZIKI W ZABAJCIE
Od jakiegoś czasu w Zabajce pojawiają się dziki. 
Zwierzęta żerują w pobliskim lesie na tzw. Piaskach 
Zabajskich powodując strach wśród mieszkańców 
i zagrożenie dla kierowców.

O pewnego czasu mieszkańców Zabajki niepokoją żerują-
ce dziki. Problem nasilił się do tego stopnia, że dziki nie 
boją się już ludzi i znacznie śmielej podchodzą do domów 
i terenów zabudowanych – Codziennie między godziną 5.00 
a 6.00 rano i po zmroku, między godziną 17.00 a 19.00 moż-
na spotkać stado dzików, które wychodzi od strony lasu przy 
cmentarzu w Głogowie Młp. i żeruje w pobliskim lasku przy 
ul. Sosnowej – mówi Pan Paweł Ślęzak, radny z Zabajki.

Zjawisko podchodzenia dzików do domostw i skupisk 
ludzkich nasila się szczególnie jesienią i zimą, kiedy do-
stęp do pożywienia jest utrudniony. Dziki zjadają za-
równo żołędzie, bukiew lub bulwy roślin, jak ich zielone 
naziemne części. Ale uwielbiają też wszelkiego rodzaju lar-
wy owadów. A te najczęściej kryją się pod powierzchnią 
ziemi. Dziki więc ryją i potrafią robić to bardzo głęboko 
przemieszczając się coraz bliżej skupisk ludzkich. Problem 
w tym, że miasto to nie miejsce dla dzików. Jest dla nich 
zbyt niebezpieczne, a i dziki potrafią w nim być niebez-
pieczne, zwłaszcza jeśli trafimy na lochę z młodymi. Zwie-
rzęta budzą lęk wśród właścicieli gospodarstw domowych 
na Piaskach Zabajskich, którzy obawiają się o bezpieczeń-
stwo dzieci, a nawet sami boją się spacerować po zmroku 
– Mieszkańcy boją się iść do pobliskiego sklepu, a dzieci boją 
się iść na przystanek autobusowy. Bo nigdy nie wiadomo jak 
dzik się zachowa w kontakcie z człowiekiem, ale tez nie wia-
domo jak reagować podczas takiego spotkania – dodaje rad-
ny. Dziki na tyle przyzwyczaiły się już do obecności ludzi, 
że nie boją się wychodzić poza obręb lasu, stwarzając po-
ważne zagrożenie dla ruchu drogowego – Już był taki przy-
padek, że samochód musiał gwałtownie hamować, bo przez 
jezdnię przechodziła gromada dzików – dodaje P. Ślęzak.

Problem znają władze miasta, które w tej kwestii wysto-
sowały odpowiednie pismo skierowane do Koła Łowiec-
kiego „Towarzystwo Myśliwych” w Rzeszowie – Z uwagi 
na stałe bytowanie na terenie miasta dzików, zwróciliśmy 
się z prośbą o podjęcie stosownych działań pozwalających 
na ograniczenie konfliktu na linii człowiek – dzikie zwie-
rzę – informuje Grzegorz Drozdowski, Kierownik Refe-
ratu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
w Głogowie Młp. Szkody powodowane przez dzikie zwie-
rzęta oraz kolizje drogowe z udziałem dzikich zwierząt 
stanowią niewątpliwie poważne zagrożenie dla bytowania 
ludzi dlatego w związku z tym zwróciliśmy się do Koła 
Łowieckiego o zawnioskowanie do Starosty Rzeszowskiego 
w sprawie wydania decyzji o odłowie zwierzyny z tego tere-
nu – dodaje G. Drozdowski. Odławianie zwierząt to jedna 
z najbardziej bezpiecznych form zmniejszania populacji 
dzikich zwierząt, bytujących w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów zurbanizowanych. Ustawiane są specjalne odłow-
nie, przypominające duże klatki. Zwierzęta po odłowieniu 
zostają przetransportowane i przesiedlone w głąb innych 
kompleksów leśnych. 

Katarzyna Madej

KAPLICZKA 
W ROGOŹNICY

W ubiegłym roku w Rogoźnicy miało miejsce zdarzenie dro-
gowe w wyniku którego uszkodzona została przydrożna ka-
pliczka. Do zdarzenia doszło 30 lipca 2016 r. gdzie w wyniku 
wypadku drogowego została uszkodzona zabytkowa, muro-
wana kapliczka pochodzącą z początku XX wieku. Kapliczka 
jest usytuowana w obrębie drogi powiatowej – działka nr ew. 
324, a jej naruszona konstrukcja stwarza bezpośrednie zagro-
żenie dla uczestników ruchu drogowego. 

W związku z tym Urząd Miejski w Głogowie Młp. zwrócił 
się z wnioskiem do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie 
o zabezpieczenie i wyremontowanie obiektu. W chwil obec-
nej czynione są starania, aby władze powiatowe podjęły odpo-
wiednie działania mające na celu wyremontowanie zabytko-
wego obiektu i przywrócenie kapliczce jej pierwotnego stanu.

Anna Morawiec

Kapliczka znajduje się bezpośrednio przy drodze powiatowej i co roku w jej okolicach 
mają miejsce częste zdarzenia drogowe zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców

ZMARŁ LEK. MED. 
ANDRZEJ KUBATEK

Zmarł doktor Andrzej Kubatek, wieloletni lekarz Wiej-
skiego Ośrodka Zdrowia w Przewrotnem. Miał 78 lat.

Doktor A. Kubatek przez 30 lat był kierownikiem ośrodka 
w Przewrotnem, w którym pracował jako lekarz pierwszego 
kontaktu lecząc zarówno starszych jak i młodszych miesz-
kańców Przewrotnego, Huciska i Pogwizdowa Starego. Ukoń-
czył wydział lekarski Akademii Medycznej w Krakowie, gdzie 
uzyskał specjalizację w zakresie leczenia chorób płuc, a także 
specjalizację lekarza medycyny rodzinnej. Po przejściu na eme-
ryturę nadal prowadził praktykę lekarską w ośrodku, z niewiel-
kimi przerwami związanymi ze stanem zdrowia. Przez wiele 
lat zabiegał o remont ośrodka w Przewrotnem, dzięki czemu 
obiekt został w końcu wyremontowany. Mieszkając w Prze-
wrotnem był członkiem lokalnej społeczności. Był poważany 
za swoją wiedzę i rzetelne podejście do każdego pacjenta. Po-
grzeb doktora Kubatka odbył się w minioną sobotę w Tyczynie. 
W pogrzebie wzięło udział wielu mieszkańców naszej gminy. 

Anna Morawiec



8 Ziemia GłoGowska 2/2017GOSPODARKA

Rozmowa z Kazimierzem Salą – Prezesem Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Głogowie Młp.

Od kiedy działa Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”?

GS „Samopomoc Chłopska” działa od 1945 r. Do nowo powsta-
łej organizacji przyłączyły się wówczas powstałe wcześniej małe 
spółdzielnie z terenu głogowszczyzny:  „Zgoda” z Wysokiej Gło-
gowskiej, „Jedność” z Rogoźnicy, „Gwiazda” ze Stykowa, „Piast” 
z Pogwizdowa Starego, „Jutrzenka” z Przewrotnego, „Zgoda” 
z Huciska, „Rolniczy Handel” z Głogowa Młp. i w późniejszym 
okresie „Spójnia” z Bud Głogowskich.

Czy profil działalności Spółdzielni zawsze był taki, jak widzimy 
go dzisiaj?
Wraz z upływem czasu zakres działalności Spółdzielni posze-
rzał się, co było możliwe dzięki zaangażowaniu wielu działaczy. 
W latach 50-tych i 60-tych w pobliskich sołectwach wybudowa-
no nowe sklepy, a w Głogowie powstała piekarnia, restauracja 
„Leśna” i baza magazynowa. Do 1975 r. Spółdzielnia prowadzi-
ła działalność na terenie miasta Głogów Młp. i trzech gromad, 
w skład których wchodziło wówczas 10 wsi. Po reformie admini-
stracyjnej w 1975 r. teren Spółdzielni poszerzył się o trzy miejsco-
wości: Rudna Mała, Miłocin i Pogwizdów Nowy, a w latach 70-
tych i 80-tych majątek zwiększył się o kolejne obiekty w Głogowie 
Młp. i innych wsiach. Do zmian ustrojowych w latach 1989-1990 
działalność gospodarcza Spółdzielni obejmowała handel deta-
liczny w sieci sklepów spożywczych i przemysłowych, produkcję 
pieczywa w piekarni, wędlin w masarni, skup żywca, zboża, jaj, 
skór surowych, złomu, prowadzenie restauracji, usługi oraz za-
kład remontowo-budowlany. W ramach działalności kulturalno
-społecznej prowadzony był ośrodek „Nowoczesna Gospodyni” 
i „Kluby Rolnika”. Jednak w wyniku nowego ładu gospodarczego 
działalność Spółdzielni została częściowo ograniczona. Niektóre 
obiekty gospodarcze sprzedano, nierentowne działalności zlikwi-
dowano, zostało ograniczone zatrudnienie. Jednak najważniejsze 
placówki nadal pozostały zostały we władaniu Spółdzielni prze-
chodząc gruntowne remonty i modernizację. 

Obecnie prowadzicie sieć sklepów i piekarnie, czym jeszcze się 
zajmuje Spółdzielnia?
Obecnie zakres działalności Spółdzielni obejmuje handel deta-
liczny – głównie artykułów spożywczych, produkcję pieczywa 
i skup złomu. Prowadzimy 11 placówek handlowych, w tym 7 
samoobsługowych, zmodernizowanych i dostosowanych do 
wymagań klientów tj.: „Super-Sam”, Delikatesy „Dwójka” oraz 
sklep na osiedlu Słonecznym w Głogowie Młp., Delikatesy 
„Dwójka” w Miłocinie, Delikatesy „Centrum” w Rudnej Ma-
łej, Delikatesy „Premium” w Lipiu oraz Delikatesy „Centrum” 
w Przewrotnem. W bazie magazynowej w Głogowie Młp. pro-
wadzimy sprzedaż węgla, nawozów, pasz oraz artykułów meta-
lowych i budowlanych.

Spółdzielnia przeszła trudny okres transformacji i z powodze-
niem prowadzi działalność również dzisiaj. Czy w dobie wiel-
kich hipermarketów ten typ prowadzenia działalności gospo-
darczej sprawdza się?
Konkurencja z dużymi sieciami sklepów jest trudna, dlatego po-
przez zmiany musieliśmy się do niej dostosować. Ale dzięki klien-
tom, którzy nam zaufali i z nami zostali dajemy sobie radę. Ludzie 
mają do nas zaufanie bo dajemy pracę mieszkańcom gminy oraz 

lokalnym firmom, które wykonują usługi na rzecz Spółdzielni. 
Pieniądze które zarabiamy również inwestowane są na ternie 
gminy. Niestety niektóre sklepy nie wytrzymują konkurencji. Są 
to przede wszystkim małe sklepiki oddalone od centrum miasta. 
Jakiś czas temu został zamknięty sklep w Woli Cichej, Stykowie, 
Rogoźnicy, Wysokiej Głogowskiej, pod znakiem zapytania jest 
sklep w Zabajce. Klientów tych sklepów przejmują duże placów-
ki handlowe mające większe możliwości. Chciałbym, aby były to 
nasze pozostałe unowocześnione sklepy samoobsługowe. Dlate-
go staramy się utrzymywać w nich wysoką jakość obsługi oraz 
stabilny i niski poziom cen. Służyć temu ma np. sprowadzanie 
warzyw i owoców bezpośrednio od producentów z giełd towaro-
wych, a mięsa i wędlin od sprawdzonych producentów z regionu.

Spółdzielnia jest przykładem realizacji lokalnego patriotyzmu. 
Z jednej strony wspiera wydarzenia odbywające się na ternie 
gminy, z drugiej strony mieszkańcy starają się kupować w skle-
pach należących do Spółdzielni jak najwięcej towarów. Czy to 
działa?
Z racji tego, że Spółdzielnia działa i rozwija się na terenie gminy 
Głogów Młp. staramy się wspierać wszelkiego rodzaju lokalne 
wydarzenia. Co więcej, bardzo cenimy sobie tę współpracę, bo 
uważamy że tu żyjemy, pracujemy i zarabiamy, dlatego chcemy 
sobie wzajemnie pomagać. Mieszkańcy doceniają nasze produk-
ty, ponieważ rośnie wśród nich świadomość dotycząca wspie-
rania lokalnych firm. Klienci coraz częściej zwracają uwagę na 
skład produktu lub czy dany produkt został wyprodukowany na 
rynku lokalnym. Dlatego cieszy mnie fakt, że możemy wesprzeć 
mieszkańców, a oni odwdzięczają się wybierając nasze produkty.

Prezesem głogowskiej Spółdzielni jest Pan już od 20 lat. Czy 
czuje Pan satysfakcję i ma poczucie dobrze spełnionej misji?
Mam satysfakcję, że się udało utrzymać działalność Spółdziel-
ni, ponieważ na początku mojej pracy dużo osób wróżyło jej 
upadek. Udało się zmodernizować nasze obiekty, a sukcesywny 
rozwój spowodował, że nie straciliśmy klientów i utrzymaliśmy 
miejsca pracy. Ludzie nas wtedy nie zawiedli i dzięki temu utrzy-
maliśmy się na rynku. Chcieliśmy, aby poprzez szereg zmian 
i działania marketingowe wizerunek Spółdzielni się poprawił. 
I tak się stało. Z tego mam największą satysfakcję.

Jakie są plany na najbliższe lata?
Cały czas dbamy o rozwój piekarni uzupełniając sprzęt i zwięk-
szając asortyment produkcji. Ważna jest też systematyczna mo-
dernizacja naszych placówek handlowych, w związku z tym pla-
nujemy rozbudowę sklepu w Budach Głogowskich, który mam 
nadzieję uda się uruchomić pod koniec 2017 r. Mamy również 
nadzieję, że tym samym spełnimy oczekiwania mieszkańców, 
a my ze swej strony postaramy się o dobre zaopatrzenie, niskie 
ceny i miłą obsługę.

Rozmawiała: Katarzyna Madej

DBAMY O ZAUFANIE 
NASZYCH KLIENTÓW

„Super-Sam” w Głogowie Młp., ul. Joselewicza 1
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EkoGłog Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie Mało-
polskim jest spółką komunalną, ze 100% udzia-
łem Gminy Głogów Małopolski. Spółka funk-
cjonuje od 1 stycznia 2013 roku, kontynuując 
działalność zlikwidowanego Zakładu Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głogowie 
Małopolskim.
EkoGłog Sp. z o.o. prowadzi działalność na tere-
nie Gminy Głogów Małopolski w zakresie:
- poboru i uzdatniania wody oraz zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę,
- zbiorowego odprowadzania oraz oczyszcza-

nia ścieków,
- budowy sieci i przyłączy kanalizacyjnych,
- odbierania i transportu odpadów komunal-

nych,
- zimowego utrzymania dróg, chodników 

i placów,
- utrzymania terenów zielonych.
Spółka świadczy usługi dla mieszkańców gmi-
ny oraz podmiotów gospodarczych i instytucji 
w wyżej wymienionym zakresie, przy pomocy 
dwóch wydziałów: Wydziału Wodociągów, Ka-
nalizacji i Inwestycji, w zakresie gospodarki wod-
no-ściekowej i Wydziału Usług Komunalnych, 
w zakresie gospodarki odpadami i pozostałych 
usług komunalnych.
W ramach działalności wodociągowo-kanaliza-
cyjnej EkoGłog Sp. z o.o. obsługuje około 6100 

Odbiorców indywidualnych i 380 Odbiorców 
instytucjonalnych. Spółka eksploatuje około 
205 km sieci wodociągowej i 172 km sieci ka-
nalizacyjnej. EkoGłog Sp. z o.o. zarządza wie-
loma obiektami infrastruktury wodno-ścieko-
wej na terenie Gminy Głogów Małopolski. Do 
najważniejszych należą: Oczyszczalnia ścieków 
w Zabajce, Stacja Uzdatniania Wody w Zabajce, 
Stacja Uzdatniania Wody w Przewrotnem, Sta-
cja Uzdatniania Wody w Rudnej Małej. Zmo-
dernizowana w 2015 roku oczyszczalnia ście-
ków należy do najnowocześniejszych tego typu 
obiektów w Polsce.
W ramach gospodarki odpadami EkoGłog Sp. 
z o.o. obsługuje około 5200 Odbiorców indywi-
dualnych i 360 Odbiorców instytucjonalnych. 
Spółka odbiera i przekazuje do zagospodarowa-
nia około 4500 ton odpadów rocznie. EkoGłog 
Sp. z o.o. w celu prowadzenia gospodarki odpa-
dami dysponuje taborem 7 śmieciarek do od-
bioru odpadów zmieszanych i 4 samochodów 
dostawczych do odbioru odpadów zbieranych 
selektywnie. Spółka posiada bazę magazynowo – 
transportową w Głogowie Małopolskim przy ul. 
Piaski 2. Na zlecenie gminy, EkoGłog Sp. z o.o. 
prowadzi PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych) zlokalizowany w Gło-
gowie Małopolskim przy ul. 3 go Maja – naprze-
ciw cmentarza. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie 
od mieszkańców gminy odpady komunalne 
następujących frakcji: papier i tektura, tekstylia, 
szkło opakowaniowe, tworzywa sztuczne, metal 
(puszki, złom), opakowania wielomateriałowe, 
odpady zielone podlegające biodegradacji, zuży-

te baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe 
(meble), zużyte opony, chemikalia (resztki farb, 
rozpuszczalników), odpady budowlane i rozbiór-
kowe z remontów prowadzonych samodzielnie, 
styropian oraz wełna mineralna. 
Godziny pracy PSZOK przedstawiają się na-
stępująco:

Poniedziałek – nieczynne
Wtorek od 10:00 do 14:00,
Środa od 14:00 do 18:00,
Czwartek od 10:00 do 14:00,
Piątek od 14:00 – 18:00,
Sobota od 10:00 – 14:00.

Spółka zatrudnia łącznie 77 pracowników. Sie-
dziba spółki mieści się przy ul. Towarowej 4A 
w Głogowie Małopolskim. Spółką kieruje i re-
prezentuje podmiot na zewnątrz Prezes Zarzą-
du – Andrzej Sawicki. W skład Rady Nadzorczej 
EkoGłog sp. z o.o. wchodzą mec. Mariusz Ziaja 
(Przewodniczący), Bronisława Stachura i Piotr 
Golema.

DANE KONTAKTOWE:
Biuro obsługi klienta: tel. 17-85-17-485, 
e-mail: biuro@ekoglog.pl
Stacja Uzdatniania Wody: tel. 17-85-17-475, 
e-mail: suw@ekoglog.pl
Pogotowie wodociągowe: tel. 605-999-608
Oczyszczalnia Ścieków: tel. 17-87-31-711, 
e-mail: oczyszczalnia@ekoglog.pl
Pogotowie kanalizacyjne: tel. 724-236-849
adres strony internetowej: www.ekoglog.pl

GOSPODARKA

PODPISANO UMOWĘ NA 
ODBIÓR ŚMIECI

8 lutego br. Urzędzie Miejskim w Głogowie Małopolskim 
Burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj oraz Prezes 
EkoGłog Sp. z o.o. Andrzej Sawicki podpisali umowę na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z tere-
nu gminy Głogów Małopolski. 

Umowa obejmuje odbiór odpadów pochodzących z nie-
ruchomości niezamieszkałych, który opiewa na kwotę 
412  128,00 zł brutto oraz odbiór odpadów pochodzą-
cych z nieruchomości zamieszkałych, który wyniesie 
2 021 976,00 zł brutto. 

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

STATYSTYKA

Odpady komunalne powstają w każdym gospodarstwie, 
niezależnie o tego czy jest to duża rodzina czy nie. Według 
danych dotyczących segregacji odpadów przez mieszkań-
ców Gminy Głogów Małopolski najlepiej segregują miesz-
kańcy wsi w gospodarstwach, które zamieszkuje więcej niż 
3 osoby – tam poziom segregacji wynos aż o 98,7%. Najniż-
szy współczynnik segregacji – 58,9% –obserwuje się w go-
spodarstwach jednoosobowych znajdujących się na terenie 
miasta Głogowa Młp.

Poniżej przedstawiamy szacunkowe dane dotyczące ode-
branych odpadów z terenu gminy Głogów Młp. w 2016 r.

Ilość gospodarstw domowych 5083

Ilość firm 332

Ilość odpadów zmieszanych odebranych 3281,44 ton

Ilość odebranych papieru tektury, opa-
kowania z tworzyw sztucznych, metali 
i opakowań wielomateriałowych

532,205 ton

Ilość szkła 274,831 ton

Ilość odpadów zielonych i ulegających 
biodegradacji

279,14 ton

Anna MorawiecUmowa podpisana została na okres dwóch lat tj. do 31 grudnia 2018 roku

mailto:biuro@ekoglog.pl
mailto:suw@ekoglog.pl
mailto:oczyszczalnia@ekoglog.pl
http://www.ekoglog.pl
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Konkurs odbył się już po raz kolejny, czy cieszył się popular-
nością?
To już druga edycja konkursu, który cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem. W tym roku wystąpiło ok. 50 wykonaw-
ców, a były to głównie zespoły 4, 5 lub 6-osobowe. Tegoroczna 
edycja została rozszerzona na arenę wojewódzką, a występy 
przeniosły się do na profesjonalną scenę Miejsko Gminnego 
Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Młp. 

To bardzo rodzinny konkurs.
Charakter konkursu jest rzeczywiście wyjątkowy, ponieważ 
chcieliśmy, aby wzięły w nim udział całe rodziny – nie tylko 
dzieci ale także rodzice, dziadkowie i kuzyni. I tak było w tym 
roku, dlatego cieszy nas fakt, że zgłasza się coraz więcej zespo-
łów, gdzie uczestniczą osoby dorosłe. Czasami tak mało czasu 
spędzamy ze sobą, mamy mnóstwo ważnych zajęć, borykamy 
się z problemami. Wspólne przygotowanie do występu to do-
bra okazja do odnowienia serdecznych więzi rodzinnych, do 
radości i dobrej zabawy. Tutaj nie ma granic wiekowych, wy-
starczą dobre chęci i odrobina kreatywności. 

Czy wykonawcy chętnie sięgają po oryginalne kolędy czy jed-
nak dominują znane utwory?
Zazwyczaj uczestnicy wykonują popularne kolędy i pastorał-
ki, które są wszystkim znane. Ale pojawiają się też oryginalne 
kolędy. Jest pewna rodzina z Głogowa, która sięga po takie 
starsze utwory, których popularność jest dużo mniejsza, a oni 
je przypominają. Coraz więcej występujących rodzin szuka 
nowatorskich i oryginalnych pomysłów.

Występom często towarzyszą różne instrumenty, piękne stro-
je, aranżacja. Czy to wpływa na odbiór?
Podczas konkursu panuje bardzo fajna atmosfera. Przede 
wszystkim nie patrzymy na wykonawców jak na profesjonali-
stów. Oczywiście strona muzyczna występu tez jest ważna, bo 
fajnie, jeśli wszystko ze sobą współgra, ale komisja nie patrzy 
aż tak rygorystycznie na samo wykonanie. Stawiamy na na-
turalne, rodzinne kolędowanie. O profesjonalizm dbają sami 
uczestnicy. Proszę mi wierzyć, że występom zespołów na-
prawdę nic nie można zarzucić, bo oni sami dbają nie tylko 
o stronę wokalną ale też artystyczną. Szukają nowych pomy-
słów, eksperymentują, wzorują się na innych zespołach, czy to 
śpiewając na głosy czy wykorzystując różne instrumenty lub 
przebierając się. Swoje występy aranżują według własnego po-
mysłu i to jest piękne.

Konkursowi towarzyszy hasło „Rodzina szkołą odkrywania 
i rozwijania talentów”, które zachęcało do udziału całe ro-
dziny. Czy rodzina to podstawa w pielęgnowaniu lokalnych 
tradycji?
Każdy człowiek jest obdarzony talentem, który został mu 
dany, aby go rozwijał. Miejscem, które szczególnie temu służy 
jest właśnie środowisko rodzinne. Dzieci zachęcane i motywo-
wane przez rodziców oddają się z pasja swoim zainteresowa-
niom. Z kolei rodzice, towarzysząc dzieciom, stoją na straży 
właściwego ukierunkowania tych pasji. A nic tak nie łączy ro-
dziny jak wspólne przebywanie ze sobą i wykonywanie czyn-
ności sprawiających wszystkim radość. Dzisiaj zanika tradycja 
kolędowania, a znajomość kolęd też nie jest już taka oczywista. 
Często znamy pierwszą zwrotkę, ale przy drugiej i każdej ko-

RODZINA SZKOŁĄ ODKRYWANIA I ROZWIJANIA TALENTÓW
Rozmowa z Panią Agatą Płonką, koordynatorem Wojewódzkiego Konkursu Kolęd i Pastorałek

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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lejnej się gubimy bo nie znamy tekstu. Nasz konkurs zachęca 
do podtrzymywania pięknej tradycji śpiewu kolęd w środowi-
sku rodzinnym, szczególnie kiedy ta rodzina jest wielopoko-
leniowa. Słyszałam dużo opinii uczestników, że próby i przy-
gotowania do konkursu były tak przyjemne, że faktycznie coś 
w tym jest. Chcemy troszkę przypomnieć te tradycje. Czy nam 
się to uda, przekonamy się.

Dziękuje za rozmowę. 
Rozmawiała: Katarzyna Madej

LISTA LAUREATÓW:
I miejsce: zespół „Surowczyki” – rodzina Surowców z Głogowa Młp.
II miejsce: zespół „Wygodzianie” – rodzina Plizgów z Głogowa Młp.
III miejsce: zespół „Rodzinka.pl” – rodzina Sałatów ze Stykowa.
Wyróżnienia: zespół „Mikuś” (rodzina Obaczów z Bud 
Głogowskich), duet Kaja i Aleksandra Michalak z Głogowa Młp., 
rodzina Drómlów z Głogowa Młp., duet „Gwiazdeczki” (rodzeństwo 
Miłosz i Martyna Łuc), zespół „JKK” z Rzeszowa i Starej Wsi oraz 
duet Jan i Amelia Rogala z Wysokiej Głogowskiej. 
Nagroda dla najlepiej śpiewającej mamy: Elżbieta Drómla.
Nagroda dla najlepiej śpiewającego taty: Jan Rogala.

Laureaci pierwszego miejsca – zespół „Surowczyki”
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GMINNY WIECZÓR 
KOLĘD

Nieodłącznym elementem okresu bożonarodzeniowego jest 
śpiewanie kolęd, bardzo silnie zakorzenione w naszej kulturze 
o czym mogliśmy się przekonać podczas Gminnego Wieczoru 
Kolęd, który odbył się 29 stycznia w sali widowiskowej Miej-
sko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Młp.

Gminny Wieczór Kolęd to koncert, w którym usłyszeć moż-
na najpiękniejsze kolędy wykonywane przez grupy i zespoły 
artystyczne działające w gminie Głogów Młp. Tak też było 
w tym roku. Klimat świąteczno-noworoczny przywołały ze-
społy wokalne tj. Chór „Adoremus” działający przy kościele 
p.w. Trójcy Przenajświętszej w Głogowie Młp., Chór „Akor-
dyka” z Bud Głogowskich, uczestnicy Dziennego Domu „Se-
nior-WIGOR” oraz uczniowie Zespołu Szkół w Głogowie 
Młp. Wśród zespołów instrumentalno-wokalnych, licznie 
zgromadzonej widowni repertuar regionu rzeszowskiego 
(„Kaczka pstra”, „Chojka”) zaprezentował ZPiT „Hanka”, 
a Grupa Teatru Niespodziewanego „Antynuda” wraz z Ka-

pelą „Łubu Dubu” wprowadzili świąteczną atmosferę dzięki 
kolędom i pastorałkom ze starych śpiewników. Podczas kon-
certu wystąpiła również Gminna Orkiestra Dęta oraz zespół 
„Ted Band Jazz Musik” działający przy Szkole Muzycznej.

Widzowie mieli możliwość wysłuchania kolęd i pastorałek 
w bardzo ciekawych aranżacjach oraz formach. Bardzo cie-
szy fakt, że tradycja kolędowania w gminie Głogów Małopol-
ski wciąż jest żywa i tak chętnie kultywowana.

Anna Morawiec

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

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

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

trzeb mieszkaniowych na zasadach najmu
•	 wynajmowania lokali użytkowych znajdujących się w budynkach spółki
•	 sprawowania na podstawie umów zlecenia zarządu nieruchomościami mieszkalnymi i nie-

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

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

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

„Antynuda” wraz z Kapelą „Łubu Dubu”

W czwartkowe popołudnie 9 lutego 2017 r. sala widowisko-
wa MGDK w Głogowie Młp. wypełniła się po brzegi. Babcie 
i Dziadkowie zaproszeni przez swe wnuczęta, przybyli z bli-
ska i z daleka na gminną uroczystość z okazji ich święta. 

Pani dyrektor Zespołu Szkól w Głogowie Młp. mgr Beata 
Grodecka powitała wszystkich gości i zaprosiła do wspólne-
go obejrzenia występu przygotowanego przez uczniów z klasy 
2d i 2g. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej pan Alek-

sander Jurek złożył życzenia wszystkim babciom i dziadkom. 
Mali artyści pięknie recytowali wiersze, w których podkreślali, 
jak ważną rolę odgrywają babcie i dziadkowie w ich życiu, ile 
przekazują im mądrości i dobrych rad, są dla nich wzorem do 
naśladowania oraz uczą, że w życiu należy mieć własne zdanie. 
Babcie i dziadkowie przekonali się, że wnuczęta darzą ich sza-
cunkiem i zaufaniem. Recytacje wierszy wzbogaciło wiele pio-
senek, które sprawiły, że na twarzach tak zacnych gości pojawił 
się uśmiech. Był więc walczyk dla babci i dziadka, żywiołowy 
rock and roll, a także radosne sto lat, podczas którego wszy-
scy wstali z miejsc. Występ uczniów wzbogaciły tańce – polka 
i krakowiak, w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Hanka”.

Na zakończenie uroczystości małych artystów i nauczycieli 
spotkała miła niespodzianka. Obecna na uroczystości pani Elż-
bieta Ładoś, babcia jednej z występujących uczennic, w imieniu 
wszystkich zgromadzonych, pięknie podziękowała dzieciom za 
wzruszający występ, mówiąc, iż są one małymi iskierkami, któ-
re motywują i rozpalają ich serca. Następnie uczniowie wręczy-
li swym babciom i dziadkom pamiątkowe laurki, a w zamian 
otrzymali od babć słodki poczęstunek. Były łzy wzruszenia, 
miły uśmiech na twarzach, radość w sercach i długie brawa. 

Marta Borycka, Elżbieta Pikor

W prezentowanych wierszach dzieci pokazały jak mocno kochają swoich dziadków 
i jak wielkim darzą ich szacunkiem i zaufaniem 

KOCHAM CIĘ BABCIU, KOCHAM CIĘ DZIADKU!
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Również i tym roku nadesłano dużą liczbę prac w dwóch ka-
tegoriach dotyczących techniki wykonania – prac płaskich 
i prac przestrzennych. Celem konkursu było poznanie i kul-
tywowanie tradycji obrzędowych Świąt Bożego Narodzenia, 
a także rozwijanie i doskonalenie możliwości warsztatowych. 
Dla uczestników było to niezwykłe spotkanie z różnymi 
technikami plastycznymi – zaprezentowano prace wykonane 
m.in. z drewna, papieru, z ciasta (piernika), gipsu, modeliny, 
wykorzystując także dużo materiałów naturalnych. 

30 stycznia 2017 r. w sali wystaw MGDK w Głogowie Młp. 
odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień. Jury 
w składzie: Mirosław Rusinek – artysta plastyk z Rzeszowa, 
Małgorzata Rąkoska – Aktywna Grupa Twórców w Głogo-
wie Młp. i Anna Białek – nauczyciel w Gimnazjum Dwu-
języcznym w Głogowie Młp. przyznało 24 nagrody oraz 21 
wyróżnień w trzech grupach wiekowych, a także w kategorii 
osób niepełnosprawnych. 

PRACE PŁASKIE:
Kategoria wiekowa I-III klasy Szkoły Podstawowej: 
I miejsce – Aleksandra Kielar (ZS w Pogwizdowie Nowym), 
II miejsce – Maja Bedrejczuk (ZS w Pogwizdowie Nowym), 
III miejsce – Milena Jamróz (ZS w Dzikowcu). Wyróżnie-
nia: Zuzanna Drzał (MGDK w Głogowie Młp.), Maja Pad-
wińska (MGDK w Głogowie Młp.), Maja Droń (Centrum 
Kulturalne w Przemyślu).

Kategoria wiekowa IV-VI klasy Szkoły Podstawowej: 
I miejsce – Aleksandra Bazan (ZS w Wysokiej Głog.), 
II miejsce – Natalia Nowicka (ZS w Głogowie Młp.), III miej-
sce – Paweł Hałas (SP w Raniżowie). Wyróżnienia: Anna 
Krzak (ZS w Pogwizdowie Nowym), Maksymilian Micał (ZS 
w Głogowie Młp.), Anastazja Matuła (ZS w Głogowie Młp.).

Kategoria wiekowa gimnazjum: I miejsce – Balbina Baran 
(Gimnazjum Dwujęzyczne w Głogowie Młp.), II miejsce – 
Justyna Zdeb (Gimnazjum Dwujęzyczne w Głogowie Młp.), 
III miejsce – Julita Pleban (Publiczne Gimnazjum w Zaso-
wie). Wyróżnienia: Kamil Nędza – Gimnazjum Dwujęzycz-

ne w Głogowie Młp., Julia Brydak (Gimnazjum Dwujęzycz-
ne w Głogowie Młp.).

Kategoria osób niepełnosprawnych: I miejsce – Kazimierz 
Dziobik (ŚDS w Woli Raniżowskiej), II miejsce – Katarzyna 
Kochańska (Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Re-
kreacji w Sokołowie Młp.), III miejsce – Monika Bogacka 
(Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Brzozowie). 
Wyróżnień nie przyznano.

PRACE PRZESTRZENNE
Kategoria wiekowa I-III klasy Szkoły Podstawowej: I miej-
sce – Izabela Gancarz (ZS w Budach Głog.), II miejsce – 
Hanna Wiktor (Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamionce), 
III  miejsce – Filip Kościelny (ZS w Wysokiej Głog.), Wy-
różnienia: Kacper Kogut (ZS w Budach Głog.), Aleksandra 
Wojnar (ZS w Raniżowie), Kacper Chudzik (ZS w Woli Rani-
żowskiej), Karolina Żyła (Szkoła Podstawowa w Posuchach).

Kategoria wiekowa IV-VI klasy Szkoły Podstawowej: 
I miejsce – Aleksandra Wiktor (SP w Kamionce), II miejsce 
– Olga Chłanda (ZS w Pogwizdowie Nowym), III miejsce – 
Bartłomiej Grochala (SP w Mazurach). Wyróżnienia: Rafał 
Magierski (SP w Paszczynie), Wiktoria Janusz (SP w Raniżo-
wie), Lena Popek (SP w Kamionce).

Kategoria wiekowa gimnazjum: I miejsce Julia Sroczyk 
(Gimnazjum nr 2 w Łańcucie), II miejsce Kacper Dzierżak 
(Gimnazjum Dwujęzyczne w Głogowie Młp.), III miejsce 
Martyna Tylutka (Gimnazjum Dwujęzyczne w Głogowie 
Młp.). Wyróżnienia: Patrycja Balicka (Gimnazjum w Pasz-
czynie), Aleksandra Panek Gimnazjum w Paszczynie.

Kategoria osób niepełnosprawnych: I miejsce – Sławomir 
Dudek (ŚDS w Rzeszowie), II miejsce – Renata Jurek (ŚDS 
w Wysokiej Głog.), III miejsce – Jan Rembisz (ŚDS w Woli 
Raniżowskiej). Wyróżnienia: Andrzej Mistak (ŚDS w Wyso-
kiej Głog.) Agnieszka Kramarz (SDS w Wysokiej Głog.), Pa-
weł Trzyna (ŚDS w Rzeszowie), Piotr Słapiński (ŚDS w Wy-
sokiej Głog.).

Katarzyna Madej

KULTURA

SZOPKA BETLEJEMSKA W OCZACH DZIECKA
Miejsko Gminny Dom Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Młp. jest organizatorem Wojewódzkiego Konkursu 
Plastycznego „Szopka Betlejemska w Oczach Dziecka”, który co roku wpisuje się w bogatsze przeżywanie 
przez dzieci i młodzież Świąt Bożego Narodzenia. 

Nagrodzeni w konkursie
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REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

W ramach projektu „KreaTYwnie zakręceni” spotkania 
tematyczne odbywają się m.in. szkołach, przedszkolach 
i domach seniora. Organizując warsztaty dla dzieci orga-
nizatorzy pomagają im rozwijać ich naturalną ekspresję. 
Obejmując projektem osoby w wieku emerytalnym moty-
wują ich do aktywności intelektualnej, poprzez organizo-
wanie spotkań pobudzających kreatywność – Chcemy na 
nowo zaktywizować potencjał umysłowy np. organizując za-
jęcia z czasopismami i krzyżówkami w domach seniora. Ta-
kie spotkania mają charakter terapii zajęciowej stymulującej 
rozwój mózgu osób starszych – tłumaczy Agnieszka Brągiel, 
studentka, jedna z organizatorek projektu.

23 stycznia 2017 r. odbyły się pierwsze warsztaty z grupą 
emerytów w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Bu-
dach Głogowskich – Na dobry początek przygotowaliśmy 
słodki poczęstunek, a już chwilę później… my kontra senio-
rzy! Planszówki, krzyżówki, łamigłówki i zdrowa dawka ry-
walizacji. Sporo radości było przy odgadywaniu haseł kiedy 
graliśmy w kalambury. Śmiechom nie było końca, gdyż po-
mysłowość seniorów przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. 
Potem sportowa rywalizacja przeniosła się na plansze Scrab-
bli – wylicza A. Brągiel. Warsztaty w domu seniora okazały 

się sporym sukcesem, a organizatorzy zgodnie podkreślają, 
że to były bardzo ekscytujące rozgrywki umysłowe. Wiel-
kie emocje towarzyszące przy partyjkach szachów pozosta-
ną w pamięci na długo – Dziękujemy seniorom za bardzo 
twórczy, serdeczny i sympatyczny wspólnie spędzony czas. 
Zebraliśmy sporo nowych miłych doświadczeń i… mamy 
zaproszenie od seniorów na kolejne spotkanie. Dziękujemy 
również Pani kierownik Edycie Bajek za możliwość przepro-
wadzenia naszych zajęć tematycznych w Dziennym Domu 
„Senior-WIGOR” – podsumowują organizatorzy.

W akcję społeczną zaangażowani są studenci z Podkar-
pacia. Zrealizowanie na wysokim poziomie tego projektu, 
gwarantuje im udział w ogólnokrajowym konkursie „Zwol-
nieni z teorii”. Wszystko odbywa się pod nadzorem men-
torów z organizacji „Social Wolves” i firm takich jak: PZU, 
T-Mobile i Bank Zachodni WBK. Cały projekt realizowany 
jest w ramach Olimpiady „Zwolnieni z Teorii”. 

Więcej zdjęć z całego wydarzenia można zobaczyć na: 
https://www.facebook.com/kreatywniezakreceni

Anna Morawiec

KREATYWNIE ZAKRĘCENI
„KreaTYwnie zakręceni” to inicjatywa mająca zachęcić do twórczego spędzania czasu. Jej celem jest 
pobudzenie kreatywności zarówno u dzieci w wieku wczesnoszkolnym jak również u osób w wieku emery-
talnym, poprzez organizowanie środowiskowych spotkań tematycznych. W takich kreatywnych zajęciach 
wzięli udział seniorzy z Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Budach Głogowskich.

Panie z Dziennego Domu „Senior-WIGOR” biorące udział w zajęciach wraz 
z organizatorami

Gra w „Scrabble” to doskonały trening pamięci i umiejętności logicznego myślenia

https://www.facebook.com/kreatywniezakreceni
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Przedszkolaki z ulicy morelo-
wej, Barbara Gawryluk
Problemy maluchów wcale nie są 
małe. A to w przedszkolu pojawia 
się nowa osoba, na dodatek ze Szwe-
cji, a to trzeba pomóc choremu ko-
ledze, a to po raz pierwszy założyć 
(przy wszystkich!) okulary, wystąpić 
w przedstawieniu… Kilkulatków 
zaprzątają naprawdę ważne spra-
wy! Cała sztuka w tym, by dziecięce 

dylematy dostrzec i rozwiązać. Barbara Gawryluk czyni to 
po mistrzowsku. Pokazuje świat oczami dziecka. Bez wymą-
drzania się, za to prosto i z humorem uczy najmłodszych tro-
ski o innych, odpowiedzialności i tolerancji. Ktoś, kto seple-
ni, pochodzi z innego kraju, nie ma mamy czy taty, wcale nie 
jest gorszy! A okulary na nosie to powód do dumy. W końcu 
Adam Małysz i Harry Potter też je noszą!

Pokochałam wroga, Mirosła-
wa Kareta
Przekleństwo uczuć, bezlitosna woj-
na i rodowe tajemnice. To był zwią-
zek nie do pomyślenia. Dla otocze-
nia, dla rodziny i dla samej Jadwigi. 
Podczas wojny nawet szlachetny 
człowiek ubrany w niewłaściwy 
mundur zawsze będzie śmiertelnym 
wrogiem. Zwłaszcza gdy rywalem 
do serca kobiety jest członek ruchu 
oporu… Kilkadziesiąt lat później 

tajemnicze słowa matki wypowiedziane na łożu śmierci i od-
naleziony osobisty pamiętnik z wojennych lat naprowadzą 
Maksymiliana na trop mrocznej rodzinnej tajemnicy i zara-
zem narodowego tabu. Szanowany krakowski lekarz szybko 
przekona się, że są osoby, które nie cofną się przed niczym, 
aby uniemożliwić mu poznanie prawdy. Pierwszy tom sagi 
rodziny Petrycych zachwyca intrygującą fabułą, autentycz-
nością moralnych dylematów i wiernym oddaniem realiów 
okupowanej Polski. 

Elita zabójców, Lee Child
Jeden z członków specjalnej grupy 
armii amerykańskiej zostaje od-
naleziony na pustyni w Kalifornii. 
Martwy. Ktoś wyrzucił go z heli-
koptera. Pozostali członkowie ekipy 
zniknęli w zagadkowych okolicz-
nościach. Jack Reacher otrzymuje 
zaszyfrowaną wiadomość i rusza na 
pomoc. Będzie musiał połączyć siły 
z dawnymi kolegami z żandarme-

rii wojskowej, żeby przeniknąć do sedna spisku związanego 
z międzynarodowym terroryzmem. Tylko w ten sposób oca-
li żywych, pogrzebie umarłych i rozwikła tajemnicę, którą 
z każdym dniem spowija coraz gęstszy mrok. Ludzie, którzy 
wzięli go na cel, nie zdają sobie jeszcze sprawy, że Reacherowi 
nie należy wchodzić w drogę.

MGBP

BIBLIOTEKA POLECA

Zebrani mogli wysłuchać utworów czytanych przez autora 
oraz dowiedzieć się jak to jest być dzisiaj poetą. Pan Zieliński 
w barwny i gawędziarski sposób opowiadał o doświadcze-
niach, dzielił się refleksjami oraz szczerze opowiadał o swo-
im życiu. Jako człowiek rodzinny, wiele ze swoich utworów 
poświecił najbliższym: żonie oraz dzieciom i wnukom. Spo-
tkanie upłynęło w miłej i przyjaznej atmosferze – prezenta-
cje utworów przeplatane były rozmowami z autorem.

Wiesław Zieliński (6.05.1949 r.) jest laureatem wielu ogól-
nopolskich konkursów literackich: Wyróżnienie za esej 
„Malowanie wierszy” – Warszawska Jesień Poezji w 1984 
roku; za prozę „Ze sztambucha dawnego Rzeszowa” – Me-
dal im. docenta Franciszka Kotuli; w 2001 roku wyróżnio-
ny Nagrodą Literacką Miasta Rzeszowa II stopnia; za zbiór 
wierszy „Przemijanie” – Złote Pióro w 1997 r. 

Był przewodniczącym Korespondencyjnego Klubu Mło-
dych Pisarzy Gwoźnica w Rzeszowie i Rady Krajowej KKMP 
w Warszawie. W latach 1990-1996 i 1999-2000 pełnił funk-
cję prezesa rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Pol-
skich. Współpracuje jako dziennikarz z miesięcznikiem 
„Nasz Dom Rzeszów”, tygodnikiem „Gazeta Polska” i jako 
felietonista sportowy z Radiem Rzeszów. Zajmuje się także 
krytyką literacką i publicystyką historyczną oraz społeczną.

Zachęcam do zapoznania się książkami autorstwa Wiesła-
wa Zielińskiego:

● Żart Pana Boga – dwujęzyczny zbiór wierszy, w którym 
autor dzieli się z czytelnikiem swoim światopoglądem 
religijnym. Utwory te uzmysławiają, że zagadki ludzkie-
go bytu człowiek nie rozwiąże, siedząc w bibliotekach 
i wertując mądre książki teologiczne lub odwołując się 
do katechizmowych definicji. Trzeba uparcie szukać sa-
memu, często po omacku. 

● Rodzinne Szczęście – tomik wierszy wydany w wersji 
dwujęzycznej (w języku polskim i angielskim). Wiersze 
obejmują utwory zbudowane głównie z emocji i wspo-
mnień. Ten bardzo osobisty zbiór autor zadedykował 
ukochanym wnuczkom i wnukom. 

Anna Kopeć, Dyrektor MGBP w Głogowie Młp.

KTO DZIŚ LUBI POEZJĘ…
21 lutego br. gościem Miejsko Gminnej Biblioteki 
Publicznej był Wiesław Zieliński – poeta i krytyk lite-
racki. Dzięki uprzejmości pani Edyty Bajek – kierow-
nik „Senior Wigor” spotkanie odbyło się w ośrodku 
w Budach Głogowskich.

W dorobku Wiesława Zielińskiego znajdują się poezje, proza, eseje, artykuły prasowe, 
a także opracowania czy napisane wstępy do wielu dzieł innych autorów, które 

świadczą o dużej i różnorodnej aktywności literackiej
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REPORTAŻ SUBIEKTYWNY

fot. Piotr G
rygiel

Nocą drzewa też są widoczne

ŚRODOWISKOWE JASEŁKA  
W ZS W BUDACH GŁOGOWSKICH

Jasełka to widowisko o Bożym Narodzeniu, które od 
wieków wpisane jest w polską tradycję. Jak co roku 
środowiskowe jasełka były wystawione w Zespole 
Szkół w Budach Głogowskich. 
15 stycznia uczniowie szkoły w obecności licznie przyby-
łych gości, rodziców, nauczycieli i mieszkańców przedstawili 
wzruszające, przepełnione zadumą i refleksją ośmioaktowe 
jasełka bożonarodzeniowe, przygotowane pod kierunkiem 
p. Barbary Węglarz. Podkład muzyczny przedstawiał kolejne 
sceny przedstawienia, w które wplecione były piękne kolędy 
śpiewane przez uczniów przygotowanych przez p. Barba-
rę Saładiak, p. Iwonę Kaniewską, p. Teresę Kogut, p. Justy-
nę Golema, p. Bożenę Gnacy, p. Krystynę Kogut i p. Annę 
Brodzińską. Całość dopełniła scenografia wykonana przez 
p. Małgorzatę Wachek i p. Agnieszkę Saramę. Przedstawione 
jasełka utrwaliły prawdę ewangeliczną o przyjściu Chrystu-
sa, a spektakl, który mieliśmy okazję obejrzeć przypomniał 
nam co tak naprawdę liczy się w życiu. Nie są to prezenty 
i zakupy, ale rodzina, miłość i Pan Jezus, który przychodzi 
na świat. Narodzony Jezus nie potrzebuje rozgłosu, bo po-
kłon oddają mu ubodzy pasterze. Nie potrzebuje żadnych 
skarbów, bo oto na sianie klękają przed Nim Trzej Królowie, 
przynosząc złoto, kadzidło i mirrę. Potrzebuje naszych serc – 
zagubionych, zapracowanych, osamotnionych.

W naszej szkole uczniowie co roku chętnie angażują się 
w przygotowanie jasełek. Często otrzymanie roli jest dla 
nich sprawą prestiżową. W przygotowanie rekwizytów i ko-
stiumów włączają się całe rodziny. Przygotowanie jasełek 
to także dla nauczyciela bezcenny czas, poznaje on wtedy 
bliżej swoich podopiecznych, ich możliwości i zaintereso-
wania. To nie tylko praca, ale też dobra zabawa, która zbli-
ża do siebie. Praca z młodymi aktorami, inspirowanie ich 
i odkrywanie talentów scenicznych, nawet w tych, którzy 
na początku sami w siebie nie wierzą, jest ciężką pracą, ale 
dającą wiele satysfakcji. Jasełkom towarzyszyła aukcja ob-
razów przekazanych przez p. Marię Witt działającą w Gru-
pie Aktywnych Twórców Domu Kultury w Głogowie Młp. 
Fundusze uzyskane podczas aukcji zasiliły budżet Rady Ro-
dziców Zespołu Szkół w Budach Głogowskich.

Barbara Węglarz, Iwona Kaniewska

Występ w jasełkach to dla uczniów wielkie wyróżnienie

ZAPRASZAMY NA KONCERT
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ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
W GŁOGOWIE MŁP.

Szkolne Koło Caritas działa od 2009 roku. Od 2013 r. 
w szkole funkcjonuje także grupa CAMeleon Team, która 
łączy uczniów, chcących aktywnie działać na rzecz innych. 
Uczniowie wspólnie biorą udział w wielu inicjatywach m.in. 
Światełko dla Łyczkowa, Szlachetna Paczka, wigilia dla osób 
ubogich przygotowana przez MGOPS w Głogowie Młp., Or-
szak Trzech Króli, piknik w Hospicjum dla Dzieci w Rzeszo-
wie. Aktywnie współpracują z Ośrodkiem Caritas w Budach 
Głogowskich – sprawują opiekę nad dziećmi podczas ferii 
zimowych, wakacji, są wolontariuszami podczas działań or-
ganizowanych na terenie ośrodka. Od kilku lat współpracują 
z Fundacją DKMS i biorą czynny udział w akcjach, których 
celem jest gromadzenie danych od potencjalnych dawców 
szpiku kostnego. Współpracują także z Fundacją Rozwoju 
Wolontariatu w ramach programu PROJEKTOR – wolon-
tariat studencki. Wolontariusze-studenci prowadzą zajęcia 
tematyczne dla uczniów oraz zajęcia integracyjne dla wolon-
tariuszy podczas których dzielą się wiedzą i doświadczeniem 
związanymi z wolontariatem.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W POGWIZDOWE NOWYM 
Dobrych serc nie brak również wśród uczniów Zespołu Szkół 
w Pogwizdowie Nowym, którzy z zaangażowaniem niosą 
bezinteresowną pomoc, biorąc udział w licznych akcjach za-
równo tych ogólnopolskich, jak i szkolnych. Szkolny wolon-
tariat tworzą odpowiedzialni uczniowie, którzy każdego roku 
uczestniczą w wielu akcjach m.in. sprzątanie świata, „I ty 
możesz zostać Świętym Mikołajem”, czy „Góra Grosza,”. Od 
lat biorą również udział w akcji „Nakręć się na pomaganie”, 
wspierającej podopiecznych hospicjum. Członkowie Samo-
rządu Uczniowskiego pod opieką Pani Barbary Kozik chętnie 
poświęcają swój czas młodszym kolegom ze świetlicy szkolnej, 
pomagają w rozwijaniu zainteresowań, organizując dla nich 
imprezy okolicznościowe oraz zajęcia taneczne. Ważnym dzia-
łaniem SU jest pielęgnowanie pamięci o zmarłych. W ramach 
pamięci o przeszłych pokoleniach w listopadzie organizowana 
jest akcja „Zapal znicz na pustym grobie”, podczas której wo-
lontariusze modlą się i palą świece na opuszczonych grobach. 
Uczniom, jak również przedszkolakom szkoły nie są też obo-
jętne losy zwierząt, dlatego przy współpracy ze schroniskiem 
organizują zbiórki żywności dla bezdomnych psów i kotów.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W WYSOKIEJ GŁOGOWSKIEJ 
W ramach działań wolontaryjnych chętni uczniowie Zespołu 
Szkół w Wysokiej Głogowskiej, a także ich rodzice prowadzą 
akcje charytatywne na rzecz potrzebujących mieszkańców 
wsi i gminy – angażują się w zbiórkę żywności i funduszy 
dla rodziny, której dziecko jest dotknięte chorobą nowotwo-
rową. Młodzi ludzie opiekują się zapomnianymi grobami, 
wykonują kartki świąteczne oraz prowadzą systematyczna 
zbiórkę nakrętek dla podopiecznych hospicjum. Przygotowu-
ją także przedstawienia dla podopiecznych ŚDS w Wysokiej 
Głogowskiej, wspólnie organizują warsztaty integracyjne oraz 
dzień sportu. Wolontariusze chętnie kwestują rzecz Funda-
cji Dzieło Nowego Tysiąclecia, Towarzystwa Brata Alberta, 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz zbierają żywność 
i niezbędne rzeczy dla schroniska „Kundelek”. Młodzież pa-
mięta także o najmłodszych zbierając w ramach akcji „Akcji 
Pediatria” maskotki dla dzieci przebywających na oddziałach 
pediatrycznych rzeszowskich szpitali. W 2015 roku za zaanga-
żowane w rozwój idei wolontariatu w regionie ZS w Wysokiej 
Głogowskiej otrzymał tytuł Szkoły Aktywnej Społecznie.

SZKOŁA PODSTAWOWA W STYKOWIE
Otwarci na potrzeby drugiego człowieka są również uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Stykowie. W ciągu ostatniego roku 
szkolnego młodzi wolontariusze zaangażowali się w zbiórkę 
funduszy podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy 
ogólnopolską akcję „Szlachetna Paczka”. Uczniowie są wrażliwi 
także na potrzeby swoich rówieśników z ubogich krajów. Zaan-
gażowali się w akcję „Mały bucik dla czarnego Brata” podczas 
której zbierali buty dla dzieci z Kamerunu, Czadu i Republiki 
Środkowoafrykańskiej, zbiórkę znaczków organizowaną przez 
Pallotyńską Fundację Misyjną Salvatti.pl, zbiórkę szczoteczek 
dla dzieci z Kamerunu oraz zbiórkę przyborów szkolnych dla 
dzieci z Afganistanu, Papui – Nowej Gwinei, Kamerunu, Cza-
du i Republiki Środkowej Afryki. Uczniowie biorą także udział 
w akcjach organizowanych przez Fundację Pomocy Humani-
tarnej „Redemptoris Missio” z Poznania.

To zaledwie ogólny zarys działań, jakie podejmują członkowie 
Szkolnych Kół Caritas i wolontariusze. Nie sposób wymienić 
ilość akcji, w które włącza się młodzież, przywracając wiarę 
w dobro istniejące w człowieku. Pamiętajmy – ofiarowane do-
bro powraca. 

Katarzyna Madej 

OŚWIATA

NASTAWIENI NA POMAGANIE CZ. II
Kontynuujemy drugą i zarazem ostatnią część artykułu dotyczącego zaangażowania uczniów w Szkolne 
Koła Caritas oraz wolontariat.

Uczniowie ZS w wysokiej Głogowskiej porządkują groby

Grupa AA EDEN
 w Głogowie Młp. zaprasza na spotkanie  

w każdy czwartek o godz. 18.00  
w Miejsko Gminnym Domu Kultury w Głogowie Młp. 

w pok. nr 109.  
Mitingi otwarte dla wszystkich zainteresowanych 

odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca. 
Tel. 515 249 728
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W grudniu 2016 roku młodzież z gimnazjum oraz liceum 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp. wraz 
z uczniami innych szkół naszej gminy udała się na warsz-
taty językowe do Londynu. Taki wyjazd dał uczniom moż-
liwość poznania wielkiej metropolii jaką jest Londyn oraz 
umożliwił uzupełnienie programu nauczania języka angiel-
skiego, a także geografii czy historii. Młodzieży zaoferowano 
intensywny i ciekawy program zwiedzania, który współgrał 
z pełną gamą ćwiczeń językowych, które były prowadzone 
w terenie. Ćwiczenia te były prowadzone w naturalnych, co-
dziennych sytuacjach, co dało uczniom możliwość podnie-
sienia ich kompetencji językowych.

Monika Rękosiewicz-Tokarz

RELACJA I WRAżENIA UCZNIÓW
Głogów Małopolski opuściliśmy 12 grudnia 2016 roku i wy-
ruszyliśmy autokarem w długą drogę do Londynu, która 
wiodła przez Niemcy, Holandię, Belgię i Francję. Jechaliśmy 
około doby, aż do momentu gdy we francuskim porcie Ca-
lais musieliśmy zmienić autokar na prom. Po półtoragodzin-
nym rejsie przybiliśmy do portu w Dover, gdzie zobaczyli-
śmy majestatyczne białe klify, z których słynie to miejsce. 
Od razu po przyjeździe do Londynu, czyli ostatecznego celu 
podróży, rozpoczęliśmy zwiedzanie, zaczynając od dzielnicy 
Greenwich, gdzie odwiedziliśmy Narodowe Obserwatorium 
Astronomiczne, w którym mieści się południk zerowy oraz 
park, skąd po raz pierwszy na tym wyjeździe zobaczyliśmy 
zapierającą dech w piersiach panoramę Londynu. Później 
odwiedziliśmy ikoniczne London Eye i podczas przejażdżki 
przeszkloną kabiną miasto pokazało się nam w pełnej krasie. 
Następnie udaliśmy się do Narodowej Galerii Portretu, gdzie 
mogliśmy na własne oczy zobaczyć dzieła takich mistrzów 
jak Leonardo da Vinci czy Vincent van Gogh. Po pełnym 
wrażeń dniu udaliśmy się do leżącego gdzieś na niepojęcie 
rozległych przedmieściach metropolii hostelu Via Lewisham, 
gdzie byliśmy zakwaterowani przez cały czas trwania pobytu 
w Wielkiej Brytanii. Następne dni nie ustępowały dynamicz-
nością i ilością atrakcji temu pierwszemu.

Londyn jest zasobny w atrakcje, które wystarczyłyby na kil-
ka miesięcy zwiedzania, a my mieliśmy bardzo ograniczony 
czas. Dlatego też wstawaliśmy wcześnie rano i staraliśmy się 
wykorzystywać czas spędzony w mieście bardzo intensyw-
nie. W następnych dniach zwiedziliśmy niemal wszystkie 
najważniejsze atrakcje Londynu, podziwialiśmy woskowe 

figury w Muzeum Madame Tussauds, zobaczyliśmy na wła-
sne oczy znane z podręczników historii artefakty w Muzeum 
Brytyjskim, przechadzaliśmy się między wielkimi szkieleta-
mi w Muzeum Historii Naturalnej. Każda z atrakcji robiła 
duże wrażenie na naszej grupie.

Warto też wspomnieć o wymiarze edukacyjnym wycieczki, 
dostaliśmy bowiem od pani przewodniczki książeczki w języ-
ku angielskim wypełnione rozmaitymi ćwiczeniami na temat 
obiektów, które odwiedzaliśmy. Dzięki temu i praktyce w po-
staci porozumiewania się z mieszkańcami Londynu otrzyma-
liśmy niezwykłą i niepowtarzalną lekcję języka angielskiego, 
którą zapamiętamy pozytywnie na bardzo długo, może nawet 
na całe życie. Tutaj wypada podziękować kadrze nauczyciel-
skiej, która podjęła się zadania pilnowania młodzieży podczas 
naszej podróży, tj. panu Pawłowi Baworowi, pani Monice Rę-
kosiewicz-Tokarz, pani Agnieszce Wilgusz-Ziębie oraz pani 
Annie Kuceł z Zespołu Szkół w Głogowie Młp.

Tomasz Gładki, Alicja Dziuba, Gabriela Kozak, Wiktoria 
Palak, Karolina Szeliga
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Zwiedzanie Londynu
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Tam zaprezentowano nam umiejętności sterowanego za 
pomocą smartfona szkolnego robota o imieniu Cody oraz 
wersję demo aplikacji mobilnej Math Around Us, nad którą 
pracują nasi węgierscy i portugalscy rówieśnicy. Podczas wi-
zyty uczestniczyłyśmy w lekcjach matematyki i informatyki, 
poznając tajniki programowania oraz doskonaląc nasze umie-
jętności językowe, gdyż węgierskie liceum jest szkołą dwuję-
zyczną i wiele przedmiotów, między innymi matematyka, jest 
nauczanych po angielsku. Tego języka używałyśmy także pre-
zentując wyniki naszej pracy nad projektem oraz rozmawiając 
z kolegami i koleżankami z siedmiu krajów partnerskich. An-
gielski przydawał nam się na każdym kroku, bo w języku wę-
gierskim udało nam się nauczyć niestety tylko kilku zwrotów.
Budapeszt w okresie przedświątecznym zrobił na nas ogrom-
ne wrażenie. Zwiedzałyśmy zarówno Budę, jak i Peszt, gdzie 
znajduje się nasza partnerska szkoła. Panoramę miasta, piękny 
budynek parlamentu oraz słynny Most Łańcuchowy na Duna-
ju oglądałyśmy ze Wzgórza Zamkowego, na którym znajdują 
się także malownicza Baszta Rybacka oraz Kościół Macieja. 
Zwiedzając podziemne muzeum Hospital in the Rock, dowie-
działyśmy się dużo o historii miasta z okresu drugiej wojny 
światowej oraz zimnej wojny. Miejsce pełniące funkcję szpi-
tala i schronu atomowego pokazuje tragiczną sytuację ludzi 
dotkniętych konfliktem zbrojnym. W środku zgromadzono 
dziesiątki eksponatów i figur woskowych przedstawiających 
pacjentów, lekarzy oraz sceny, takie jak oblężenie Budapesztu. 
Chwilami miałyśmy wrażenie, że czas zatrzymał się w miejscu, 
a my jesteśmy uczestnikami tamtych wydarzeń.

Dużą radość sprawił nam kontakt z koleżankami i kolegami, 
których poznałyśmy podczas wcześniejszych spotkań pro-
jektowych, między innymi w naszym gimnazjum w maju br. 
Wspólnie organizowaliśmy sobie czas wolny, poznając się wza-
jemnie zarówno w zwykłych sytuacjach, jak i niecodziennych, 
takich jak wyjście do Escape Room-u, z którego na szczęście 
wszystkim grupom udało się wydostać.

Mieszkając u węgierskich rodzin, miałyśmy możliwość pozna-
nia kultury tego wspaniałego kraju. Chociaż byłyśmy daleko 
od domu, odczuwałyśmy ciepłą i rodzinną atmosferę. Tydzień 
minął nam bardzo szybko, ponieważ czas spędzałyśmy na cie-
kawych zajęciach oraz poznawaniu rówieśników z różnych 
zakątków Europy. Przygoda ta na długo pozostanie w naszej 
pamięci i zawsze będziemy ją mile wspominać.

Natalia Kubas, Victoria Stopa, Martyna Selwa 
uczennice kl. 3a ZS w Głogowie Młp.

Zwiedzanie Budapesztu

Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na 
temat polskiej myśli naukowej, wiedzy na temat sylwetki Igna-
cego Łukasiewicza oraz rozwoju przemysłu naftowego i ga-
zowego, propagowanie nauk matematyczno-przyrodniczych 
poprzez działania edukacyjne oparte na aktywnym doświad-
czaniu, obserwowaniu, tworzeniu sytuacji bliskich naukowym 
dziedzinom wiedzy. Do zadań konkursowych, oprócz opra-
cowania i realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego 
z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych należy promo-
wanie działań koła naukowego w środowisku lokalnym, zor-
ganizowanie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz 
nauki i oświaty oraz współpraca z rodzicami.

Działające w szkole koło przyrodniczo-matematyczne „Po-
znawanie przez eksperymentowanie” adresowane jest do 
uczniów klas V-VI wykazujących zainteresowania naukami 
przyrodniczymi. Prowadzone jest przez dwóch nauczycieli: 
nauczyciela przyrody i matematyki. W ramach inauguracji 
programu odbyła się wycieczka do Muzeum Nafty i Gazu 
im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, gdzie oprócz zwiedza-
nia kopalni uczniowie klasy V i VI brali udział w ciekawych 

Z WIZYTĄ NA WĘGRZECH 
W dniach 27.11.2016 – 02.12.2016 reprezentowałyśmy naszą szkołę w szóstym zjeździe zorganizowanym w ra-
mach projektu Erasmus+ „Math Around Us”. Temat przewodni spotkania „Matematyka w Informatyce” reali-
zowany był przez szkołę o profilu informatycznym w Budapeszcie, w której młodzież uczy się między innymi 
programowania w rozszerzonym zakresie. 

BYĆ JAK IGNACY
Od grudnia 2016 r. szkoła realizuje program „Być jak 
Ignacy” walcząc o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego 
w ramach ogólnopolskiego konkursu dla szkół pod-
stawowych.

Zajęcia tematyczne – konstruowanie samonośnego wielościanu

zajęciach. Z przewidzianych do realizacji sześciu bloków te-
matycznych uczniowie dowiedzieli się już, co to są kopuły 
geodezyjne, gdzie można je zobaczyć, a także samodzielnie 
zbudowali wytrzymały – chociaż papierowy, samonośny wie-
lościan, który odwzorowuje powierzchnię kuli. Podczas zajęć 
realizowanych na feriach młodzi badacze szukali odpowiedzi 
na pytanie: „Czy czarny tusz jest czarny?”, poznając chroma-
tografię – jedną z metod rozdziału mieszanin na składniki. 
„Czego boi się ogień?” to kolejne pytanie, które doprowadziło 
uczestników koła do zapoznania się z właściwościami dwu-
tlenku węgla. Przed nami kolejne, fascynujące, naukowe przy-
gody w ramach środowych spotkań z Ignacym.

Dorota Kotowicz, Renata Chłanda
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Pan Walenty Kotula i pan Roman Grodecki opanowali trud-
ną sztukę przykuwania uwagi młodego pokolenia do perfek-
cji. W grudniu miłośnicy historii regionalnej zabrali młodzież 
na wyprawę „w czasie”, przybliżając jej dzieje naszego miasta 
i opowiadając o ciekawych tradycjach oraz zwyczajach. Do 
tego prezentowali archiwalne mapy, zdjęcia i gry. Nie były to je-
dyne odwiedziny panów w naszej szkole. W przedświątecznym 
okresie znów zawitali w znajomych progach, by tym razem po-
dzielić się z najmłodszymi wiedzą o zwyczajach adwentowych 
kultywowanych na naszym terenie. Wraz z nimi pojawiły się 
też pani Bronisława Bazan, pani Urszula Adamska i pani Sylwia 
Zięba, które poprowadziły warsztaty z rękodzieła artystyczne-
go. Zwieńczeniem ich wspólnej pracy była uroczysta wigilia. 
Spotkania odbyły się w ramach projektu „Tradycje świąteczne 
Głogowa Małopolskiego i okolic” prowadzonego przez panie 
bibliotekarki: Cecylię Buczko i Katarzynę Sobek.

4 stycznia uczniowie mieli okazję sięgnąć swą wyobraźnią do 
jeszcze bardziej odległych czasów. Dzięki „żywej lekcji histo-
rii” dzieci z klas I-III szkoły podstawowej mogły uczestniczyć 
w zajęciach pt. „Życie i kultura średniowiecza”, w czasie których 
poznały dawne obyczaje, przyjrzały się z bliska elementom 
uzbrojenia rycerzy, a nawet narzędziom tortur. Ich starsi kole-
dzy uczestniczyli w pokazie historycznym pt. „Staropolski Sar-
matyzm i Epoka Szlachecka”, w ramach którego wzięli udział 
między innymi w krótkiej lekcji szermierki.

Podczas gdy jedni z zapartym tchem słuchali opowieści o prze-
szłości, inni wybiegali myślami w przyszłość, planując swoje 
dalsze życie. Wszystko za sprawą pogadanek prowadzonych 
przez strażaków, stewardessę, policjantów, lekarza, ratowni-
ków medycznych, fizjoterapeutę, dietetyków, prawnika, itp. 
W pierwszym półroczu roku szkolnego nie zabrakło też atrak-
cji dla pasjonatów podróży. Młodzież mogła poszerzać swoje 

OŚWIATA

CIEKAWE SPOTKANIA 
Nic tak nie cieszy uczniów Zespołu Szkół w Głogowie 
Młp. jak odwiedziny gości. Spragniona wrażeń mło-
dzież zawsze wita ich z wielkim entuzjazmem i chęt-
nie uczestniczy w zaproponowanych zajęciach.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
W SP W RUDNEJ MAŁEJ

12 stycznia w Szkole Podstawowej w Rudnej Małej 
odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. Każdy uczeń mógł zaprezentować się swo-
jej babci i dziadkowi w wierszu, piosence, tańcu czy 
grze na instrumencie i przez to pokazać, jak bardzo 
ich kocha. 
Jak nakazuje polska tradycja, magia Świąt Bożego Narodze-
nia trwa nadal w styczniu, dlatego też, po przywitaniu gości 
przez Panią Dyrektor Jolantę Kot-Ziębę, uczniowie powtó-
rzyli program z Wigilii szkolnej. Następnie przedszkolaki 
zachęcały swoich dziadków do wspólnej zabawy głośno wtó-
rując – Babciu, Dziadku czy Wy wiecie, że najlepiej jest na 
świecie, gdy bawicie się z wnukami…, a swoją miłość pięknie 
wyrecytowali słowami wiersza – Mieć Babcię i Dziadka to 
znaczy mieć słońce i gwiazdki do spania i całus w kieszonce, 
przygody, spacery, dawne opowieści i stosy prezentów. Aż trud-
no je zmieścić! 

horyzonty, uczestnicząc w spotkaniu z podróżnikiem z grupy 
„trzask.pl”. Pan Grzegorz Chachura opowiedział słuchaczom 
o swojej wyprawie do Amazonii. Prezentując galerię zdjęć i pa-
miątek, opisywał życie mieszkańców tych odległych stron i za-
chwycał się ich egzotyką.

Miłośnicy teatru należący do Zespołu Artystycznego mieli 
za to możliwość zdobycia nowych umiejętności scenicznych. 
Stało się to za sprawą warsztatów prowadzonych specjalnie dla 
nich przez aktorkę Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rze-
szowie panią Małgorzatę Pruchnik- Chołkę. Dzięki zajęciom 
z profesjonalistką uczniowie dowiedzieli się, jak przechodzić 
przez scenę, nie odwracając się do widza, jak poprawnie i wy-
raźnie wypowiadać swoje kwestie i jak wiarygodnie odegrać 
scenę pocałunku z jednoczesnym zachowaniem bezpiecznej 
odległości od partnera. Wszystkie rady aktorki były na wagę 
złota. Niektóre z nich, czego można było się spodziewać, wy-
wołały mnóstwo śmiechu. Więcej powagi musieli zachować 
uczniowie, którzy stanęli przed trudnym zadaniem udzielenia 
wywiadu panu Arturowi Sołkowi, dziennikarzowi rzeszow-
skiego Radia Via, który specjalnie po to przyjechał do naszej 
szkoły. Szóstoklasiści podzielili się z nimi oraz słuchaczami 
swoimi obawami i nadziejami związanymi z nadchodzącymi 
zmianami w oświacie.

Jak zawsze wiele emocji wzbudziły w naszych podopiecznych 
odwiedziny ich małych przyjaciół-zwierząt. Najpierw, jak co 
roku, odbyła się wystawa „Moje zwierzątko”, dzięki której miło-
śnicy gadów, płazów, ptaków, ssaków i owadów mogli zobaczyć 
najpiękniejsze okazy przyniesione przez ich kolegów. W grud-
niu natomiast uczestniczyli w lekcji z żywym myszołowem.

Najmłodsze dzieci też miały swoją chwilę radości. Panie na-
uczycielki zorganizowały im w świetlicy Dzień Pluszowego Mi-
sia. Czy można sobie wyobrazić milszego gościa? Można! Ma 
czerwoną czapkę i wielki worek z prezentami. Podobno Święty 
Mikołaj jest jeden i niepowtarzalny, ale w naszej szkole w tym 
roku było ich wielu. Wszystko po to, by sprawić dzieciom ra-
dość. Nie tylko tym najmłodszym…

Ewa Furgała, Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim

Tańce, wiersze, życzenia przeplatane były piosenkami 
w wykonaniu uczniów z klas I-III, którzy w ten właśnie spo-
sób wyrazili swą miłość i wdzięczność swoim ukochanym 
dziadkom. Wszystkie babcie i dziadkowie byli w tym dniu 
bardzo dumni i szczęśliwi. Nie kryli wzruszenia, bowiem 
nie jedna łza zakręciła się w oczach. Nasi uczniowie dosko-
nale wiedzą, jak ogromną rolę w ich wychowaniu spełniają 
dziadkowie. Zawsze mogą liczyć na wsparcie i ciepło z ich 
strony. 

Po części artystycznej Babcie i Dziadkowie udali się do są-
siedniej sali, gdzie czekał na nich poczęstunek przygotowa-
ny przez rodziców. Uczniowie wręczyli upominki, a Babcie 
i Dziadkowie w miłej atmosferze oddawali się rozmowom 
towarzyskim. Program artystyczny w wykonaniu naszych 
uczniów uświetnił również Dzień Seniora w Domu Ludo-
wym w Rudnej Małej, który odbył się 14 stycznia. Zastępca 
Burmistrza Pan Jerzy Komaniecki podkreślił wówczas, jak 
ważną wartość w życiu każdego człowieka ma wielopoko-
leniowa rodzina. 

Justyna Tobiasz, SP Rudna Mała
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W 1914 r. wybuchła I wojna światowa konfliktując trzy pań-
stwa, które dokonały rozbiorów Rzeczypospolitej. Po stronie 
państw Ententy stanęła Rosja, natomiast Niemcy i Austria 
znalazły się po przeciwnej stronie. Sytuacja ta dała nadzieje 
Polakom na możliwość odzyskania przez nasz kraj niepodle-
głości. Były różne koncepcje jej odbudowy, Roman Dmowski 
chciał to robić w oparciu o Rosję, której potęga wydawała mu 
się nie do pokonania. Inną wizję miał Józef Piłsudski, który 
widział w Rosji największe zagrożenie dla polskiej niepodle-
głości i chciał współpracować z Austrią. Od wielu lat przygo-
towywał on organizacje kadrowe, takie jak „Strzelec”, których 
członkowie w chwili wybuchu wojny mieli stać się podstawą 
tworzenia polskiego wojska, Legionów Polskich. Inną orga-
nizacją, która miała uczyć patriotyzmu i przygotowywać do 
walki było Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Jego działal-
ność w Głogowie została zainicjowana już w 1903 r.

Głogowski „Sokół” stał się właścicielem jednej z najbardziej 
okazałych kamieniczek w rynku, którą wykupił od Karola 
Skalaka, Czecha, który zbudował ją dla siebie w czasie spra-
wowania funkcji zarządcy majątku dawnych właścicieli mia-
sta. Franciszek Kotula tak opisuje jego działanie: Popatrzyw-
szy na owe czasy z perspektywy kilkudziesięciu lat, widzi się, 
jak niesłychanie doniosłą rolę kulturalną i patriotyczną speł-
niało Towarzystwo Gimnastyczne «Sokół». Usuwało rozgrani-
czenie między inteligentem a mieszczaninem, tego bardzo pod-
nosiło i uszlachetniało. Te różne wieczorki i poranki, obchody, 
zebrania, zloty, festyny, przedstawienia, wyjazdy, biblioteka 
itp. podnosiły miasteczko kulturalnie. Mieszczanin przestawał 
być «łykiem», a stawał się uświadomionym obywatelem.

Przy „Sokole” powstała drużyna, której członkowie prze-
chodzili ćwiczenia podobne jak w wojsku. Zwracano uwa-
gę na podniesienie sprawności fizycznej, ale i wyszkolenie 
taktyczne. Na czele drużyny stanął urzędnik sądowy Wła-
dysław Janku, który posiadał doświadczenie wojskowe słu-
żąc uprzednio w armii austriackiej jako podoficer. Później 
dowództwo objął głogowski masarz Bolesław Grodecki, 
wywodzący się z rodziny, której członkowie słynęli z patrio-
tycznych postaw. Jego ojciec walczył o wolną Polskę jeszcze 
w szeregach powstańców styczniowych. Kolejnym dowódcą 
drużyny został nauczyciel Władysław Stanio. W niedzielne 
popołudnia drużyna „Sokoła” zbierała się w lesie położonym 
„za Piaskiem” i ćwiczyła musztrę oraz strzelanie. W 1912 
r. udało im się kupić kilkanaście karabinów z austriackie-
go demobilu, była to broń przestarzała, ale miała ona słu-
żyć tylko do ćwiczeń. W 1913 r. drużyna z Głogowa wzięła 
udział w manewrach „Strzelca” i „Sokoła”, które odbyły się 
w okolicach Zaczernia. Manewrami kierował osobiście Jó-
zef Piłsudski i były one niezwykle ważnym wydarzeniem dla 
mieszkańców całego regionu.

Po wybuchu wojny wielu głogowian zostało powołanych 
do służby w wojsku austriackim. Jednak większość człon-
ków drużyny „Sokoła” wstąpiła do Legionów Polskich. Na 
początku sierpnia 1914 r. drużyna wymaszerowała z miasta 
udając się w kierunku Rzeszowa. Prowadził ją z karabinem 
na ramieniu Władysław Stanio. W mundurach prezentowali 
się jak polskie wojsko, takiego widoku w Głogowie nikt już 
nie pamiętał. Niemalże wszyscy mieszkańcy odprowadzali 
ich aż do Boru, dopiero tam „sokołowiacy” wsiedli na wozy 

GŁOGOWIANIE W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI

drabiniaste i pojechali do Rzeszowa. Nie przydzielono ich do 
jednego oddziału, część służyła w 4. pułku piechoty najpierw 
II, a później III Brygady Legionów pod dowództwem bryga-
diera Bolesława Roi, natomiast pozostali w 2. pułku piechoty 
II Brygady Legionów pod dowództwem pułkownika Maria-
na Januszajtisa-Żegoty.

Kilku głogowskich legionistów oddało swoje życie na fron-
tach I wojny światowej, a nawet i później, gdy Polska musiała 
wywalczyć swoje granice na wschodzie. W bitwie pod Ko-
stiuchnówką w 1916 r. zginął Tomasz Grodecki, uczeń szkoły 
krawieckiej, który wstąpił do Legionów oddzielnie. Z kolei 
Mieczysław Głogowiecki poległ w 1920 r. w wojnie z bolsze-
wikami. Nosił przybrane nazwisko wzięte od nazwy miasta, 
w którym mieszkał. Jego rodzinne nazwisko brzmiało Leib 
i był synem niemieckiego kolonisty. W Legionach służył w II 
Brygadzie i otrzymał nawet szlify oficerskie jako porucznik. 
W okresie międzywojennym uczyniono go patronem jednej 
z głównych ulic miasta, dzisiejszej ulicy Rzeszowskiej. Inni 
mieli więcej szczęścia i wrócili z wojny. Legendą w Głogowie 
był sierżant Franciszek Białek, który brał udział w bitwie pod 
Rokitną i Rarańczą. W czasie całego szlaku bojowego został 
on aż siedmiokrotnie ranny, jednak udało mu się zachować 
życie. Dwukrotnie ranny był także plutonowy Józef Matejski, 
w cywilu murarz.

Łącznie w Legionach Polskich służyło ponad 30 głogowian. 
Dodatkowo kilkudziesięciu walczyło w armii austriackiej, 
ich poświęcenia również nie wolno bagatelizować. Dzisiaj 
pozostały po nich tylko dokumenty i zdjęcia, w dodatku tych 
drugich nie ma wiele. Jednak ich poświęcenie to część ogól-
nego wysiłku polskiego narodu, które ostatecznie przyczyni-
ło się do odzyskania w 1918 r. niepodległości.

Robert Borkowski

Głogowianin Andrzej Rohaczek w mundurze Sokoła, 1912 r.
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Jan Kazimierz Lu-
bomirski urodził się 
w 1692 r. jako drugi 
syn Hieronima Au-
gustyna. Jego mło-
dość była niezwykle 
burzliwa. W 1704 r., 
Hieronim Augustyn 
przyłączył się do kon-
federacji warszaw-
skiej, która ogłosiła 
detronizację Augusta 
II. Wówczas wojsko 
wierne królowi wzięło 
do niewoli dwunasto-
letniego syna księcia. 
Młody Jan Kazimierz 
został wywieziony do 
Drezna i tam zatrzy-
many jako zakładnik. 

August II chciał w ten sposób wpłynąć na Lubomirskiego, 
by ten powrócił do króla. Hieronim Augustyn odstąpił od 
konfederacji warszawskiej, ale jego syn nie wrócił do Polski. 
Ojciec uznał, że w kraju jest niebezpiecznie, trwała wielka 
wojna północna, dlatego postanowił, by młodzieniec poje-
chał do Pragi i tam rozpoczął naukę. Jan Kazimierz nigdy 
już nie zobaczył swojego ojca i matki, oboje zmarli, gdy on 
przebywał poza granicami Polski.

Zachęcany przez generalnego zarządcę dóbr Lubomirskich 
Wojciecha Hołodyńskiego, który obiecał mu dostarczenie nie-
zbędnych funduszy, Jan Kazimierz ze swoim młodszym bra-
tem Aleksandrem, udał się w 1710 r. w podróż edukacyjną po 
Europie. Odwiedził kraje Rzeszy i Francję. Najdłużej, bo po-
nad dwa lata Lubomirscy spędzili w Paryżu. Koszty życia tam 
były tak wysokie, że młodzieńcy często musieli rezygnować 
z luksusów, w jakich normalnie żyli magnaci. Do Polski wró-
cili dopiero w styczniu 1716 r. Starszy i młodszy brat Jana Ka-
zimierza w ciągu kilku lat pozawierali związki małżeńskie, co 
spowodowało, że pilną okazała się sprawa podziału schedy po 
ojcu. W 1722 r. całe latyfundium rzeszowskie zostało podzie-
lone na trzy części. Rzeszów przypadł najstarszemu, Jerzemu 
Ignacemu, najmłodszy otrzymał południową część latyfun-
dium z Błażową, a Jan Kazimierz północną część z Głogowem. 
W ten sposób powstało tzw. państwo głogowskie, czyli obszar 
dóbr, których panem był książę Jan Kazimierz Lubomirski.

Nowy właściciel miasta rozpoczął budowę w Głogowie swo-
jej siedziby. Książęcy pałac był gotowy do zamieszkania już 
w 1727 r. W tym czasie Lubomirski poznał damę swego serca, 
Urszulę Branicką. Ich ślub odbył się 11 listopada 1725 r. w Bia-
łymstoku, siedzibie brata Urszuli, Jana Klemensa Branickiego. 
Ślub oznaczał wyłonienie się nowej gałęzi w drzewie rodowym 
Lubomirskich, tym razem wywodzących się z Głogowa. Jano-
wi Kazimierzowi wkrótce udało się wykupić położone na Ma-
zowszu starostwo bolimowskie, jednak rodowe włości były dla 
niego najważniejsze.

Książę dbał o swoje miasto, w księdze wójtowskiej Głogowa 
znajduje się wiele wzmianek na temat jego interwencji w spra-
wach renowacji i odbudowy zniszczonych domów. Mobilizo-

GŁOGOWSKIE BIOGRAFIE − JAN KAZIMIERZ LUBOMIRSKI
wał radę miejską, by dbała o to, żeby wszystkie parcele były za-
budowane. Miał w tym też i swój interes, ponieważ od każdego 
domu należał mu się czynsz. W 1724 r. wystarał się u Augusta 
II o przywilej zwiększający ilość dni jarmarcznych w mieście, 
co miało przyczynić się do rozwoju handlu. Za jego też czasów 
doszło do intensywniejszego osiedlania się w Głogowie Żydów, 
głównie kupców, ale również arendarzy, którzy prowadzili na-
leżące do księcia zajazdy i karczmy. W pierwszej połowie lat 
30. XVIII w. w Rudnie Małej książę zbudował letni pałac wraz 
z założeniem ogrodowym, które od francuskiego słowa retiré, 
ustronie, nazwał Retyradą lub Rejteradą. Przy pałacu powstał 
również folwark, gdyż każda inwestycja Lubomirskiego miała 
przynosić korzyści ekonomiczne.

Potomstwo ze związku Jana Kazimierza i Urszuli Lubomir-
skich umierało bardzo młodo. Wiadomo, że do lat 30. XVIII 
w. urodziło im się przynajmniej dwoje dzieci, Franciszek 
i Anna, które zmarły w dzieciństwie. Gdy w 1730 r. Urszula 
Lubomirska była ponownie w ciąży, małżonkowie zwrócili się 
z modlitwą o pomoc do Matki Bożej. Dziewczynka, która się 
wówczas urodziła otrzymała imię Maria. Po niej przyszedł na 
świat jeszcze jeden chłopiec, tym razem pomagać miał św. An-
toni. Jan Kazimierz Lubomirski spisując w 1735 r. swój testa-
ment prosił o wprowadzenie kultu tego świętego w Głogowie. 
Niestety, Antoni zmarł w dzieciństwie, a jedynym dzieckiem, 
które doczekało wieku dorosłego była Maria.

Jan Kazimierz Lubomirski zmarł w 1737 r., został pochowany 
w kościele reformatów w Rzeszowie, jednak pół wieku później, 
po pierwszym rozbiorze Rzeczpospolitej, władze austriac-
kie przeznaczyły ten kościół na magazyn i wszystkie trumny 
z krypty pod nawą zostały wyniesione i zakopane gdzieś w po-
bliskim ogrodzie. Marmurowa tablica z inskrypcją informują-
cą o zmarłym przeleżała 150 lat w trawie niedaleko kościoła. 
Dzisiaj można ją obejrzeć w wirydarzu dawnego klasztoru pi-
jarów w Rzeszowie, obecnie siedzibie Muzeum Okręgowego.

Robert Borkowski
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PODPISANO UMOWY 
Z KLUBAMI SPORTOWYMI 
7 klubów sportowych, 5 uczniowskich klubów sporto-
wych oraz jedna jednostka OSP podpisało umowy na 
upowszechnianie sportu kwalifikowanego na terenie 
gminy Głogów Młp. Na tworzenie warunków, tym or-
ganizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu kwali-
fikowanego w 2017 roku gmina Głogów Młp. przezna-
czyła kwotę 480 tysięcy złotych.

KLUBY SPORTOWE
Wzorem lat ubiegłych zaplanowano udzielenie podmiotom 
dwóch dotacji. Pierwsze dofinansowanie przekazano na roz-
grywki II rundy sezonu piłkarskiego 2016/ 2017. Drugą tran-
szę kluby otrzymają w  połowie roku, a  jej wysokość będzie 
zależna od awansu drużyny, jej utrzymania się w danej klasie, 
bądź spadku do klasy niższej. 

Podział kwot dotacji dla klubów sportowych
KS „ORZEŁ” Wysoka Głogowska  
(klasa B + grupa młodzieżowa)

20 tys. zł.

KS „RUDZIK” Rudna Mała (klasa B) 17,5 tys. zł.
KS „VICTORIA” Budy Głogowskie 
(klasa A + grupa młodzieżowa)

25 tys. zł.

KP „MEBLOSYSTEM” Zabajka (klasa A) 25 tys. zł.
LKS „GŁOGOVIA” (IV liga + 3 grupy 
młodzieżowe)

60 tys. zł.

LKS „GŁOGOVIA” (siatkówka)
30 tys. zł.  

(dotacja roczna)
PKS „JEDNOŚĆ” Hucisko (grupa 
młodzieżowa)

7,5 tys. zł.

LKJ „Zabajka” (jeździectwo) 20 tys. zł.

Otrzymaną dotację kluby sportowe mogą przeznaczyć na 
pokrycie wydatków poniesionych w  związku z  realizacją 
programów szkoleniowych sportowców, przygotowania za-
wodników do udziału w rozgrywkach sportowych, pokrycie 
kosztów organizowania zawodów sportowych i uczestnictwa 
w nich, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów korzy-
stania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, 
wydatków z tytułu wynagrodzenia kadry szkoleniowej czy ob-
sługą księgowo-finansową klubu.

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE
UKS „żagielek” w ramach dotacji z budżetu gminy będzie 
realizował zadanie pt. „Baw się z nami pod żaglami”. Projekt 
skierowany do dzieci i młodzieży z terenu gminy Głogów Młp. 
zakłada organizację kursów żeglarskich na akwenie wodnym 
w miejscowości Lipie oraz gminnych zawodów żeglarskich na 
stawie Traczewski w Głogowie Młp. W projekcie założono or-
ganizację trzech sześciodniowych kursów żeglarskich dla ok. 
45 dzieci z gminy Głogów Młp. 

Klub Sportowy „Biegunka Team” planuje organizację otwar-
tych zawodów biegowych na dystansie 10 km promujących 
miasto i gminę pt.: „IV Dycha Głogowska o Puchar Burmi-
strza Głogowa Małopolskiego”. W ramach projektu przewi-
dziany jest zakup nagród, zakup medali pamiątkowych, po-
miar czasu i bufet. 

UKS „SAJDAK” będzie realizował zadanie pt. „Szkolenie 
sportowe w łucznictwie przygotowujące do udziału we współ-

zawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, organizacja za-
wodów łuczniczych”. Program zakłada prowadzenie szkolenia 
sportowego w łucznictwie, udział w zawodach i III Jesienny 
Turniej Łuczniczy.

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „SO-
KÓŁ” planuje realizację zadania pt. „Organizacja otwartych 
zimowych zawodów biegowych na dystansie 5 km oraz spor-
towych zajęć dla seniorów”. W ramach projektu przewiduje 
organizację zajęć sportowych sekcji tenisa ziemnego, stoło-
wego, siatkówki, siatkówki plażowej, zajęcia grupy biegaczy, 
organizację turniejów i zawodów sportowych w tym II Biegu 
Zeloty na dystansie 5 km.

UKS „IKAR” będzie realizował zadanie pt. „Wspieranie i upo-
wszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie 
gminy Głogów Młp. w 2017 roku”. W ramach zadania planu-
je się prowadzenie stałych zajęć sportowych dla dzieci i mło-
dzieży z piłki nożnej, pływania, tenisa ziemnego i golfa. UKS 
planuje także udział w turniejach, zakup nagród oraz sprzętu.

Upowszechniać sport w gminie Głogów będzie także Ochot-
nicza Straż Pożarna w Rudnej Małej, która w ramach 
wsparcia udzielonego z budżetu gminy z zakresu wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej planuje podnoszenie 
sprawności bojowej, fizycznej jednostek OSP na terenie gmi-
ny Głogów Młp. oraz podnoszenie wiedzy z zakresu ochro-
ny przeciwpożarowej. Planuje organizację turniejów wiedzy 
pożarniczej i zawodów sportowo-pożarniczych o charakterze 
gminnym i powiatowym dla młodzieży, a także zawody spor-
towo-pożarnicze dla dorosłych.

Podział kwot dotacji dla uczniowskich klubów sportowych:
UKS „Żagielek” 10 tys. zł
Klub Sportowy „Biegunka Team” 7 tys. zł
 UKS „SAJDAK” 10 tys. zł
Ognisko TKKF „SOKÓŁ” 9 tys. zł
UKS „IKAR” 39 tys. zł
OSP w Rudnej Małej 25 tys. zł

Anna Morawiec
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10 stycznia przygotowania do rundy rewan-
żowej IV ligi podkarpackiej rozpoczęli pił-
karze Głogovii Głogów Młp. Zespół przygo-
towuje się do walki o utrzymanie w gronie 
czwartoligowców pod okiem dotychcza-
sowego trenera Krzysztofa Koraba, trenując 
trzy razy w tygodniu w hali, w terenie oraz 
na siłowni.
31 stycznia w pierwszym meczu sparingowym 
Głogovia pokonała Iskrę Jawornik Polski 10-1 
(Dudek 4, Worosz 2, Kawa 2, zawodnicy testo-
wani 2). Tydzień później w Pakoszówce formę 
Głogovii sprawdziła Stal Sanok, a mecz zakoń-
czył się remisem 3-3 (Kawa, Dec, Worosz). 
Mimo porażki w kolejnym sparingu z liderem 
4-ligi Wólczanką Wólka Pełkińska 1-2 (Dudek), drużyna 
zaprezentowała się z bardzo dobrej strony. Kolejnym spa-
ringpartnerem był Sokół Kolbuszowa Dolna (1:2), a w naj-
bliższym czasie zagramy sparing z Izolatorem Boguchwała 
i Piastem Tuczempy. 

Pierwszym wzmocnieniem Głogovii jest 20-letni Filip Krę-
pa, pozyskany z Czarnych Połaniec. Zarząd klubu jest bliski 
porozumienia się z kolejnym piłkarzem przymierzanym do 
naszej drużyny. Jednocześnie testowanych jest kilku mło-
dzieżowców. Po stronie ubytków Adrian Tokarz i Mateusz 
Górak, którym skończył się okres wypożyczenia, a także 
Bartosz Bereś wypożyczony do Strumyka Malawa. Zapra-
szamy kibiców i sympatyków naszej drużyny na mecze i do-
pingowanie zawodnikom.

PONIżEJ TABELA RUNDY WIOSENNEJ 
(GŁOGOVIA JAKO GOSPODARZ):

Stal Nowa Dęba 12 marzec (niedziela) godz. 11.00 

Sokół Sieniawa 26 marzec (niedziela) godz. 11.00 

Rzemieślnik Pilzno 8 kwiecień (sobota) godz. 16.00 

Sokół Nisko 19 kwiecień (środa) godz. 17.00 

Start Pruchnik 29 kwiecień (sobota) godz. 17.00 

Izolator Boguchwała 6 maj (sobota) godz.17.00 

Błękitni Ropczyce 13 maj (sobota) godz. 17.00 

KS Wiązownica 24 maj (środa) godz. 18.00 

Wisłok Wiśniowa 3 czerwca (sobota) godz. 17.00

Zarząd LKS Głogovia

SPORT

GŁOGOVIA PRZYGOTOWUJE SIĘ DO RUNDY WIOSENNEJ

Od 6 marca na głogowskiej krytej pływalni czynne będzie 
Studio Masażu Moniki Grygiel. W ofercie oprócz masażu 
leczniczego znajdą się: masaż medyczny w jednostkach 

chorobowych, terapia manualna, masaż izometryczny, 
sportowy, drenaż limfatyczny, masaż relaksacyjny, kosme-
tyczny, masaż gorącymi kamieniami i stemplami ziołowy-
mi oraz masaż bańką chińską. Wszystkie masaże wykony-
wane będą na profesjonalnym stole przy użyciu oliwek do 
masażu - wielowitaminowej, ujędrniającej, antycellulitowej, 
relaksacyjnej, rozgrzewającej. Część zabiegów będzie moż-
liwa do wykonania w domu lub miejscu wskazanym przez 
pacjenta. Zachęcamy do skorzystania z przystępnych ceno-
wo i profesjonalnych usług. Dla stałych klientów i korzysta-
jących z serii masaży korzystne upusty. Zainteresowanych 
szczegółami zachęcamy do odwiedzania strony interneto-
wej studiomasazumg.pl

Anna Morawiec

OTWARCIE SALONU MASAŻU

MŁODZICY STARSI GŁOGOVII W KIELNAROWEJ
11 lutego w największej na Podkarpaciu hali spor-
towej (72x32) w Kielnarowej odbył się bardzo silnie 
obsadzony turniej piłkarski rocznika 2004, organizo-
wany przez Szkółkę Piłkarską Grunwald Budziwój.
W rywalizacji brało udział 10 drużyn z m.in. Glinik Gorli-
ce, Orzełek Przeworsk, DAP Dębica, Korona Beskidu, Or-
lik Przemyśl, podzielonych na dwie grupy w których grano 
każdy z każdym. Młodzi zawodnicy Głogovii (rocznik 2005) 
przystąpili do turnieju z rok od siebie starszymi chłopca-

mi i przeplatali mecze lepsze z gorszymi. Ostatecznie zajęli 
8  miejsce i z pewnością nabrali kolejnego doświadczenia 
piłkarskiego, rywalizując z mocnymi i starszymi od siebie 
zawodnikami. Na turnieju nasz zespół reprezentowali: Kac-
per Grygiel, Antoś Cząba, Kamil Baran, Filip Wilk, Kacper 
Kotula, Patryk Chruściel, Kacer Gunia, Paweł Pondo, Bar-
tosz Dykiel. Trener: Tomasz Gwóźdź.

LKS Głogovia

Sparing Głogovii z Sokołem Kolbuszowa Dolna
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SPORTOWA OSOBOWOŚĆ  
MICHAŁ KAŹMIERCZAK

Michał Kaźmierczak urodził się w 1985 r. Jest utytułowanym 
zawodnikiem konkurencji skoków przez przeszkody. Konno 
jeździ od zawsze. Pierwsze starty rozpoczął w rodzinnym 
klubie Stary Młyn Wilczkowice k. Krakowa mając 9 lat. Do 
18 roku życia startował głównie na kucach, zdobywając na 
Mistrzostwach i Pucharach Polski (skoki i wkkw) w dwóch 
dyscyplinach 7 medali (w tym 2 złote). W 2007 roku rozpo-
czął współpracę z klubem jeździeckim „Leśna Wola” w Gło-
gowie Małopolskim.

Michał Kaźmierczak jest Członkiem Kadry Narodowej 
A w Skokach przez Przeszkody, posiadaczem klasy Mistrzow-
skiej, srebrnym medalistą Mistrzostw Polski Seniorów z 2011 
i 2016 roku, zdobywcą złotego medalu podczas Halowego 
Pucharu Polski w 2014 roku. Finalista tegorocznego Pucharu 
Świata w Goeteborgu, uczestnik Mistrzostw Europy Seniorów 
w Akwizgranie. Zwyciężył w swojej karierze wiele konkursów 
podczas zawodów Ogólnopolskich i Międzynarodowych. Du-
żym sukcesem była również wygrana wraz z polską ekipą Pu-
charu Narodów w austriackim Linz.

Do jego największych sukcesów należą: 
•	1 miejsce w Pucharze Narodów CSIO **** w Tallinie, 
•	4 miejsce na CSIO **** Kishunhalas,
•	1 miejsce podczas zawodów CSIO **** Praga,
•	3 miejsce na MPMK 7 – latków,
•	3 miejsce w GP podczas CSI ** Poznań 2011,
•	1 miejsce na CSI w Pezinoku w 2011 r.

Ostatnie 3 lata w karierze Michała również obfitowały 
w sporo sukcesów na arenie międzynarodowej. Do najważ-
niejszych z nich należą:
2014 r.: 2 miejsce Puchar Narodów CSIO – W*** Celje, 
3 miejsce GP CSI – W** Tallin, 1 miejsce GP CSI – W** 
Siauliai, 1 miejsce GP CSI – W*** Leszno, 2  miejsce GP 
CSI – W*** Poznań.
2015 r.: 1 miejsce GP CSI*** Graz, Udział w Mistrzostwach 
Europy Aachen, 2 miejsce GP CSI – W** Pezinok, 1 m – ce 
GP CSI – W** Siauliai
2016 r.: Udział w ścisłym finale Pucharu Świata w Goete-
borgu, 1 miejsce Puchar Narodów CSIO**** Linz, 3 miejsce 
GP CSI – W*** Olomouc, 2 miejsce GP CSI*** Jakubowice, 
Wicemistrzostwo Polski seniorów w Jakubowicach. 

Paweł Grzywacz

UDANY CZAS DLA OSIR 
W GŁOGOWIE MŁP.

Tegoroczne ferie dla Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Głogowie Młp. okazały się bardzo udane. W okre-
sie od 16 stycznia do 29 stycznia 2017 r. odwiedza-
jący nas klienci korzystali z wielu atrakcji oraz pro-
mocji, które w tym czasie zostały wprowadzone do 
oferty. 
Podczas ferii zostały obniżone ceny za korzystanie z lodo-
wiska, wypożyczenie łyżew oraz wejścia na basen. Każdego 
dnia każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Oprócz pływalni, 
sauny i siłowni bardzo dużym zainteresowaniem klientów 
cieszyło się lodowisko „Biały Orlik”. 

W bieżącym roku, tak jak w poprzednich latach Referat 
OSiR w Głogowie Młp. przystąpił do programu „Kinder 
Pingui”. W związku z tym najmłodsi mieli do dyspozycji 
„pingwinki” do nauki jazdy na łyżwach oraz ochronne kaski. 
Opinia najmłodszych, korzystających z pomocy „pingwin-
ków” utwierdziła nas w przekonaniu, że to wspaniała pomoc 
kiedy dziecko rozpoczyna swoją przygodę z łyżwiarstwem 
stawiając pierwsze kroki na lodowisku, ponieważ pingwinki 
pomagają lepiej utrzymać równowagę oraz wyrabiają natu-
ralną postawę, dzięki czemu nauka jazdy na lodzie staje się 
łatwiejsza i przyjemniejsza. 

Informujemy również, że wraz z nadejściem odwilży od dnia 
20 lutego br. lodowisko jest nieczynne.

W ciągu dwóch tygodni tegorocznych ferii zimowych z lo-
dowiska skorzystało 4092 osoby, a z usług basenowych 3662 
dwie osoby. Dziękujemy i serdecznie zapraszamy wszystkich 
klientów do korzystania z usług OSiR w Głogowie Młp. 

Paweł Ginalski,  
kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głogowie Młp. 

Jeśli jesteś w związku albo w Twoim najbliższym 
otoczeniu jest osoba nadużywająca alkoholu grupa 

wsparcia dla osób współuzależnionych jest miejscem 
dla Ciebie. Tel.: 669 626 044

SALONIK PRASOWY (W BIEDRONCE )
GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, UL. PIŁSUDSKIEGO 24
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DOMOWE SPOSOBY
Po zimie nasze włosy potrzebują intensywnej pielęgnacji, 
chodzi o to by odbudować ubytki w strukturze włosa po-
wstałe na skutek niekorzystnych warunków. Ich sprzymie-
rzeńcami będzie olejowanie, stosowanie maseczek i płu-
kanek. Po myciu głowy stosujemy odżywkę nawilżającą, 
a przynajmniej raz w tygodniu – silnie działającą maskę, 
która wnika w głąb włosa. Kosmetyków należy używać wy-
łącznie na włosy – skóra głowy nie wymaga smarowania 
jej żadnymi odżywkami. Dwa razy w tygodniu odżywki 
można wesprzeć domową pielęgnacją. Świetnym rozwią-
zaniem jest własnoręczne przygotowanie maski olejowej 
na bazie naturalnego oleju kokosowego, migdałowego lub 
arganowego. Przed użyciem możemy delikatnie podgrzać 
go w kąpieli wodnej. Ciepły olej nakładamy na suche włosy 
skupiając się na końcówkach. Po kilku minutach starannie 
myjemy głowę.

Dobrze sprawdzi się także maseczka z żółtka i oliwy z oliwek. 
2 łyżki oliwy z oliwek wymieszaj z łyżeczką soku z cytryny oraz 
żółtkiem. Maseczkę nałóż na włosy i owiń głowę foliowym 
czepkiem i ręcznikiem. Po 40 minutach umyj włosy szampo-
nem dokładnie spłukując oliwę. Aby osiągnąć pożądany efekt 
należy stosować minimum raz na 2 tygodnie.

CODZIENNE NAWYKI
Najczęstszą przyczyną przesuszania się włosów są nasze co-
dzienne nieprawidłowe nawyki, stosowane podczas ich pielę-
gnacji i stylizacji. Jeśli chcemy pomóc włosom należy unikać:
•	 Codziennego	mycia	głowy.	Każda	kąpiel	pozbawia	je	war-

stwy ochronnej, a naturalna warstwa tłuszczowa na włosie 
nie zdąży się odbudować.

•	 Mycia	włosów	gorącą	wodą.	Włosy	myjemy	letnią,	a	spłu-
kujemy chłodną wodą, która zamyka łuski i sprawia, że są 
błyszczące. Można to również osiągnąć, płucząc włosy zim-
ną wodą z octem.

•	 Intensywnego	pocierania	ręcznikiem	po	umyciu.	Najlepiej	
delikatnie osuszyć je ręcznikiem lub zawinąć je w turban.

•	 Suszenia	 gorącym	 strumieniem	powietrza.	Najlepiej	włą-
czyć chłodny nawiew lub pozwolić, żeby wyschły same.

•	 Zbyt	 częstego	 farbowania,	 rozjaśniania	 i	 prostowania.	
Wszystkie te czynności wykonane nieumiejętnie mogą do-
prowadzić do zniszczenia ochronnej otoczki tłuszczowej.

•	 Szybkiego	i	gwałtownego	czesania.	Włosy	powinniśmy	cze-
sać delikatnie i powoli, przytrzymując od nasady, najlepiej 
szczotką z naturalnego włosia lub grzebieniem z szeroko 
rozstawionymi ząbkami.

•	 Kosmetyków	do	stylizacji	zawierających	alkohol,	który	wy-
susza włosy.

SPECYFIKI Z DROGERII
Najlepiej sprawdzą się regenerujące linie produktów do pie-
lęgnacji włosów oraz produkty, które dodatkowo w swoim 
składzie posiadają składniki wygładzające. Do odbudowy 
struktury włosa sprawdzają się również zioła. Najlepiej uży-
wać kosmetyków które zawierają wyciąg ze skrzypu polne-
go, łopianu i pokrzywy. 

Jakich składników szukać w kosmetykach?

Włosy suche – gliceryna, lecytyna, masło shea, olejki (arganowy, 
z pestek winogron, jojoba, ze słodkich migdałów), aminokwa-
sy, prowitamina B5, proteiny pszenicy, ceramidy, aloes. Te same 
składniki służą włosom kręconym.

Włosy tłuste – wyciągi z ziół (pokrzywa, łopian, skrzyp, chmiel, 
rozmaryn), pirytionian cynku, jasny ichtiol.

Włosy puszące się – olejki takie jak w przypadku włosów suchych, 
keratyna, sylikony, oliwa z oliwek, olej z orzechów macadamia.

Włosy długie – składniki przywracające nawilżenie i regenerujące, 
czyli takie jak do włosów suchych plus silikony, keratyna.

Anna Morawiec

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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NA RATUNEK 
ZNISZCZONYM WŁOSOM
Suche i pozbawione blasku włosy to zmora niejed-
nej kobiety. Silny wiatr i zimno nie sprzyjają kondycji 
włosów, które szybko się łamią i mają rozdwojone 
końcówki. Taki rodzaj włosów potrzebuje szczegól-
nej pielęgnacji. Proponujemy kilka sposobów, jak 
poprawić ich kondycję.

Jedynym sposobem na rozdwojone końce jest podcięcie końcówek. Włosy nie łamią 
się wtedy ani nie wykruszają od końca. Na rynku są dostępne preparaty, które skleją 

rozdwojone końce, ale efekt utrzymuje się tylko do następnego mycia.
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JAK DBAĆ O SKÓRĘ?
Zimowe miesiące to trudny czas dla naszej skóry, 
która może się zbuntować – zacząć się łuszczyć, 
przesuszać i ściągać. Szkodzi jej nie tylko zimno 
i wiatr, ale także suche powietrze w ogrzewanych 
pomieszczeniach i gwałtowne zmiany temperatur. 
Poznaj kilka zasad pielęgnacji skóry. 

Maseczka z płatków owsianych to dobra kuracja dla skóry podrażnionej przez wiatr. 
Wymieszaj w miseczce w równych proporcjach płatki owsiane, żółtko jajka i miód. Trzymaj 

na twarzy przez 20 minut, zmyj ciepłą wodą. Maseczka zmiękczy i odświeży skórę

Kosmetyki dostosuj do pory roku. Zmiana pory roku ozna-
cza, że trzeba również zmienić kosmetyki. O ile lekkie kre-
my nawilżające świetnie sprawdzają się latem, o tyle zimą, 
zwłaszcza podczas mrozów powinnyśmy sięgnąć po dobre 
produkty natłuszczające.

Oczyszczaj, ale nie wysuszaj. W pielęgnacji domowej po-
winniśmy unikać kosmetyków na bazie alkoholu, siliko-
nów, parabenów, perfum czy barwników. Do cery suchej 
i wrażliwej zalecane są mleczka kosmetyczne lub płyny 
micelarne, które nie powodują podrażnienia i wysuszenia. 
Cerę tłustą i mieszaną można oczyszczać przy użyciu żeli 
myjących. Skórę twarzy najlepiej myć w letniej, a nie gorą-
cej wodzie i delikatnie osuszać miękkim ręcznikiem

Chroń i nawilżaj. Najbardziej narażona na przesuszenie 
jest skóra twarzy. Aby dostarczyć jej odpowiedniego na-
wilżenia najlepiej wybrać kremy natłuszczające i produkty 
na bazie petroletum. Dodatkowo krem powinien zawierać 
witaminy A i C, które zapobiegają wysuszaniu, olejek jojoba 
lub olejek macadamia. Składnikiem, który wygładza i do-
brze natłuszcza skórę twarzy, jest masło Shea. Kosmetyki 
rekomendowane zimą powinny zawierać również wysokie 
filtry przeciwsłoneczne. . Nie zapominaj o dłoniach – sma-
ruj je kremem po każdym myciu, a także przed wyjściem 
z domu.

Używaj balsamów do ust. Skóra na ustach jest bardzo cien-
ka i wrażliwa. Aby dobrze ją ochronić najlepiej smarować 
usta wazeliną, tłustym balsamem lub pomadką ochronną. 
Dobre balsamy mają w swoim składzie masło shea, natural-
ny wosk pszczeli i oleje roślinne. Z przesuszonymi ustami 
dobrze poradzi sobie również maść z witaminą A – kosztuje 
około 2-3 zł i można ją kupić w każdej aptece. Domowy 
sposób na spierzchnięte usta? Posmaruj usta grubą warstwą 
prawdziwego miodu. Delikatnie rozetrzyj palcami, pozo-
staw na kilkanaście minut i zmyj.

Unikaj gorących kąpieli. Gorąca kąpiel w wannie w mroź-
ny dzień to nie jest najlepszy pomysł. Zbyt długi kontakt 
skóry z gorącą wodą sprawia, że skóra ulega nadmierne-
mu wysuszeniu. Dlatego kąpiele zimą powinny być krótkie, 
a woda niezbyt gorąca. Tuż po kąpieli, jeszcze na mokrą 
skórę najlepiej zaaplikować krem lub balsam, bo oczyszczo-
na skóra jest jeszcze najbardziej narażona na wysuszenie.

Katarzyna Madej
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Głogów Młp.: Sklep „Super - Sam” GS*; 
Sklep Delikatesy „Dwójka” GS; Sklep De-
likatesy „Centrum”; PIWEX Sklep firmo-
wy ul. Długa (osiedle Słoneczne); Sklep 
nr 6 w Głogowie Młp. (osiedle Słoneczne) 
GS; Sklep p. Zofii Liszcz; Salonik prasowy 
w Biedronce.
Wysoka Głogowska: SPAR; Sklep p. Fur-
man
Budy Głogowskie: Sklep nr 10 - GS; Sklep 
p. Bober; Sklep p. Kogut
Przewrotne: Sklep p. Rusin; Sklep nr 9 
"Delikatesy Centrum" - GS
Styków: Sklep p. Pasek; Sklep p. Suszek
Pogwizdów Stary: Sklep p. Kluzińskich
Hucisko: Sklep nr 8 - GS
Zabajka: Sklep nr 11 - GS, Sklep KAMA
Miłocin: Delikatesy „Dwójka” - GS
Rudna Mała: Sklep nr 16 „Delikatesy Cen-
trum” - GS
Lipie: Delikatesy „Premium” - GS
Rogoźnica: 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

Najnowsze informacje o Gminie 
Głogów Młp. znajdziesz na:

Ze
sk

an
uj

 k
od

 te
le

fo
ne

m

Tu można kupić 
„ziemię Głogowską”

Kronika policyjna

Kalendarium najbliższych wydarzeń

2-31 marca - XVII Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Na Szkle Malowane”

4 marca 
- Mecz siatkarzy o mistrzostwo III Ligi LKS Głogovia – STS 

Klima Błażowa, godz. 17.00, szkolna hala sportowa Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp.

5 marca
- Koncert z okazji Dnia Kobiet „Zimny Drań – Piosenki 

Eugeniusza Bodo”, godz. 18.30, sala widowiskowa Miejsko 
Gminny Dom Kultury w Głogowie Młp. 

2 kwietnia - Kiermasze Wielkanoce, MGDK w Głogowie Młp. oraz 
Domy Ludowe na terenie gminy

6 kwietnia - „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”, zbiórka krwi przy 
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp.

23 kwietnia
- „Dzień Książki”, obchody Światowego Dnia Książki, impreza 

otwarta połączona z promocją czytelnictwa w gminie, 
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Głogowie Młp. 

4.02.br. – włamanie do altany i kradzież mienia o wartości 850 zł na szkodę miesz-
kańca Wysokiej Głogowskiej.

7.02.br. – włamanie do kabiny koparki w Przewrotnem i kradzież narzędzi i paliwa 
o wartości 1900 zł na szkodę mieszkańca Przewrotnego.

7.02.br. – na terenie Bud Głogowskich, na szkodę państwa, doszło do skłusowania 
zwierzyny łownej w postaci jelenia przez nieustalone osoby.

8.02.br. – wypadek drogowy w Wysokiej Głogowskiej w wyniku którego obrażeń 
doznali mieszkańcy tej miejscowości. 

12.02.br. – w Głogowie Młp. w rynku zatrzymano nietrzeźwego kierowcę, miesz-
kańca Głogowa Młp., który po przebadaniu na zawartość alkoholu posia-
dał stężenie 3 promili. 

13.02.br. – wypadek drogowy w Wysokiej Głogowskiej w obrębie szkoły, w wyniku 
którego obrażeń doznali mieszkańcy tej miejscowości. 

16.02.br. – wypadek drogowy w Stykowie, w wyniku którego obrażeń doznali 
mieszkańcy powiatu kolbuszowskiego. 

22.02.br. – oszustwo internetowe przy zakupie części samochodowych na portalu 
OLX, o łącznej wartości strat 760 zł. na szkodę mieszkańca Głogowa Młp. 

W tym miejscu Komisariat Policji w Głogowie Młp. apeluje o umiejętne korzysta-
nie z portalu OLX, ponieważ warunki korzystania przemawiają za tym, aby towar 
odbierać osobiście. Proszę również zwracać uwagę na komentarze wystawiane 
osobom sprzedającym. 
Równocześnie Policja informuje, że w miesiącu lutym br. na terenie Gminy Świl-
cza dochodziło do kradzieży z pojazdów katalizatorów z DPF. W związku po-
wyższym Policja przypomina także mieszkańcom Głogowa Młp. o umiejętnym 
zabezpieczaniu swoich pojazdów w czasie nocy.
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