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POLECAMY DOŻYNKI W RUDNEJ MAŁEJ
21 sierpnia br. w Rudnej Małej odbyły się dożynki Gminy Głogów Mało-
polski. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się Mszą Świętą koncelebro-
waną przez proboszcza parafii Rudna Wielka ks. dr Wacława Sopla wraz 
z proboszczem parafii Styków ks. Wojciechem Baranem i ks. Romanem 
Mazurem MS. Saletynem, który pochodzi z Rudnej Małej.

Po nabożeństwie grupy dożynkowe oraz zaproszeni goście prowadzeni przez 
starostów dożynek p. Jolantę Kot – Ziębę i p. Jacka Jandę udali się na miejsce 
głównych uroczystości, przy Domu Ludowym w Rudnej Małej, gdzie przystą-
piono do staropolskiej ceremonii przekazania przez starostów bochna chleba 
z tegorocznych zbiorów gospodarzowi gminy Burmistrzowi Głogowa Małopol-
skiego Pawłowi Bajowi.

W swoim wystąpieniu burmistrz dziękował rolnikom za ciążka pracę i plony – 
Dzisiaj w sposób symboliczny kończymy żniwa, dzięki dożynkom możemy pokazać 
to co rolnikom udało się wypracować – jakie są plony. Możemy im również podzię-
kować za żywność, którą wyprodukowali, która na tle żywności wytwarzanej w kra-
jach Europy Zachodniej nadal jest żywnością zdrową, ekologiczną i smaczną.

Następnie odbyła się prezentacja wieńców dożynkowych, które przygotowali 
mieszkańcy poszczególnych sołectw. Po części oficjalnej nastąpiła część artystycz-
na, w której zaprezentowały się zespoły działające przy MGDK w Głogowie Młp.

W uroczystościach dożynkowych wzięli udział między innymi: Zastępca Mera 
Pereczyna – miasta partnerskiego na Ukrainie – Liubov Kryzhavovska, Primator 
miasta partnerskiego na Słowacji – Michał Kapusta, Zbigniew Chmielowiec i Mie-
czysław Miazga – Posłowie na Sejm RP, Komendant Miejski Państwowej Straży 
Pożarnej Waldemar Wilk, Radna Powiatu Rzeszowskiego Lucyna Sokołowska, 
radni RM w Głogowie Młp.

Piotr Dykiel 

Sukcesy piłkarskie Głogovii (IV liga) przyciągają na trybuny coraz więcej kibiców i sympatyków
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Jak wyglądały Twoje przygotowania 
do udziału w Światowych Dniach 
Młodzieży w Krakowie?
Jerzy Przybyło: Decyzję o udziale 
w ŚDM podjąłem już na dwa lata przed 
ich rozpoczęciem. Wtedy, trochę z wła-
snej inicjatywy, trochę za namową przy-
jaciół, zgłosiłem się do centrum ŚDM 
w Rzeszowie „Tabor”, gdzie zaangażowa-

łem w Sekcję Komunikacyjną. Tam, z racji dobrej znajomości 
języka niemieckiego, przydzielono mnie do grupy ds. tłuma-
czeń, gdzie zająłem się tłumaczeniem broszur i ulotek informa-
cyjnych. Muszę podkreślić, że nasze spotkania miały charakter 
nie tylko organizacyjny, ale również duchowy, ponieważ uczest-
niczyliśmy we wspólnych adoracjach i rekolekcjach. ŚDM to 
przede wszystkim wydarzenie religijne, mające na celu pogłębić 
naszą wiarę, dlatego najważniejszą formą tych spotkań było od-
powiednie przygotowanie duchowe. Ustawienie sobie w głowie 
„Po co chcę tam jechać, co chcę osiągnąć”.

Wstępem do centralnych wydarzeń w Krakowie był wspól-
ny czas spędzony podczas Dni Diecezji w Rzeszowie. Jak 
opiszesz doświadczenie zetknięcia się młodzieżą, reprezen-
tującą tak wiele kultur i narodowości?
J. P.: To wielkie wydarzenie nie tylko dla Kościoła ale i dla Pol-
ski, skierowane do nas, ludzi młodych. Dlatego wiedziałem, że 
to będzie wspaniale przeżyty czas. I rzeczywiście tak było. Do 
naszej diecezji przyjechali pielgrzymi z wielu krajów m.in.: 
z Niemiec, Francji, Włoch, Norwegii, Kanady, Nigerii, Czadu 
czy RPA. Ta różnorodność kultur sprawiła, że już wtedy poczu-
liśmy atmosferę Światowych Dni Młodzieży. Ja opiekowałem 
się grupą z Niemiec – dokładnie z Poczdamu i Berlina – liczącą 
52 osoby. Podobne poglądy i wspólna wiara sprawiły, że mo-
gliśmy nawiązać ze sobą relacje, które przerodziły się pierwsze 
przyjaźnie i znajomości. Ja sam poznałem mnóstwo ludzi z któ-
rymi do tej pory mam stały kontakt. Oni są niezwykle radośni. 
Przykładowo podczas Wieczoru Uwielbienia na Podpromiu, 
podchodziło do nas wielu ludzi, robiliśmy sobie wspólne zdję-
cia. Część chodziła z flagami, część przywiozła pamiątki ze swo-
jego kraju: figurki, bransoletki, koszulki, którymi mogliśmy się 
wymieniać. Byłem zaskoczony ich otwartością i tym, że mimo 
iż tak naprawdę wcale się nie znaliśmy, tak szybko znaleźliśmy 
wspólny język. 

Spędzaliście ze sobą bardzo dużo czasu. Czy nie przeszka-
dzały Wam różnice kulturowe?
J. P.: Rzeczywiście, przez te kilka dni przeżyliśmy intensywny, 
a zarazem wspaniały czas. Zwiedziliśmy m.in. Zamek w Łań-
cucie, muzeum Ulmów w Markowej i rzeszowskie muzea. 
Oprócz tego wspólne adoracje, katechezy, dzielenie się świa-
dectwem przygotowały nas do głębszego przeżywania tego, 
co miało wydarzyć się w Krakowie. Niesamowite było to, że 
również rodziny z naszej diecezji, które przyjęły pielgrzymów, 
chętnie zaangażowały się w zorganizowanie im wolnego czasu. 
Podczas pikników, integracji i wspólnych rozmów nikt z nas 
nie myślał skąd pochodzi i co nas różni. To było niesamowite 
uczucie zobaczyć żywą, radosną młodzież, pozbawioną zbęd-

nych uprzedzeń i przekonań. Spędzony czas pokazał nam, że 
mimo iż jesteśmy tak różni, łączy nas tyle zainteresowań, pasji, 
a przede wszystkim ta sama wiara, którą możemy pielęgnować.

Jakie wydarzenie wywarło na Tobie największe wrażenie?
Mam mnóstwo dobrych wspomnień z Krakowa, ale szcze-
gólnie utkwiło mi w pamięci doświadczenie drogi krzyżowej 
wraz z papieżem. Oprócz tego, że miałem możliwość zobacze-
nia samego papieża z bardzo bliska, zachwycił mnie sposób jej 
prowadzenia, kiedy przy każdej stacji prezentowane były gru-
py religijne działające w Polsce i pokaz pantomimy. To było 
coś innego. Coś, co wszyscy przeżywali w głębokim skupieniu 
i rozmodleniu. Niesamowitym przeżyciem było dla mnie rów-
nież pierwsze wystąpienie papieża w oknie na Franciszkańskiej, 
kiedy Ojciec Święty przytoczył przykład wolontariusza, który 
zmarł na raka na miesiąc przed rozpoczęciem ŚDM. Wszyscy 
byli pod wrażeniem, że papież z Rzymu jakoś zdołał się o tym 
dowiedzieć. To uświadomiło nam, że pojedyncza jednostka też 
może dużo zdziałać, a jej wysiłek może zostać zauważony.

Jakie owoce może przynieść uczestnictwo w Światowych 
Dni Młodzieży ?
J.P: Światowe Dni Młodzieży to tylko wstęp do czegoś, co mia-
ło nas rozbudzić do dalszego działania. Cieszę się, że dzięki 
katechezom, spotkaniom z duchownymi i świadectwom in-
nych ludzi można było bezpośrednio uzyskać odpowiedź na 
nurtujące nas pytania. Owoce, jakie przyniósł udział w ŚDM 
już są widoczne, bo młodzież tym żyje i pokazuje innym, że 
było warto. Pielgrzymi organizują w swoich krajach spotka-
nia, podczas których dzielą się przeżyciami, których doświad-
czyli w Polsce. To jest niezwykle budujące.

Kolejne Spotkanie Młodych za 3 lata w Panamie. Jak zachę-
cić innych do zaangażowania się wolontariat?
J.P: Zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi przyno-
si wiele korzyści. Dzięki wolontariatowi poznajesz nowych lu-
dzi, możesz doświadczyć tego jak ktoś inny postrzega świat. To 
ubogacenie samego siebie. Mi osobiście wolontariat daje wiele 
radości i energii. Wiem, że nie żyję tylko dla siebie ale też dla 
innych. Dzięki temu mogę spojrzeć na życie z zupełnie innej 
perspektywy. To człowieka rozbudza i daje mu radość i chęć do 
życia. Przez pomoc drugiemu człowiekowi można wnieść wiele 
świeżości do swojego życia. To obustronna korzyść.

Rozmawiała: Katarzyna Madej 

W pOsZUKIWANIU DUchOWEgO pRZEŻYcIA…
Rozmowa z Jerzym Przybyło, mieszkańcem Bud Głogowskich,  

wolontariuszem podczas XXXI Światowych Dni Młodzieży w Krakowie

Pielgrzymi z Niemiec
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5 września br. w Głogowie Małopolskim odbędzie się 
uroczystość nadania patrona dla nowego skweru 
znajdującego się przy hali gimnastycznej w Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących. Patronem tym będzie 
Franciszek Litwin, postać do tej pory mało znana, 
niezmiernie jednak ważna w historii Głogowa Mało-
polskiego i samej gminy. 

Franciszek Litwin był podoficerem w Wojsku Polskim 
w okresie II Rzeczypospolitej. Wojenne losy rzuciły go 
wpierw do Rzeszowa, gdzie w 1941 r. wstąpił do ZWZ-AK, 
a później do Bud Głogowskich, w których zamieszkał w 1943 
r. Został żołnierzem głogowskiej Placówki AK przyjmując 
pseudonim „Zelota”. W swoim domu w Budach Głogow-
skich, położonym na uboczu i zasłoniętym przez ścianę lasu, 
urządził zakonspirowany magazyn broni. Odpowiedzialny 
był za zorganizowanie i prowadzenie w Placówce skrzynek 
kontaktowych. W przedwojennym wojsku Franciszek Li-
twin zdobył doświadczenie weterynaryjne pracując z końmi, 
pomagał więc mieszkańcom Bud nie tylko przy zwierzętach, 
ale również rozwiązując ich problemy zdrowotne. W konspi-
racji został nawet dowódcą plutonu sanitarnego.

Na przełomie lipca i sierpnia 1944 r. brał udział w akcji 
„Burza” na terenie Placówki AK Głogów, za który otrzymał 
wyróżnienie od dowódcy wyszkolenia Inspektoratu AK Rze-
szów por. Antoniego Pawlusa ps. „Sewer”. Jego dotychcza-
sowa działalność niepodległościowa już stawiała go wśród 
osób zasłużonych dla ojczyzny. Jednak najcięższe dni próby 
dopiero miały nadejść. Gdy wyszło na jaw, że Armia Czer-

wona nie przyniosła ze sobą tylko wyzwolenia od okupanta 
niemieckiego, ale jednocześnie zniewolenie komunistyczne, 
dowództwo polityczne i wojskowe polskiego podziemia, 
podjęło decyzję o rozpoczęciu walki z nową tzw. władzą lu-
dową oraz jej organem represji, którym był Urząd Bezpie-
czeństwa. Żołnierzy, którzy nie złożyli broni i dalej kontynu-
owali walkę historiografia nazwała Żołnierzami Wyklętymi, 
chociaż bardziej do nich pasuje inne określenie – Żołnierze 
Niezłomni. Jednym z nich był Franciszek Litwin.

Teren skweru, którego patronem zostanie Franciszek Li-
twin administrowany jest przez głogowski Zespół Szkół 
Ogólnokształcących. Dyrektor ZSO pani Dorota Depa jest 
bardzo dumna, że to akurat jeden z Żołnierzy Wyklętych 
będzie patronował skwerowi. 

 W czasie wojny okupanci, a po jej zakończeniu wła-
dze komunistyczne robiły bardzo wiele, aby pamięć 
Polaków o bohaterach, którzy ratowali Ojczyznę, 
a potem służyli prawdzie o niej, została wymazana 
z umysłów i serc Narodu. Ale słuszna sprawa zawsze 
się obroni, niezależnie od tego jak długo trzeba cze-
kać na jej objawienie. Franciszek Litwin – ostatni do-
wódca WiN na okręg Głogowski także długo czekał 
na to, aby ktoś się o niego upomniał. My pamiętamy 
o naszych bohaterach. 5 września oddamy mu należ-
ny honor i cześć, dziękując za poświęcenie dla Polski 
– mówi Paweł Baj, Burmistrz Głogowa Młp. 

Nowy patron nie został wybrany przypadkowo. Jest to świa-
dome działanie Pawła Baja Burmistrza Głogowa Młp., który 
zmierza do popularyzacji historii naszego regionu. Do tej pory 
był to temat mało zbadany. Krótką notkę biograficzną Fran-
ciszka Litwina napisał w „Zeszytach WiN” Grzegorz Ostasz, 
lecz ze względu na trudną dostępność tego opracowania, po-
stać Litwina była niemal zapomniana. Nazwanie więc jego 
imieniem skweru jest doskonałą okazją do przypomnienia tej 
sylwetki. Z radością podjęliśmy inicjatywę nazwania skweru, 
który powstaje przy szkolnej hali sportowej – mówi dalej pani 
dyrektor Depa – imieniem Franciszka Litwina jednego z Żoł-
nierzy Wyklętych. Był on związany z konspiracją akowską 
i antykomunistyczną, a w dodatku mieszkał w naszej gminie. 
O takich ludziach należy pamiętać.

Gdy w maju 1945 r. powstało konspiracyjne Zrzeszenie 
„Wolność i Niezawisłość” Franciszek Litwin został kierowni-
kiem koła WiN w gminie Głogów. Później przejął również 
obowiązki kierowania kołem w sąsiedniej gminie Trzebow-
nisko. Wśród członków głogowskiego koła WiN byli m.in. 
Jan Madejowski, Franciszek Nabożny i Stanisław Związkie-
wicz z Głogowa, Stanisław Kogut i Władysław Pado z Zabaj-
ki oraz Antoni Szkoła z Bud Głogowskich. Ich działalność 
polegała na rejestrowaniu nadużyć nowej komunistycznej 
władzy m.in. fałszerstw podczas referendum w 1946 r. czy 
wyborów w 1947 r. Franciszek Litwin był wierny przysię-
dze złożonej jeszcze władzom emigracyjnym, a komunistów 
traktował jako narzuconych przez Stalina uzurpatorów. Pro-
wadził z nimi walkę aż do 30 sierpnia 1947 r., kiedy to zo-
stał aresztowany przez UB. Wpadło wówczas wielu działaczy 
WiN z całego rejonu rzeszowskiego. Władza komunistyczna 

FRANcIsZEK LItWIN 
pAtRONEM  
NOWEGO SKWERU

Franciszek Litwin w Wojsku Polskim 1919 r.

WYDARZENIA
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Dzięki temu będziemy mogli jeszcze bardziej przybli-
żać młodym historię Żołnierzy Wyklętych i budować 
poczucie patriotyzmu lokalnego – informuje pani 
Depa. – Koncepcja architektoniczna skweru została 
przygotowana w taki sposób, by służył on nie tylko wy-
poczynkowi, ale też prowadzeniu lekcji. Znajdą się tam 
ławki ułożone w półokręgu i tablica informująca o ży-
ciu Franciszka Litwina. Podczas uroczystości nadawa-
nia imienia zostaną rozdane broszury z biografią na-
szego bohatera, które mają być jednocześnie pierwszą 
częścią planowanej serii popularyzującej sylwetki ludzi 
związanych z gminą Głogów Małopolski.

Robert Borkowski

* Zdjęcia pochodzą z archiwum rodzinnego Państwa Rusinów. 

urządziła im pokazowy proces. 26 kwietnia 1948 r. Franci-
szek Litwin został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy 
w Rzeszowie na karę śmierci, utratę praw publicznych i oby-
watelskich oraz na przepadek mienia. W oczekiwaniu na wy-
konanie wyroku zamknięto go w celi śmierci.

Po niecałych trzech miesiącach Najwyższy Sąd Wojskowy 
zamienił karę śmierci na 15 lat więzienia. Franciszek Li-
twin trafił do Wronek i tam rozpoczął odbywanie wyroku. 
Tortury stosowane podczas śledztwa podkopały mu zdro-
wie. Chorował na astmę, a więzienne warunki sprawiły, 
że doznał częściowego paraliżu ciała. Jego żona Wiktoria 

długo starała się o uzyskanie przerwy w odbywaniu wyro-
ku w celu ratowania zdrowia. Wreszcie WSR w Rzeszowie 
zgodził się na roczną przerwę. W 1954 r. Franciszek Litwin 
opuścił więzienie we Wronkach. Rok później orzeczenie le-
karskie stwierdzało, że nadal nie nadaje się do powrotu do 
więzienia. Ostatecznie już tam nie wrócił. Objęła go am-
nestia z 1956 r. Żył jeszcze pięć lat, zmarł na zawał serca 
13 kwietnia 1961 r. Pochowany jest w Rudniku.

W 1994 r. Sąd Wojewódzki w Rzeszowie unieważnił wyrok 
z 1948 r. W uzasadnieniu napisano, że Franciszek Litwin 
był prześladowany za swoją działalność niepodległościową. 
Pośmiertnie nadano mu Krzyż Armii Krajowej. Dyrekcja 
ZSO i władze samorządowe naszej gminy dodatkowo chcą 
go uhonorować nazywając jego imieniem skwer przy szkole. 

WYDARZENIA

Zdjęcie rodzinne Litwinów. Od lewej Wiktoria, Janina, Józefa i Franciszek
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DECYZJA
Końcem lipca 1944 roku historia naszej Ojczyny gwał-
townie przyspieszyła. Postępy działań aliantów na froncie 
zachodnim zbiegły się ze zbliżającą się Armią Czerwoną. 
Dowództwo Armii Krajowej zakładało, iż ze względów 
strategicznych Sowietom będzie zależeć na szybkim zajęciu 
Warszawy i w rezultacie może dojść do raptownego zała-
mania się obrony niemieckiej. Stąd więc będzie to najlepszy 
moment do podjęcia decyzji o rozpoczęciu akcji zbrojnej.

MOBILIZACJA
Do walki z okupantem 
wyruszyło ok. 30 tys. 
żołnierzy zaprzysiężo-
nych w Okręgu War-
szawskim Armii Kra-
jowej co w pierwszych 
chwilach wywołało 
entuzjazm. Wydawało 
się bowiem, że zwycię-
stwo jest w zasięgu ręki. 
Niemniej jednak stan 
liczbowy powstańców 
znacznie odbiegał od 
stanu ich uzbrojenia. 
Powstańcy dysponowali 
niemal wyłącznie bronią ręczną, mało przydatną w walkach 
miejskich z regularną armią, a wielu z nich w chwili wybu-
chu powstania nie dysponowało żadną bronią. Dyspropor-
cje dotyczyły nie tylko uzbrojenia, ale też wyszkolenia czy 
doświadczenia walczących. W ogromnym stopniu do walki 
przystąpili ludzie młodzi, głównie inteligenci, absolwenci 
warszawskich gimnazjów i liceów, studenci związani z pod-
ziemiem, członkowie konspiracyjnego harcerstwa. Przeciw 
sobie oddziały powstańcze miały garnizon niemiecki w sile 
ok. 20 tys. w pełni uzbrojonych ludzi, z czego połowę stano-
wiło regularne wojsko. Ponadto Niemcy wykorzystywali do 
walki pancerne jednostki frontowe, artylerię oraz lotnictwo.

WYDARZENIA

72. ROcZNIcA  
WYbUchU  
pOWstANIA 
WARsZAWsKIEgO
1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00 wybuchło powstanie 
warszawskie. Przez 63 dni powstańcy prowadzili heroiczną 
walkę, której celem była wolna i niepodległa Polska.

Gen. Tadeusz „Bór” Komorowski. Był 
dowódcą naczelnym Armii Krajowej. 

Po upadku powstania Warszawskiego 
dostał się do niewoli niemieckiej. 

Gen. Antoni Chruściel „Monter”. 
Pochodzący Gniewczyny Łańcuckiej 
na Podkarpaciu dowodził całością sił 

powstańczych. 

WZLOTY I UPADKI
Mimo tak widocznych dysproporcji od pierwszych dni po-
wstania w mieście próbowano stworzyć normalnego życia 
– stworzono system dystrybucji żywności, uruchomiono 
harcerską pocztę, pierwszą audycję nadała powstańcza ra-
diostacja „Błyskawica”. Atutami Polaków były znajomość 
terenu i determinacja. Już w sierpniu siły powstańcze na 
szeroką skalę wykorzystywały system kanałów do komuni-
kacji pod obszarami kontrolowanymi przez wroga. Dużym 
wsparciem dla nich były zrzuty zaopatrzenia przez brytyj-
skie samoloty i samoloty Polskich Sił Powietrznych. Do 
akcji powstańczej przyłącza się ludność cywilna, udzielając 
walczącym pomocy w budowaniu barykad i umocnień. Fe-
nomenem stały się kuchnie polowe wydające posiłki żoł-
nierzom i cywilom. Jednak po początkowych sukcesach 
polskiej strony Niemcy, wsparci dodatkowymi posiłkami 
z III Rzeszy, przystąpili do ostatecznej rozprawy ze stolicą. 
A przyświecał im jeden cel – całkowite zniszczenie War-
szawy. Do tłumienia powstania okupanci użyli najcięższej 
artylerii, a na zajętych obszarach, zwłaszcza na Woli, siły do-
puszczali się masowych zbrodni na ludności cywilnej. Pod 
koniec września sytuacja w mieście stała się tragiczna. Bra-
kowało wody, żywności, groził wybuch epidemii. Powstańcy 
trwali już tylko na odseparowanych od siebie „wyspach”. 

Tak po 63 dniach zaciętej walki upadło powstanie warszawskie.

WARSZAWA – MIASTO RUIN
Bitwa o Warszawę to najkrwawsza i największa akcja podzie-
mia w okupowanej przez Niemców Europie. W ciągu zaled-
wie kilkudziesięciu dni powstania miasto zostało praktycznie 

Decyzją Rządu Rzeczypospolitej 31 lipca Komendant 
Główny AK gen. Tadeusz „Bór” Komorowski wydaje 
rozkaz nawołujący do rozpoczęcia akcji zbrojnej. W na-
stępstwie Komendant Okręgu Warszawskiego AK płk 
Antoni Chruściel „Monter” wyznacza godzinę „W” na 
dzień następny, tj. 1 sierpnia na godzinę 17.00. 

Na wiadomość o wybuchu powstania w Warszawie Re-
ichsführer SS Heinrich Himmler wydał rozkaz: Każdego 
mieszkańca należy zabić, nie wolno brać żadnych jeńców, 
Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma 
być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy.

Dalsza walka w Warszawie nie ma już żadnych szans. 
Zdecydowałem ją skończyć. Warunki kapitulacji gwa-
rantują żołnierzom pełne prawa kombatantów i ludno-
ści cywilnej humanitarne traktowanie. Sam iść muszę 
z żołnierzami do niewoli – depesza dowódcy AK Tade-
usza „Bora” Komorowskiego.

Godzina „W”

cd na str. 7
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EKOLOgIcZNE WAKAcJE
Wakacje już za nami i choć nie wszyscy mieli możliwość 
wypoczynku na wyjeździe z pomocą pośpieszył im Ośro-
dek Caritas w Budach Głogowskich, który zorganizował 
tygodniowy pobyt dla najmłodszych. 

W pierwszym tygodniu sierpnia Ośrodek Caritas Diecezji Rze-
szowskiej, Centrum Promocji Obszarów „Natura 2000” w Bu-
dach Głogowskich, zmienił się w miejsce odpoczynku i zabawy 
dzieci z terenu Gminy Głogów Młp. W tym czasie przebywało 
tam ponad 130 dzieci, które każdego dnia z radością uczest-
niczyły w licznych zabawach, konkursach, grach sportowych, 
a także w zajęciach dotyczących ekologii. 
Podczas turnusu codziennie odbywały się spotkania z cieka-
wymi gośćmi, którzy opowiadali o swoich życiowych pasjach. 
Odwiedził nas Daniel Jakubowski – podróżnik i himalaista, 

członkowie Związku Strzelec na czele z Henrykiem Klimkiem 
i Barbarą Gajewską, mistrz karate – Wiesław Kisiel wraz z wy-
chowankami oraz redaktor TVP3 Rzeszów – Beata Bartman. 
Dla wielu dzieci były to jedyne atrakcje tego lata i szansa na 
poznanie ciekawych ludzi.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się również spotkanie ze 
strażakami, którzy zaprezentowali akcję ratowniczą oraz uru-
chamiając kurtynę wodną – zorganizowali dla dzieci przy-
jemny „prysznic”. Na zakończenie turnusu do Centrum Cari-
tas przybył Burmistrz Gminy Głogów Paweł Baj, a także p.o. 
dyrektora MGOPS w Głogowie Młp. Mariola Kot, sołtys Bud 
Głogowskich Barbara Madej, dyrektor Liceum Ogólnokształ-
cącego w Głogowie Młp. Dorota Depa i dyrekcja Centrum 
Szkoleń Anna Sroka i Mariusz Jodłowski, którzy obdarowali 
najmłodszych słodyczami. 
Udane wakacje dzieci, które nie mają możliwości wyjazdu 
nad morze czy w góry to owoc współpracy Caritas Diecezji 
Rzeszowskiej z Gminą Głogów Małopolski, a także zaanga-
żowania pracowników i wolontariuszy rzeszowskiej Caritas. 
Dzięki nim dzieci powrócą do swych domów z bogatym ba-
gażem wakacyjnych wspomnień. 

ks. Piotr Potyrała, wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej

zmiecione z powierzchni ziemi pochłaniając życie setek 
tysięcy ludzkich istnień. Warszawa była zrujnowana – po 
zakończeniu wojny 85% miasta leżało w gruzach. Znisz-
czony został wielowiekowy dorobek kulturalny i mate-
rialny stolicy. A wszystko po to, aby spełnić niemiecki sen 
Adolfa Hitlera o powstaniu nowego niemieckiego miasta 
na gruzach stolicy. Pomimo tego, iż powstanie warszawskie 
zakończyło się klęską pewne jest jedno. Powstanie dowio-
dło o niezwykłej woli walki o suwerenny byt i przeszło do 
historii jako przykład niezwykłej odwagi i determinacji 
powstańców, których nie powstrzymały bezwzględność 
i okrucieństwo oddziałów niemieckich.

PUNKT KONSULTACYJNY
Grupa AA EDEN w Głogowie Młp. zaprasza na spotkanie w każdy czwartek o godz. 18.00  

w Miejsko Gminnym Domu Kultury w Głogowie Młp. w pok. nr 109.  
Mitingi otwarte dla wszystkich zainteresowanych odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Tel. 515 249 728

WYDARZENIA

WYśLIJ KARtKę 

DO pOWstAńcA
I Ty możesz podziękować powstańcom za poświę-
cenie w walce o naszą wolność. Do 2 października 
możesz wysłać bezpłatną kartkę, w której napiszesz 
kilka słów do powstańca. 

JAK TO ZROBIć? 

Odbierz bezpłatną kartkę w Punkcie Poczty Polskiej 
przy ul. Rynek 58 w Głogowie Młp. i napisz kilka 
słów od siebie. Pamiętaj, ze to właśnie one mają naj-
większą wartość. Jeśli chcesz możesz pozostawić 
swój adres na który otrzymasz wiadomość zwrot-
ną. Naklej znaczek i wyślij. Kartkę możesz również 
wysłać drogą elektroniczną. Tysiące kartek wysła-
nych w ramach ubiegłorocznej edycji zamieniły się 
w wiele trwających do dziś relacji między nadawcami 
a powstańcami. Szczegóły akcji dostępne na stronie 
www.BohaterON.pl

Powstańcy na barykadach

Katarzyna Madej

cd ze str. 6

Wakacyjne zabawy w Ośrodku Caritas
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W Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Głogowie 
Młp, i wszystkich jej oddziałach rozpoczną się cotygo-
dniowe zajęcia stałe. Wzorem lat poprzednich spotkania 
te obejmują lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne, czytanie 
książek oraz gry. Uczestnicy mają szanse zapoznać się z za-
sobami biblioteki, poszerzyć swoją wiedzę oraz efektywnie 
wykorzystać wolny czas. Zachęcamy do korzystania z do-
stępu do bezpłatnego Internetu i wykorzystywania go jako 
pomocy w poszerzaniu wiedzy. W każdym oddziale oraz 
Czytelni MGBP na czytelników czekają stoliki, przy których 
można odrobić zadane prace domowe – sięgając w razie po-
trzeby po odpowiednie publikacje – zachęca dyrektor MGBP 
w Głogowie Młp. Anna Kopeć. 

W tym roku biblioteka proponuje także młodym czytelni-
kom utworzenie „Dyskusyjnych Klubów Książki” w każdym 
oddziale. Założeniem takich projektów jest spotykanie się raz 
w miesiącu i wspólna dyskusja na temat wybranej wcześniej 
książki. Kluby służą rozwijaniu umiejętności komunikacyj-
nych, kształceniu właściwych postaw społecznych oraz przy-
gotowują do wypowiadania się na forum – mówi A. Kopeć. 
Uczniowie mogą też własnoręcznie budować biblioteczny księ-
gozbiór poprzez zgłaszanie pracownikom biblioteki własnych 
propozycji zakupów nowości wydawniczych, gdyż kolejny raz 

otrzymaliśmy jedną z najwyższych, wśród bibliotek powiato-
wych, dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup 
książek – dodaje. Terminarz zajęć będzie dostępny na stronie 
internetowej MGBP www.mgbp.com.pl.

Ofertę przygotowuje również Miejsko Gminny Dom Kul-
tury, który jak co roku zorganizuje szereg różnorodnych 
zajęć wypełniających pozalekcyjny czas dzieci i młodzieży. 
W ofercie z pewnością znajdą się zajęcia kółek plastycz-
nych, modelarskich, kółka gier o zabaw, zajęcia taneczne, 
zajęcia grup teatralnych, zajęcia językowe – słowem każdy 
będzie mógł wybrać coś dla siebie. Wszystkie warsztaty 
będą odbywać się po okiem wykwalifikowanych instrukto-
rów. Bieżące informacje należy śledzić na stronie MGDK 
w Głogowie Młp. www.mgdk.pl

Miłośnicy sportu i aktywnego spędzania czasu mogą rozwi-
jać swoje pasje w sekcjach Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „Ikar”. Klub zaprasza chętnych uczniów do zapisów 
do sekcji piłkarskiej, pływackiej i tenisa ziemnego. Obec-
nie sekcja piłki nożnej prowadzi nabór na nową grupę, dla 
rocznika 2010 i młodsi, oraz nabory dodatkowe w istnieją-
cych rocznikach 2004-2009. Sekcja tenisa ziemnego poszu-
kuje uczniów klas 1-3 oraz 4-6 szkoły podstawowej. Zajęcia 
tenisa w sezonie letnim odbywają się na korcie tenisowym 
obok pływalni natomiast w sezonie zimowym na hali NTB 
Active Club. 

Do sportowej aktywności zachęca również UKS „Sajdak”. 
Klub od 2010 roku popularyzuje łucznictwo jako dyscypli-
nę sportu oraz formę rekreacji, co stopniowo przekłada się 
na sukcesy młodzieży na arenie okręgowej. Chętnych do 
spróbowania swoich sił w łucznictwie (głównie z roczni-
ków 2003 i 2004) zapraszamy na tory łucznicze Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Głogowie Młp.

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów na poszcze-
gólne zajęcia nalży śledzić na stronach internetowych oraz 
w kolejnych numerach Ziemi Głogowskiej.

Katarzyna Madej

WYDARZENIA

NA JAKIE ZAJęcIA 
ZApIsAć DZIEcKO 
OD WRZEśNIA?
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Sezon wakacyjny dobiegł końca, a to oznacza, 
iż uczniowie rozpoczęli kolejny rok szkolny. Wraz 
z nim dzieci i młodzież będą mogli wypełnić swój 
czas pozalekcyjny uczęszczając na zajęcia orga-
nizowane przez lokalne instytucje i kluby sportowe.
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Straż Miejska w Głogowie Młp. informuje wszystkich 
właścicieli czworonogów o obowiązkach wynika-
jących z posiadania psa. Opieka sprawowana nad 
naszym pupilem to nie tylko przyjemności i beztro-
ska. Prawo nakłada na nas obowiązki, o których na-
leży pamiętać oraz się z nich wywiązywać.

 WaRUnKI żyCIa
Przede wszystkim każdy właściciel psa jest zobowiązany do 
zapewnienia mu właściwych warunków bytowych. Zgodnie 
z ustawą o ochronie zwierząt pies musi mieć stały dostęp do 
wody oraz powinien być regularnie karmiony. Ponadto nale-
ży zapewnić mu pomieszczenie z dostępem do światła dzien-
nego, dające schronienie przed zimnem, upałem i opadami 
atmosferycznymi. Ze względu na wysoką temperaturę panu-
jącą w sezonie letnim należy zwrócić szczególną uwagę na 
przetrzymywanie czworonogów w samochodach. Pod żad-
nym pozorem NIE WOLNO ich zostawiać w zamkniętym 
pojeździe, kiedy np. wyruszamy na zakupy.

 SZCZePIenIa
Kolejnym bardzo istotnym aspektem posiadania psa jest 
konieczność dokonywania corocznych szczepień prze-
ciwko wściekliźnie. Zgodnie z ustawą o ochronie zdro-
wia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt: 
„Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko 
wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez 
psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 mie-
sięcy od dnia ostatniego szczepienia” (art. 56 ust. 2).

 KOntROLa ZaChOWanIa 
Warto także zwrócić uwagę na odpowiednie środki ostroż-
ności i kontrolę nad swoim pupilem podczas wspólnych 
spacerów. Właściciel psa nie może spuszczać go ze smyczy 
w miejscach ogólnodostępnych. Pies powinien być na smy-
czy, a jeżeli jest to rasa niebezpieczna powinien mieć także 
kaganiec. Niedopuszczalne jest również drażnienie bądź 
płoszenie zwierzęcia po to, by stało się agresywne. Tego 
typu zabawy mogą skończyć się tragedią.

 POSPRZątaJ PO SWOIM PSIe
Każdy posiadacz czworonoga zobowiązany jest do natych-
miastowego sprzątania zanieczyszczeń spowodowanych 
przez zwierzę w miejscach publicznych oraz w innych miej-
scach przeznaczonych do wspólnego użytku. Właściciel psa 
powinien umieścić psie odchody w foliowym worku i wyrzu-
cić do najbliższego kosza śmieci. Straż Miejska w Głogowie 
Młp. planuje w najbliższym czasie zakup i rozstawienie spe-
cjalnych dystrybutorów „psich pakietów”, z których będzie 
można bezpłatnie pobierać woreczki na psie nieczystości. 

Na koniec przypominamy o tym, iż zwierzę to nie zabaw-
ka, a duża odpowiedzialność. Weekendowe wyjazdy czy też 
wczasy za granicą nie zwalniają nas z obowiązku sprawo-
wania opieki nad pupilem. Należy pamiętać, że porzucenie 
zwierzęcia jest czynem karalnym i grozi przykrymi konse-
kwencjami dla jego właściciela.

Łukasz Długoń, Komendant Straży Miejskiej w Głogowie Młp.

Przypominamy wszystkim 
mieszkańcom Gminy Głogów 
Młp. o obowiązku umieszcza-
nia tabliczki z numerem po-
rządkowym nieruchomości. 
Brak oznakowania posesji 
grozi karą nawet do 250 zł.

Wraz z rozwojem zabudowy miejskiej i osiedli mieszka-
niowych w ostatnich latach częstym zjawiskiem jest brak 
oznaczenia posesji przez właścicieli, administratorów lub 
użytkowników nieruchomości. Przypominamy, że każdy 
właściciel nieruchomości ma obowiązek umieszczenia w wi-
docznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki 
z numerem porządkowym i utrzymanie jej w takim stanie, 

by była ona czytelna. Za brak oznakowania posesji grozi kara 
grzywny w wysokości do 250 zł.

Skontrolowana została już część sołectw naszej gminy. Kon-
trole te wykazały znaczną poprawę systemu oznakowania do-
mów, ale wciąż są jeszcze posesje, na których brakuje tabliczek. 
W najbliższym czasie planowane są kolejne wizyty, których 
celem będzie zwiększenie świadomości lokalnej społeczności. 

Pamiętajmy, że widoczne oznakowanie domu znacznie uła-
twia i skraca czas dojazdu do poszczególnych nieruchomo-
ści. W przypadku interwencji Policji, Pogotowia Ratunko-
wego, Straży Pożarnej czy innych służb to niezwykle ważne, 
gdyż w walce o ludzkie życie liczy się każda minuta.

Anna Morawiec

WYDARZENIA

pAMIętAJ O sWOIM psIE!

Pozostawienie zwierzęcia w samochodzie podczas 
upału nosi znamiona znęcania się i jest czynem ka-
ralnym, zgodnie z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt. 
Warto również pamiętać, iż zabrania się trzymania 
zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 
12 godzin w ciągu doby.

Uchylanie się od obowiązku szczepienia psa przeciwko 
wściekliźnie grozi mandatem karnym do 500 zł!

OZNAcZ sWóJ DOM!
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„Za” wprowadzeniem nowych przepisów opowiedzieli się 
Radni Głogowa Młp., powołując specjalną komisję, która 
zajmie się opracowaniem przepisów określających jasne za-

sady i warunki umieszczania tablic reklamowych na terenie 
naszej gminy. Przepisy mają określać gabaryty, standardy 
jakościowe oraz rodzaj materiałów budowlanych z jakich 
mogą być wykonane uliczne reklamy. 

Ich decyzja była możliwa dzięki wprowadzonej w zeszłym 
roku tzw. ustawie krajobrazowej, która mówi o możliwości 
uchwalenia miejscowego prawa określającego warunki, ja-
kie muszą spełniać reklamy.

Kolorowe banery reklamowe to problem każdego większego 
miasta. Małe, duże, wielokolorowe, rozmieszczone po kilka 
w jednym miejscu często szpecą zabudowę miast i rozpra-
szają kierowców, a niektóre z nich tylko maskują elewacje 
zniszczonych i sypiących się budynków. Dzięki nowej usta-
wie z przestrzeni publicznej ma zniknąć natłok informacji 
reklamowej, a co za tym idzie odsłoni się krajobraz oraz wa-
lory kulturowe i architektoniczne naszej gminy.

Anna Morawiec

Dla kogo?
Żołnierzem Obrony Terytorialnej może zostać każdy oby-
watel Polski, który spełni wymogi związane z kwalifikacją 
wojskową (przede wszystkim zdrowotne) oraz wyrazi chęć 
służenia Ojczyźnie. Jeśli kandydat przejdzie wstępne rekru-
tacje może się ubiegać o skierowanie na szkolenie, które 
wraz z pełnym uposażeniem zapewnia rząd.

Jakie szkolenia?
Przejście kwalifikacji to początek trzyletniego cyklu szkole-
nia, które będzie się odbywało raz, maksymalnie dwa razy 
w miesiącu i zakończy się egzaminami i złożeniem przysię-
gi wojskowej. Wtedy kandydat osiągnie pełną zdolność do 
działania w razie kryzysu lub wojny i zostanie żołnierzem 
rezerwy z przydziałem do służby w obronie terytorialnej. 
Szkolenie ma obejmować przede wszystkim strzelanie, tak-
tykę, zajęcia z topografii, ochronę i obronę obiektów, roz-
poznanie, ćwiczenia na poligonie, wychowanie patriotycz-
ne i wychowanie fizyczne.

Udział kandydata w szkoleniu będzie jednak łączył się 
z jego okresową nieobcością w pracy. Jednak pracodawcy 
nie muszą się o to martwić, gdyż zatrudniając osobę, która 
jest równocześnie żołnierzem rezerwy pracodawca będzie 
mógł ubiegać się o świadczenie pieniężne adekwatne do 
poniesionych kosztów. 

Wynagrodzenie
Członkowie brygady Obrony Terytorialnej będą otrzymy-
wali wynagrodzenie za służbę, w zależności od posiadane-
go stopnia i uczestnictwa w ćwiczeniach:

200 zł/miesiąc z tytułu comiesięcznego dwudniowego szkolenia.
300 zł/miesiąc z tytułu bycia w stanie gotowości.

Chętni do wstąpienia w szeregi Obrony Terytorialnej mogą 
zgłaszać się do Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień, któ-
ra mieści się w Rzeszowie przy ul. Konopnickiej 7, gdzie 
otrzymają również szczegółowe informacje.

Katarzyna Madej

WYDARZENIA

tO KONIEc ULIcZNYch REKLAM?
Radni Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim podjęli uchwałę dotyczącą zasad umieszczania reklam, 
szyldów i bilbordów na terenie Gminy Głogów Młp. Przepisy pozwolą na uporządkowanie ulicznych reklam 
i wprowadzą wizualny ład w przestrzeni publicznej. Ma być ładniej i przejrzyściej.

Banery reklamowe na jednej z kamienic przy  
ul. Rzeszowskiej

WOJsKO sZUKA chętNYch DO bRYgAD ObRONY tERYtORIALNEJ 
Od września chętni z województwa podkarpackiego będą mogli się zapisać do brygad Ochrony teryto-

rialnej. Wszyscy zakwalifikowani ochotnicy będą otrzymywać z ministerstwa po 500 zł miesięcznie.

Obrona Terytorialna jest nową forma obronną państwa. 

W jej skład będzie wchodziło 17 brygad, po jednej 

z każdego województwa (w woj. mazowieckim powsta-

ną dwie). Siły obrony terytorialnej wykonują zadania 

z zakresu obrony powszechnej państwa oraz wsparcia 

i zabezpieczenia wojsk operacyjnych. Ponadto, mogą 

prowadzić działania bojowe oraz ratownicze. Zawsze 

jednak są ograniczone do terenu kraju. Każda brygada 

przyjmie za patrona postać Żołnierza Wyklętego, który 

zapisał się w historii danego terenu. 
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Z UCZELNI DO BIZNESU
Teoria nie jest nic warta, jeżeli 
nie potwierdzą jej doświad-
czenia – to główne motto dr 
inż. Jana Pąprowicza, właści-
ciela głogowskiego „Techni-
texu” – zakładu, który obecnie 
wchodzi w struktury Grupy 
Eko-Karpaty. 

Podkarpackie Centrum Pro-
dukcyjno-Wdrożeniowe „EKO
-KARPATY” jest unikalnym, 
innowacyjnym w skali kraju, 
wielobranżowym przedsię-
biorstwem badawczo-pro-

dukcyjnym, zajmującym się opracowywaniem i wdrażaniem 
nowoczesnych technologii. Firma prężnie działa w wielu dzie-
dzinach przemysłu i usług. Do najważniejszych należą sektor 
włókienniczo-filtracyjny, obuwniczy, budowlany, rolniczy, me-
blarski samochodowy, metalowy inżynieria lądowa i ochrona 
środowiska. Grupa EKO-KARPATY jest jednym z wiodących 
krajowych producentów włóknin filtracyjnych, technicznych, 
polipropylenowych typu SPUNBOND, agrowłóknin, filtrów 
do urządzeń AGD i filtrów dla motoryzacji pod marką BJP 
FILTER. Nasza innowacyjność polega na tworzeniu szere-
gu produktów powstających od pomysłu, poprzez badania 
i wdrożenie, aż do produkcji gotowych wyrobów rynkowych, 
mających zastosowanie w każdym gospodarstwie domowym 

– mówi dr inż. Jan Pąprowicz. W ciągu 25-letniej działalności 
EKO-KARPATY rozwinęły się do 4 zakładów produkcyjnych 
zakładu w Tarnowcu, Głogowie Młp., Zakładu Napraw Samo-
chodów oraz Enviro sp. z o.o. w Boguchwale.

FILTRY PRZYJAZNE ALERGIKOM
Wraz w włączeniem „Technitexu” w struktury „Eko-Kar-
pat” zakład znacznie rozszerzył profil swojej działalności. 
Zachowując dotychczasową produkcję dr inż. Jan Pąpro-
wicz wdrożył nowoczesne rozwiązanie na rynku filtrów 
motoryzacyjnych. Jednym z czynników włączenia Tech-
nitexu w grupę „EKO-Karpaty” było rozszerzenie grupy 
naszych wyrobów, z tego względu, iż dotychczas Eko-Kar-
paty zajmowały się produkcją włóknin, a do produkcji 
filtrów potrzebne były tkaniny, które produkowane były 
właśnie w Głogowie – 
podkreśla dr inż. Pąpro-
wicz. 

Produkcja nanofiltrów do 
klimatyzacji samocho-
dowych to nowoczesna, 
innowacyjna i pierw-
sza tego typu produk-
cja w Polsce. Co więcej 
filtry te są produkowa-
ne i sprzedawane pod 
własną marką BJP Filter. 
Dzięki wieloletnim ba-
daniom przedsiębiorczy naukowiec wdrożył do produkcji 
filtry, usuwające różnego rodzaju szkodliwe zanieczyszczenia 
z bezpośredniego otoczenia człowieka. Stworzone przez dr 
inż. Pąprowicza wyroby mają zastosowanie w każdym domu 
w postaci filtrów i nanofiltrów do odkurzaczy, lodówek, oka-
pów kuchennych, urządzeń oczyszczających powietrze. Fil-
try te nie tylko usuwają zanieczyszczenia pyłowe ale również 
mikrobiologiczne, chemiczne i zapachowe, dlatego szczegól-
nie polecane są dla dzieci, alergików, osób chorych i wrażli-

INNOWAcYJNE 
tEchNOLOgIE

GRUpa pCpW EKO-KaRpaty, 
zakład TechniTex

Dr inż. Jan Pąprowicz – właściciel Grupy  
„Eko-Karpaty”

Filtry powietrza i kabinowe, produkowane pod 
własną marką BJP Filter

Filtry do odkurzaczy domowych i przemysłowych

Zakład technicznych Wyrobów Włókienniczych „technitex” mieszczący się przy ul. Fabrycznej 10 w Głogo-
wie Młp. działa prężnie od 1973 r. Początkowo zajmował się produkcją włókienniczą oraz szyciem plandek, 
jednak od roku 2000, kiedy właścicielem zakładu został naukowiec i przedsiębiorca dr inż. Jan Pąprowicz, 
zakład poszerzył swój profil działalności opracowując i wdrażając szereg innowacyjnych technologii.

GOSPODARKA

Założycielem grupy „Eko-Karpaty” jest dr inż. Jan Pą-
prowicz, naukowiec, badacz i nauczyciel akademicki. 
Przez ponad 30 lat zdobywał doświadczenie naukowo
-badawcze z zakresu ochrony środowiska, pracując na 
politechnikach Śląskiej, Białostockiej i Rzeszowskiej. 
Wykorzystując swój bogaty dorobek naukowy, w tym po-
mysły i odkrycia w dziedzinie rozwiązywania problemów 
związanych z zanieczyszczeniami chemicznymi, zapa-
chami, spalinami, pyłami i bakteriami, założył w 1991 
r. ośrodek badawczo-wdrożeniowy ENVIRO Sp. z o.o. 
Kolejnym etapem rozwoju firmy było uruchomienie dwa 
lata później zakładu Podkarpackie Centrum Produkcyjno
-Wdrożeniowe EKO-Karpaty w Tarnowcu oraz włączenie 
w swoje struktury Zakładu Technicznych Wyrobów Włó-
kienniczych „Technitex” w Głogowie Młp. i Zakładu Na-
praw Samochodów w Boguchwale.
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wych na zanieczyszczenia – podkreśla dr inż. Jan Pąprowicz. 
Z uwagi na współpracę z wieloma instytutami badawczymi 
stworzyliśmy technologie, które są skuteczne – my wiemy co 
robimy – dodaje. Firma będzie wdrażać kolejne, nowatorskie 
pomysły i w przyszłości chce wejść w branże medyczną i zająć 
się produkcją opatrunków medycznych na rany szczególnie 
trudno gojące się i oparzenia. 

Na terenie zakładu „Technitex” istnieje również sklep, 
w których można zaopatrzyć się w produkowane przez fir-
mę wyroby, a także akcesoria motoryzacyjne. 

PROJEKTY BADAWCZE
Dr inż. Jan Pąprowicz współpracuje z licznymi polskimi 
i zagranicznymi ośrodkami badawczymi i uczelniami wy-
nikiem czego jest opracowanie wielu nowoczesnych tech-
nologii w ramach projektów badawczych, unijnych i wdro-
żenie ich do produkcji. Nasz zakład stanowi modelowy 
przykład pomostu między nauką a przemysłem. Możemy 
poszczycić się nie tylko dorobkiem przemysłowym ale i na-
ukowym – podkreśla właściciel. Dorobek intelektualny fir-
my stanowi ponad: 100 publikacji, ponad 60 wdrożonych 
prac naukowo-badawczych, 20 projektów unijnych i celo-
wych, 15 patentów i praw ochronnych, 30 certyfikatów, au-
torstwo 7 Polskich Norm i ok. 300 wdrożonych produktów. 
Za swoją działalność badawczo-rozwojową firma otrzyma-
ła 2 nagrody Ministra Nauki oraz ponad 60 innych nagród. 

Katarzyna Madej,  
Robert Borkowski

GOSPODARKA

Obiekt, w którym obecnie mieści się firma ma długą hi-
storię. Jest to dawny pałac książąt Lubomirskich zbu-
dowany w latach 20. XVIII w. Przez cały XIX w. służył 
jako koszary c. k. armii austriackiej. W 1910 r. budynki 
wynajął od ówczesnego właściciela Adama Jędrzejo-
wicza Franciszek Weiss, inżynier po studiach w Irlan-
dii, z myślą o utworzeniu własnej fabryki włókienniczej. 
Wybrał właśnie Głogów, ponieważ w mieście istniały 
tradycje uprawy lnu i konopi, w związku z czym miał 
gwarancje, że znajdzie na miejscu odpowiednią kadrę 
pracowniczą. Rozwój fabryki został zahamowany po 
wybuchu I wojny światowej. W 1914 r. budynki zostały 
spalone przez Rosjan. Dopiero w 1917 r. Weiss mógł 
przystąpić do ich odbudowy. Zawiązał spółkę, do któ-
rej weszli m.in. Jan Jędrzejowicz, syn Adama, hrabia 
Alfred Potocki z Łańcuta, Stanisław Dąmbski z Rudnej 
i ks. Władysław Łańcucki, proboszcz z Wysokiej. 

Po II wojnie światowej fabryka została znacjonalizo-
wana, stając się własnością państwową. Od 1951 r. 
funkcjonowała pod nazwą Głogowskie Zakłady Lniar-
skie Przemysłu Terenowego „Lnianka”, a od 1959 r. 
została podporządkowana Wojewódzkiemu Zjedno-
czeniu Przedsiębiorstw Państwowego Przemysłu Te-
renowego w Rzeszowie. W 1973 r. fabryka została 
przekształcona w Zakłady Technicznych Wyrobów 
Włókienniczych „Technitex”.

NajważNiejsze Nagrody:

- I Nagroda Prezesa Krajowej Izby Gospodar-
czej INNOVATICA 2010, nagroda przyznana 
na wniosek Rzeszowskiej Izby Przemysłowo
-Handlowej,

- Award of Excellence in IP Management, firma 
Eko-Karpaty w gronie 50 polskich firm z naj-
większym kapitałem intelektualnym za rok 
2010,

- Tytuł „Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 
2010” za uruchomienie innowacyjnej, pierw-
szej w Polsce produkcji nanomateriałów włó-
kienniczych,

 - Tytuł „Innowacyjny produkt” w konkursie „Kra-
jowi Liderzy Innowacji”, edycja regionalna dla 
woj. podkarpackiego,

- Lider Województwa Podkarpackiego 2004-
2011, i wiele innych.
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Jeśli jesteś w związku albo w Twoim najbliższym otoczeniu jest osoba nadużywająca 
alkoholu grupa wsparcia dla osób współuzależnionych jest miejscem dla Ciebie.

Rozbudowa polegała na przebudowie i remoncie dawnej 
operatorni sali kinowej wraz z pomieszczeniami przyle-
głymi i przystosowanie tej części budynku do funkcji re-
alizacji dźwięku i oświetlenia w sali widowiskowej wraz 
z możliwością dokonywania rejestracji audio z funkcją 
studia nagrań. Zakres prac objął wykonanie robót bu-
dowlanych wyburzeniowych, robót remontowych (ściany, 
tynki, wykończenie, podłoża, posadzki, stolarka), wyko-
nanie instalacji c.o., instalacji wod.-kan., instalacji wenty-
lacji i elektryki. Dzięki temu obiekt zostanie dostosowany 
do standardów obowiązujących w XXI w.

Przedsięwzięcie znacznie poprawi warunki funkcjonowa-
nia oraz jakość oferowanych usług kulturalnych. Ponadto 
stworzy niezbędne warunki, aby sprostać potrzebom bar-
dziej wymagających artystów i pozwoli kreować kulturę na 
wyższym, obecnie niedostępnym poziomie m.in. realiza-
cję spektakli teatralnych, koncertów czy recitali. Miejsko 
Gminny Dom Kultury w Głogowie Młp. spełnia bardzo 
znaczącą funkcję w kulturze naszego miasta i regionu, a no-
woczesna baza pozwoli przyciągnąć mieszkańców miasta 
i okolic do korzystania ze stałej oferty MGDK.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki dotacji otrzymanej 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wy-
sokości 48 722,00 zł. Całkowity koszt realizacji inwestycji 
wynosi 120 718,00 zł

Katarzyna Madej

ZAKOńcZONO KOLEJNY EtAp ROZbUDOWY 
MIEJsKO gMINNEgO DOMU KULtURY W gŁOgOWIE MŁp.

Zakończono prace remontowe przy rozbudowie zaplecza sali kinowej Miejsko Gminnego Domu Kultury im. 
Franciszka Kotuli w Głogowie Młp. to drugi etap zadania, rozpoczętego w 2015 r., polegający na poprawie 
warunków funkcjonowania całego obiektu poprzez jego unowocześnienie.

W ramach dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały docieplo-
ne ściany fundamentowe, ściany parteru, strop oraz wymie-
nione okna i drzwi. Dokonano także remontu łazienek oraz 
zaadaptowano pomieszczenia i teren wokół żłobka. Otocze-
nie zostało ogrodzone, wykonano monitoring, parkingi oraz 
plac zabaw z bezpieczną dla dzieci podłogą poliuretanową, 
która w przypadku upadku dziecka z elementu zabawowego 
pozwoli zminimalizować ryzyko zbędnych urazów kończyn 
i głowy. Warto także podkreślić, że elementy placu zabaw zo-
stały dostosowane do wieku maluchów tak, aby umożliwić 
bezpieczną zabawę dzieciom do lat trzech. Do żłobka zaku-
piono także niezbędne elementy wyposażenia – sprzęt AGD 
i RTV, wyposażenie sal i pomieszczeń, pomoce dydaktyczne, 
zabawki, leżaki, łóżeczka, przewijaki, itp. Inwestycja została 

zrealizowana w ramach ogólnopolskiego Programu „Maluch” 
– resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzieć-
mi w wieku do lat 3, z którego Gmina Głogów Małopolski 
konsekwentnie korzysta. W związku z dużym zainteresowa-
niem rodziców z miejscowości Budy Głogowskie – trzeciej co 
do wielkości miejscowości na terenie gminy Głogów Małopol-
ski – gmina zdecydowała się uruchomić placówkę opieki nad 
dziećmi właśnie w tej miejscowości – informuje Piotr Dykiel, 
Kierownik Referatu ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrz-
nych i Promocji Gminy Głogów Młp. 

Inwestycja pochłonęła 689 160,00 zł z czego 326 185,00 zł 
pochodziło ze środków uzyskanych przez gminę z Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Anna Morawiec

W bUDAch gŁOgOWsKIch  
pOWstAŁ NOWY ŻŁObEK

nowa placówka oświatowa powstała w budynku starej plebani w Budach Głogowskich. Budynek został wy-
remontowany i przystosowany do wymaganych standardów. Placówka pomieści 17 dzieci w wieku do lat 3.

W kolejnych latach planowana jest modernizacja sali widowiskowej poprzez 
przebudowę sceny oraz widowni
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„ŁącZMY sERcA  
WspóLNYM RYtMEM”

Podczas drugiego dnia ob-
chodów „Dni Głogowa Ma-
łopolskiego” Stowarzyszenie 
Rozwoju Gminy Głogów Ma-
łopolski za pośrednictwem 
wolontariuszy z Zespołu Pie-
śni i Tańca „Hanka” Anny 
Rusin i Klaudii Poźniak oraz 
choreografa Zespołu Pani 
Edyty Śliwy zbierało fundu-
sze dla dzieci z chorobami nowotworowymi i stwardnieniem 
rozsianym z terenu Gminy Głogów Młp.

To kolejna edycja akcji charytatywnej pod nazwą „Łączmy 
serca wspólnym rytmem”. Wolontariusze w kolorowych stro-
jach ludowych poruszali się na placu i przy scenie koncer-
towej w godzinach od 11:00 do 17:00 kwestując na szczytny 
cel. Podczas kwesty uzbierano kwotę w wysokości 328,63 zł. 

Wszystkim ludziom szczodrego serca i wolontariuszom 
dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i już teraz zaprasza-
my na grudniowe koncerty charytatywne, aby znów wes-
przeć finansowo chore dzieci. 

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Głogów Małopolski

gORącA 
filmowa jesień

Szykuje się gorąca filmowa jesień. Do kin wejdą dłu-
go oczekiwane filmy polskich twórców. 

„SmoleńSk”

Pierwsza premiera, która wejdzie do naszych kin już 9 wrze-
śnia. To film Antoniego Krauzego o tragedii prezydenckiego 
tupolewa, w której zginęło 96 osób polskiej delegacji udają-
cej się na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy 
zbrodni katyńskiej. Młoda dziennikarka Nina na własną rękę 
prowadzi dochodzenie w sprawie katastrofy. Jednak z każdą 
kolejną godziną dziennikarskiego śledztwa przekonuje się, że 
prawda jest o wiele bardziej złożona, niż mogłoby się wyda-
wać. Film nakręcono w Warszawie, Dęblinie, Białej Podla-
skiej, Mińsku Mazowieckim i Chicago (USA).

„oStatnia rodzina”

Film to dramatyczna saga rodziny Beksińskich. Historia 
opowiedziana na przestrzeni 28 lat skupia się na warszaw-
skim okresie życia słynnego artysty Zdzisława Beksińskiego, 
który w 2005 roku zostaje zamordowany przez sąsiada, a jego 
syn Tomasz – znany dziennikarz radiowy i telewizyjny – kil-
ka lat wcześniej popełnia samobójstwo. Zdzisław Beksiński 
był znany ze swojej mrocznej twórczości. W jego obrazach 
pojawia się piękno, brzydota, atmosfera marzeń sennych 
i metafizyczna. W obsadzie filmu znaleźli się m. in.: Andrzej 
Seweryn, Dawid Ogrodnik, Aleksandra Konieczna, Andrzej 
Chyra. Film obejrzymy w kinach już od 30 września. 

„Wołyń”

Wojciech Smarzowski znów pokaże to, co dla niego najbar-
dziej charakterystyczne – zło, które jest namacalne i z którym 
ludzie muszą obcować. Film nawiązuje do tragicznych wyda-
rzeń w Wołyniu, gdzie w latach 1943 – 1944 doszło do meto-
dycznej eksterminacji Polaków mordowanych przez Ukraiń-
skich nacjonalistów. Akcja filmu rozgrywa się w małej wiosce 
zamieszkanej przez Ukraińców, Polaków i Żydów, gdzie ocza-
mi głównej bohaterki – Zosi – obserwujemy toczące się wy-
padki. Zosia pośród fali tragicznych wydarzeń próbuje ocalić 
siebie i swoje dzieci. Czy jej się powiedzie? Reżyser znany jest 
z mocnego przekazu, tak więc i w tym filmie nas nie zawiedzie. 
Film wejdzie do kin 8 października.

Katarzyna Madej

Wolontariuszki z ZPiT „Hanka” 
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Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Głogów Małopolski 
działa od 2005 roku, a jego zadaniem jest wspieranie 
wszechstronnego rozwoju lokalnej społeczności oraz 
rozwiązywania problemów społecznych m.in. poprzez 
działania charytatywne oraz działania aktywizujące 
dzieci, młodzież i seniorów. Od pięciu lat Stowarzy-
szenie prowadzi inicjatywę „Łączmy serca wspólnym 
rytmem”, co roku organizując akcje i koncerty charyta-
tywne, podczas których wolontariusze zbierają fundu-
sze na rzecz chorych dzieci. 
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Pierwsza z nich to wystawa dorobku artystycznego 
członków Klubu Twórców Sztuki „ART-dekor” z Soko-
łowa Małopolskiego. 

Klub działa przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury 
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim od 2009 
roku. Tworzą go dwie grupy: rękodzielnicza i plastycz-
na. Są to osoby pracujące zawodowo, emeryci oraz 
uczniowie szkół plastycznych. W ich artystycznej twór-
czości odzwierciedlają się ich pasje, zainteresowania, 
sposób spojrzenia na otaczającą rzeczywistość. Artyści 
tworzą w zaciszach własnych pracowni, w plenerach 
malarskich i fotograficznych oraz podczas zajęć klu-
bowych. Członkowie grupy często biorą udział w wy-
stawach zbiorowych i indywidualnych, konkursach, 
w których zdobywają nagrody i wyróżnienia. Wystawa 
potrwa do 10 września 2016 r. 

Do 30 września br. można również zapoznać się z pracami 
prezentującymi dorobek artystyczny kółek plastycznych 
działających w MGDK w Głogowie Młp. W roku szkol-
nym 2015/2016. 

Szczegóły na plakatach. Zapraszamy!

Anna Morawiec

Interesujesz się fotografią? Jesteś kreatywny 
i potrafisz uchwycić piękno otaczających nas 
miejsc? Jeśli tak zapraszamy do udziału w trwa-
jącym konkursie fotograficznym na głogowski 
kalendarz na 2017 rok.
Konkurs jest skierowany dla wszystkich mieszańców 
Gminy Głogów Małopolski bez ograniczeń wiekowych 
i polega na nadesłaniu kompletu 12 zdjęć o tematyce 
związanej z Gminą Głogów Młp. Inspiracją może być 
przyroda, architektura, obiekty sakralne, ludzie, wyda-
rzenia – wszystkie tematy związane z naszą gminą. Na-
desłanie 13 zdjęcia będzie dodatkowym atutem. Zdję-
cia jednego autora powinny dotyczyć jednego tematu.

Nagrodą główną w konkursie jest zamieszczenie 
wszystkich zdjęć zwycięzcy w kalendarzu Gminy Gło-
gów Małopolski na 2017 rok oraz nagroda pieniężna. 
Konkurs trwa do 30 listopada 2016 r. Zdjęcia należy 
wysłać na adres mailowy Miejsko Gminnego Domu 
Kultury w Głogowie Młp.mgdk@mgdk.pl, dostarczyć 
drogą pocztową lub osobiście na nośnikach fizycznych. 

ZApRAsZAMY  
NA WYstAWY!

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców 
do zapoznania się z wystawami udostępnionymi 
w Miejsko Gminnym Domu Kultury w Głogowie Młp.

KONKURs FOtOgRAFIcZNY tRWA!

Szczegółowy regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia do pobra-
nia na stronie MGDK www.mgdk.pl. Być może nadchodząca jesień 
okaże doskonałą okazją do zaczerpnięcia inspiracji na ciekawe i ory-
ginalne zdjęcia. Czekamy na zgłoszenia!

Katarzyna Madej
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bIbLIOtEKA pOLEcA
Katarzyna Grochola, Prze-
znaczeni
Nowa powieść Katarzyny 
Grocholi. Los? Przypadek? 
Co kieruje naszym życiem? 
Książka życiowo prawdziwa, 
nasączona nadzieją i dojrza-
łym optymizmem. O tej książ-
ce można opowiadać na wiele 
sposobów. Przeznaczeni to 
historia pięciu osób. Pozornie 
nie mają ze sobą nic wspól-
nego, ale już wkrótce zbiegi 
okoliczności i przypadkowe 

na pierwszy rzut oka zdarzenia sprawią, że ich drogi niero-
zerwalnie się połączą… 

Jacek Komuda, hubal
Henryk Hubal-Dobrzański to 
legenda. Ostatni żołnierz wrze-
śnia. Zbuntowany duch gnę-
biący Niemców w dawno już 
okupowanym kraju. Poprzez 
zawieruchę wojny, zasadzki 
i obławy prowadził Wydzielo-
ny Oddział Wojska Polskiego. 
Dzięki niemu, symbolicznie, 
Rzeczpospolita nie poddała się 
nigdy. Jacek Komuda przeszedł 
w wyobraźni, na mapach, tro-

chę konno, trochę samochodem cały szlak bojowy majora 
Hubala. Powieść w całości oparta jest na faktach, pamiętni-
kach i najnowszych opracowaniach. Występujące w niej po-
stacie i większość wydarzeń jest prawdziwych. 

Paweł Beręsewicz,  
Czy wojna jest dla dziew-
czyn?
Historia małej Elki, którą 
pewnego dnia zaskoczyła II 
wojna światowa i bardzo po-
psuła jej dzieciństwo. Piasko-
we kulki zamieniły się w groź-
ne bomby, tatę wezwały ważne 
sprawy i w ogóle nie chciały 
wypuścić, a mama-lekarka to 
już naprawdę prawie nie mo-
gła wyjść z pracy. Elka uczy się 

uważać na słowa. Radzić sobie, nie beczeć. I nawet robić 
opatrunki! I dochowywać tajemnic! A przecież jest tylko 
małą dziewczynką i nie powinna dźwigać tak wielkich cię-
żarów. Wzruszająca literatura faktu dla najmłodszych wy-
dana w koedycji z Muzeum Powstania Warszawskiego.

Anna Kopeć, Dyrektor Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Głogowie Młp. 

ZApRAsZAMY  
NA WYKOpKI 2016

VI gŁOgOWsKI pRZEgLąD KApEL  
I śpIEWAKóW LUDOWYch

REpORtAŻ sUbIEKtYWNY

KULTURA

Jeśli te skromne próby zrobienia ciekawego zdjęcia można 
nazwać fotografią to jest to od jakiegoś czasu kolejna moja 
pasja. Na początek inne spojrzenie na głogowski rynek – 
spojrzenie z dziecięcej perspektywy. Wszystko wydaje się 
wtedy wyższe i jeszcze bardziej fascynujące. 

Piotr Grygiel 
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OŚWIATA

SZeŚCIOLatKI WRaCaJą DO PRZeDSZKOLI
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z grudnia 2015 roku 
zniosła obowiązek szkolny dla dzieci 6-letnich, a więc ob-
ligatoryjnie naukę w szkołach podstawowych rozpoczną 
przede wszystkim dzieci urodzone w 2009 roku (w Zespo-
le Szkół w Głogowie Młp. będzie to 35 dzieci). Sześciolatki 
– na wniosek rodziców – mogą podjąć edukację w szkole, 
jeśli w poprzednim roku korzystały z wychowania przed-
szkolnego lub posiadają opinię wydaną przez poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną o możliwości rozpoczęcia 
nauki. W głogowskiej placówce z uprawnienia takiego sko-
rzysta 4 uczniów. Ponadto naukę w klasie I i II szkoły pod-
stawowej mogą kontynuować dzieci, które rozpoczęły re-
alizację obowiązku szkolnego jako 6-latki i w poprzednim 
roku szkolnym uczęszczały odpowiednio do I lub II klasy, 
a ich rodzice złożyli (do końca marca 2016 roku) stosowny 
wniosek. W Zespole Szkół w Głogowie Młp. z takiej możli-
wości skorzysta 4 dzieci.

LIKWIDaCJa SPRaWDZIanU 
SZóStOKLaSISty 

Zmiany obejmą nie tylko najmłodszych, ale również i naj-
starszych uczniów szkoły podstawowej. Ustawą sejmową 
z czerwca 2016 roku zniesiony został bowiem egzamin 
zewnętrzny na zakończenie nauki w szkole podstawowej 
(tzw. sprawdzian w klasie VI). Obowiązek przystąpienia 
do sprawdzianu wprowadzono w 2002 roku, a niewywiąza-
nie się z niego skutkowało koniecznością powtarzania klasy 
VI. Sprawdzian monitorował stopień opanowania przez ab-
solwentów szkoły podstawowej wiedzy i umiejętności prze-

widzianych podstawą programową. Jego wynik brany był 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjum 
(dla uczniów, którzy chcieli kontynuować naukę w gimna-
zjum poza obwodem zamieszkania). W głogowskiej pla-
cówce najszybciej zmianę tę odczuje 99 uczniów, którzy we 
wrześniu 2016 roku rozpoczną naukę w klasie VI.

KOnIeC eRy GIMnaZJóW
Zlikwidowanie sprawdzianu w klasie VI łączy się ściśle 
z kolejną, zapowiedzianą przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, najbardziej dalekosiężną w skutkach zmia-
ną w oświacie: stopniowym „wygaszaniem” gimnazjów 
i przekształcaniem sześcioletnich szkół podstawowych 
w ośmioletnie szkoły powszechne. Po zakończeniu, za-
planowanego na kilka lat procesu wdrażania tej reformy, 
znaczącej zmianie ulegnie system szkolnictwa w Polsce. 
Składać na niego się będzie: ośmioletnia szkoła powszech-
na, czteroletnie liceum ogólnokształcące (ewentualnie 
pięcioletnie technikum lub pięcioletnia dwustopniowa 
szkoła branżowa). Zmiany te rozpoczną się od 1 września 
2017 roku. Wtedy uczniowie, którzy w czerwcu 2017 roku 
skończyli klasę VI szkoły podstawowej, staną się uczniami 
VII klasy szkoły powszechnej. Tak więc młodzież rozpo-
czynająca w tym roku szkolnym naukę w klasie I gimna-
zjum (88 uczniów w Zespole Szkół w Głogowie Młp.) jest 
ostatnim, historycznym rocznikiem, który uczyć się bę-
dzie w trzyletnim gimnazjum.

Agnieszka Kowalska 
Wicedyrektor Zespołu Szkół w Głogowie Młp.

KOLEJNE ZMIANY W sZKOLNIctWIE
Dla uczniów i ich rodziców każdy nowy rok szkolny obfituje w liczne zmiany: nowe podręczniki, nowy zakres 
wiadomości, nowe wymagania. Szczególnie jednak wiele innowacji wdrożonych będzie w placówkach 
oświatowych od 1 września 2016 roku.
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UcZNIOWIE sp W gŁOgOWIE MŁp.

MIstRZAMI WOJEWóDZtWA 
pODKARpAcKIEgO

na boisku „Orlik” w Głogowie Młp odbył się Finał Wo-
jewódzki Szkół Podstawowych w konkursie sprawno-
ściowym „Baw się z nami” z udziałem 6 najlepszych 
drużyn województwa podkarpackiego. Po raz jede-
nasty drużyna Szkoły Podstawowej w Głogowie Ma-
łopolskim wywalczyła pierwsze miejsce zdobywając 
mistrzowski tytuł.

W zawodach prawo startu mieli uczniowie z klasy II i III 
Szkół Podstawowych z terenu całego województwa podkar-
packiego. Po przeprowadzeniu 7 konkurencji: sztafety, doda-
wania skoków, zmiany piłek, biegu w workach, rzutów do ży-
wego kosza, biegu z szarfami i strzałów na bramkę 1 miejsce 
zajęła drużyna SP Głogów Młp., 2 miejsce – SP Nr 4 Sanok, 
3 miejsce – SP Nr 16 Przemyśl, 4 miejsce – SP Wiśniowa,  
5 miejsce – SP Nr 1 Nisko, 6 miejsce – SP Nr 5 w Dębicy. 

Zawody stały na bardzo dobrym poziomie, a wszystkim 
uczestnikom nie brakowało energii i pozytywnych emocji.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali statuetki i me-
dale, a wszystkie drużyny pamiątkowe dyplomy. Przy pięknej 
i słonecznej pogodzie cała impreza przebiegła w sportowej 
i miłej atmosferze. Gratulujemy wszystkim zawodnikom!

Bogusław Mularski

gŁOgOWIANKA 
ZWYcIęŻcZYNIą

W czerwcu br. wyłoniono 
laureatów III edycji kon-
kursu indywidualnego 
„Moje miejsce zamiesz-
kania w procesie zmian” 
zorganizowanego przez 
Stowarzyszenie Eduka-
cji dla Zrównoważone-
go Rozwoju EKOS pod 
patronatem Kuratorium 
Oświaty w Rzeszowie 
i Rzeszowskiego Od-
działu Polskiego Towa-
rzystwa Geograficznego, 
skierowanego do szkół 
gimnazjalnych i średnich 
w województwie podkar-
packim. I miejsce zajęła 

17-letnia Julia Borkowska z Głogowa Małopolskiego, która 
przedstawiła pracę „Głogów Małopolski – miasto z przeszło-
ścią dążące do przyszłości”.

Tematyką pracy było poddanie krytycznej analizie zmian, 
jakie zaszły w ostatnich latach w miejscu zamieszkania, 
pod kątem zasad zrównoważonego rozwoju .W swojej pra-
cy Julia zaprezentowała wybrane ciekawostki z przeszłości 
Głogowa oraz zademonstrowała walory związane z życiem 
w miasteczku. Do najważniejszych rzeczy zaliczyła obwod-
nicę, dzięki której miasto zostało odciążone od ruchu tran-
zytowego. Dużym atutem jest także nowoczesna oczysz-
czalnia ścieków, która nie zatruwa środowiska oraz stacja 
uzdatniania wody umożliwiająca korzystanie z naprawdę 
doskonałej jakości wody. Wielką zaletą jest położenie mia-
sta wśród rozległych kompleksów leśnych, które pozwala 
na bezpośredni kontakt z naturą. Opisała rezerwat „Bór”, 
którego zadaniem jest ochrona ekosystemów dawnej Pusz-
czy Sandomierskiej oraz wytyczoną w nim ścieżkę przyrod-
niczo-historyczną. Wśród innych zalet znalazły się również 
turystyczne szlaki piesze i rowerowe oraz konne.

Zajęcie I miejsca związane było z otrzymaniem nagrody 
głównej w postaci wyjazdu na dwutygodniowy obóz do 
miejscowości Gersheim w Niemczech, w pobliżu granicy 
z Francją. Oprócz atrakcji zorganizowanych przez funda-
tora na miejscu, Julia Borkowska zwiedzała pobliskie Sa-
arbrückan i zamek Kirkel, gdzie mogła wcielić się w średnio-
wiecznego rycerza strzelając z kuszy czy łuku. Niezwykłym 
był również rejs po Renie, nad którego brzegami ulokowa-
nych jest mnóstwo urokliwych pałaców i zamków. Jednak 
największą atrakcją niewątpliwie była wycieczka do Paryża 
i podziwianie jego słynnych zabytków. 

Wrażenia z wyjazdu równe były emocjom związanym z ry-
walizacją w konkursie. Jednak miło było wrócić do rodzin-
nego Głogowa Małopolskiego, od którego przecież cała 
przygoda się zaczęła.

Katarzyna Madej

Skład zwycięskiej drużyny z Głogowa Młp.: Kita Julia, Matuła Anastazja, Jeż Martyna, 
Kozioł Maryla, Ciebiera Tomasz, Warzocha Hubert, Żurowski Michał, Olszówka Adrian, Gil 

Miłosz, Rycek Bartłomiej, Szczupaj Aleksandra, Bajek Natalia, Gali Lara

Ambicji i waleczności mogliby pozazdrościć zawodnicy 
z niejednego ligowego klubu. Wszyscy byli znakomicie 
przygotowani do swoich konkurencji. Jednak, to jest sport 
i ktoś musi wygrać. Kolejność się zmieniała często i przed 
ostatnią konkurencją jeszcze wszystko było możliwie – 
Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy.

Ikona Paryża – wieża Eiffla  
i laureatka nagrody
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Tylko jedno z dzieci Jana Kazimierza 
i Urszuli książąt Lubomirskich, wła-
ścicieli włości głogowskiej w XVIII 
w., doczekało się wieku dorosłego. 
Była to córka Maria, która przyszła 
na świat w 1730 r. W swoim testa-
mencie Jan Kazimierz tak widział jej 
przyszłość: „Marysia, córka moja, 
aby była w bojaźni bożej i modestii 
wszelkiej wychowana zalecam i jeże-
li jej P. Bóg użyczy zdrowia, życzę ją 
wcześnie wydać”. Dobre zamążpój-
ście było najlepszą drogą życiową 
dla kobiet w Rzeczypospolitej i takiej 
właśnie przyszłości życzył jej ojciec.

Nie był on jednak tym, który dobie-
rał Marii przyszłego męża. Zmarł 
w 1737 r., a wdowa po nim jako opie-
kuna dla córki wybrała swojego brata 
Jana Klemensa Branickiego, hetmana 
wielkiego koronnego. Wuj księżnicz-
ki Marii, tytułowanej po ojcu starościanką bolimowską, wio-
sną 1753 r. umówił się z Michałem Radziwiłłem, hetmanem 
wielkim litewskim, że odda swoją siostrzenicę jego synowi 
Karolowi, miecznikowi litewskiemu. Młodzieniec nieocze-
kiwanie sprzeciwił się woli ojca. Rotmistrz Mikołaj Korsak, 
dworzanin radziwiłłowski tak to przedstawił: „Długo bardzo 
po obiedzie Xiążę miecznik bawił u Xięcia Jmci ojca, po-
tem przyszedłszy do apartamentu swojego, siadł na krześle 
w wielkiej pozostając melancholii, ja […] wziąłem go za rękę, 
którą podparł był głowę i mówiłem: Czego Wasza Xiążęca 
Mość tak jesteś bardzo smutny, odpowiedział, a jak nie mam 
być smutny, kiedy mnie ojciec przymusza do tego ożenienia, 
którego ja żadną miarą nie chcę. Ja mu na to odpowiedział: 
To Wasza Xiążęca Mość i ożeń się, wszakże piękna panna. 
Odpowiedział mi: Serca nie mam do niej i mieć nie mogę”.

Wydawałoby się, że Karol, w przyszłości hulaka i pijak, był ide-
alistą i chciał się żenić tylko z miłości. Prawda wyglądała ina-
czej. „Panie Kochanku”, bo taki przydomek zyskał Radziwiłł, 
był typem człowieka upartego, który zawsze chce postawić na 
swoim. W planach obu hetmanów małżeństwo miało być rów-
nież związkiem politycznym, dlatego ojciec Karola nie zważa-
jąc na upór syna, zmusił go do zawarcia ślubu. Było to nor-
malną praktyką, w tamtych czasach, to nie młodzi decydowali 
o swoim małżeństwie. Zaręczyny miały odbyć się w Głogowie, 
siedzibie Urszuli i Marii Lubomirskich. 11 września 1753 r. 
młody Radziwiłł wyjechał z Nieświeża. Jego ojciec przydał mu 
kilku kompanów, których zobligował, aby doprowadzili zarę-
czyny do skutku. Jednemu z nich hetman litewski powiedział: 
„Jedziesz waszeć z moim synem, czyńcie tam, aby się działo 
wszystko dobrze”. Karol przez całą drogę okazywał swoje nie-
zadowolenie, do towarzyszy mówił: „A to się już i ożenię, ale ja 
jednakowoż zawsze będę chował metresę dla siebie”.

Po przyjeździe do Głogowa młody Ra-
dziwiłł natychmiast zaczął pokazywać 
księżniczce swój charakterek. „Takoż 
przyjechawszy tam – opowiadał o tych 
wydarzeniach pułkownik Jan Larzak – 
nie widziałem, aby miał do niej serce, 
bo jej unikał, przestawać nie chciał, ani 
z nią konwersować, ani posiedzieć, ani 
się zabawić, gdy my mu mówili: Dla 
Boga! Czego Wasza Xiążęca Mość nie 
bawisz się z Xiężniczką, czemu jej uni-
kasz? Tedy i od nas uciekał i nie słu-
chał”. „Ja byłem na ten czas w Głogowie 
i asystowałem Xięciu Jmci – twierdził 
inny dworzanin Franciszek Przygocki. 
– Nim jeszcze do ogrodu wyszli, Xięż-
na Jmć starościna bolimowska, matka, 
mówiła Xiężniczce Jmci, aby na szpi-
necie grała, ale Xiążę Jmć i tego nie 
chcąc słuchać dosyć pięknego grania, 
lubośmy wszyscy słuchali, sam wy-

szedł do drugiego pokoju, a tam się bawił przez niejaki czas, 
póki nie poszli do ogrodu, gdzie w ogrodzie zaczęli strzelać do 
jajec, póki strzelano to się patrzył, jak przestano, Xiężniczka 
Jmć udała się w kwaterę ogrodu, a Xiążę Jmć poszedł w drugą 
kwaterę i bawił się z kawalerami”.

Jak widzimy Radziwiłł podejmowany w głogowskim pałacu 
łamał wszystkie konwenanse towarzyskie. Niepokoiło to Ur-
szulę Lubomirską. „Uważała to samo JO Xiężna starościna 
bolimowska – ciągnął swą opowieść Jan Larzak – i mówiła, 
dla Boga, jak to będzie, że on mojej córki unika”. „Ja takich 
konkurów w życiu moim nie widziałem – komentował z ko-
lei Mikołaj Korsak. – Jeżeli [książę] wymówił jakieś słowo 
do Xiężniczki, zaraz się od niej odsuwał, nawet i nie siedział 
przy niej, partykularnie aby miał z nią mówić, nigdy tego nie 
było przez całe te zaręczyny. Raz ją tylko pocałował w rękę”. 
Podobno z rana nie chciał się z nią nawet witać i jego towa-
rzysze przymuszali go, aby powiedział „dzień dobry”.

Zaręczyny odbyły się 26 września 1753 r. w osobnym poko-
ju za zamkniętymi drzwiami. Prawdopodobnie chodziło o to, 
aby Maria nie została publicznie upokorzona. „W gabineciku, 
gdzie zaręczyny były nie byłem – twierdził pokojowiec Wa-
lenty Rytmer – ale jak po zaręczynach Xiążę Jmć wyszedł, był 
mocno nieukontentowany, jak uważałem po nim i mówił: Ja 
z tych zaręczyn żartuję sobie”. W trakcie wymiany pierścieni 
zaręczynowych, książę tak z pasją ścisnął pierścień otrzymany 
od księżniczki, że aż ten złamał się. Niefortunny narzeczony 
do swoich dworzan powiedział później: „Jak ten pierścień zła-
mał się, tak te zaślubiny złamią się”. Datę ślubu ustalono na 23 
października 1753 r. i miał się on odbyć w Mościskach, staro-
stwie Branickiego. Ojciec pana młodego chciał, by ten został 
w Głogowie do końca, lecz młody Radziwiłł nalegał na towa-
rzyszy, aby wyjechać jak najszybciej do zamku w Żółkwi. „Od-

gŁOgOWsKIE KONKURY KAROLA RADZIWIŁŁA  
DO JEJMOść KsIęŻNIcZKI stAROścIANKI

Portret Marii z Lubomirskich Radziwiłłowej pędzla Ludwika 
Marteau ujawnia, że była piękną kobietą
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jeżdżając zaś – informował Jan Larzak – gdyśmy przyszli do 
Xiężniczki na pożegnanie, a ta jeszcze leżała w łóżku, jam tedy 
mówił: Klęknij Wasza Xiążęca Mość i pocałuj w rękę, a widząc, 
że nie posłucha, wziąłem go za nogę i musiał przyklęknąć, 
i niedługo bawiąc pożegnaliśmy się, wyszedłszy, gdy czyli ka-
reta nie zaszła, czyli też inna okoliczność nastąpiła, żeśmy mu-
sieli zatrzymać się, mówiłem pójdźmy jeszcze do Xiężniczki, 
czego tu mamy stać, rozgniewał się na mnie o to i nie poszedł”.

Ślub odbył się zgodnie z ustaleniami, chociaż nawet przed 
ołtarzem Karol stroił jeszcze fochy. Małżeństwo zostało 
skonsumowane następnej nocy. Michał Radziwiłł wyzna-
czył młodym na rezydencję zamek w Mirze. Jednak aro-
gancki małżonek porzucał Marię i jeździł po całej okolicy, 
by tylko nie być razem z nią. Urażona w swej godności 
Maria zostawiła go i wróciła do matki do Głogowa. Później 
kupiła dla siebie pałac przy ulicy Pijarskiej w Warszawie, 
gdzie się na stałe przeniosła. Karol w 1756 r. wniósł sprawę 
o rozwód. Ciągnęła się ona kilka lat, Maria żądała od swo-
jego męża odszkodowania za pozbawienie jej dziewictwa 
oraz za zarażenie w noc poślubną syfilisem. Unieważnienia 
małżeństwa dokonał dopiero sąd prymasowski 5 listopada 
1760 r. Karol musiał wypłacić Marii ogromną, jak na owe 
czasy kwotę 228 000 zł. Biograf Radziwiłła, Dionizy Sidor-
ski napisał, że Maria była brzydka, a Karol rozwiódł się z nią 
ponieważ była bezdzietna. Nic bardziej błędnego.

* Powyższe cytaty zostały zaczerpnięte z akt sprawy rozwodowej prze-
chowywanych w AGAD, Archiwum Radziwiłłów, dział XI, sygn. 176.

Robert Borkowski

Fragment wiersza Elżbiety Drużbackiej „Śrzeniawa 
szczęśliwym płynąca duktem, upodobany znalazłszy 
port pod znakiem czarnego orła, kres swój tam zamie-
rza i już dalej ciągnąć nie zamyśla”

	 Dokądże	czysta	Śrzeniawo	unosisz
	 Naszą	księżniczkę,	gdzie	ją	wiedziesz	dali?
	 Bierzesz	zuchwale,	nas	o	nią	nie	prosisz,
	 Którą	tu	wszyscy	z	przymiotów	kochali.
	 Szumiąc	odpowie:	droga	niezawiła,
	 Że	ją	wysadzam	na	brzeg	Radziwiłła.	[…]
	 Bóg	Mariannę	do	serca	przytuli,
	 Da	z	niej	pociechę	oglądać	Urszuli!	[…]
	 Bądź	zawsze	młodą,	przyjemną	i	śliczną,
	 Chodź	drogą,	którą	nieba	zowią	mleczną.
	 Słońca	wschód	skoro	złoty	promień	rzuci,
	 Miej	dni	wesołe,	godziny	zabawne,
	 Niech	cię	nic	w	zgodnym	życiu	nie	zasmuci,
	 Niech	twoje	związki	będą	w	świecie	sławne,
	 Niech	Marianna	złączona	z	Karolem,
	 Zafirem	tchną,	a	nie	zimnym	Eolem!
Poetka porównywała Szreniawę, herb Lubomirskiej 
do rzeki, a „port pod znakiem czarnego orła” oznaczał 
małżeństwo Szreniawitki z Radziwiłłem, który pieczę-
tował się herbem Trąby z czarnym orłem. Mimo że 
w wierszu związek Marii i Karola porównywany jest do 
ciepłego powiewu wiatru, niestety okazał się burzliwy.

hISTORIA

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 

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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OBIEKT HANDLOWO-USŁUGOWY 
W ROGOŹNICY

(LOKALIZACJA – OBOK DOMU 
LUDOWEGO)

TEL. (17) 85 16 436

DO WYNAJĘCIA
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Już po raz kolejny w trosce o bezpieczeństwo naj-
młodszych użytkowników dróg Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Głogowie Małopolskim jest organizatorem 
akcji „Bezpieczna Droga do Szkoły”. W ramach ak-
cji początkiem września br. na terenie Miasteczka 
Ruchu Drogowego w Głogowie Młp. odbędą się 
spotkania pierwszoklasistów i przedszkolaków z te-
renu całej gminy, podczas których dzieci zapoznają 
się z przepisami ruchu drogowego. 

W ramach działań edukacyjno-profilaktycznych omówio-
ne zostaną zasady bezpiecznego poruszania się w drodze 
do i ze szkoły. Dzieci otrzymają kilka rad, których nale-
ży bezwzględnie przestrzegać przed wejściem na jezdnię, 
przechodząc przez jezdnię, poruszając się poza terenem 
zabudowanym czy przechodząc przez tory kolejowe. Funk-
cjonariusze uwrażliwią dzieci, że przejście dla pieszych nie 
jest miejscem zabawy, a spychanie na jezdnię kolegi lub 
koleżanki może zakończyć się tragicznie. Zwrócą również 
uwagę na konieczność noszenia na ubraniu lub tornistrze 
znaczków odblaskowych, dzięki którym będą bardziej wi-
doczne na drodze. 

Do akcji zaproszeni zostaną policjanci z Komisariatu 
w Głogowie Młp., którzy przeprowadzą szkolenie, po 
ukończeniu którego dzieci otrzymają certyfikaty. Jak co 
roku organizatorzy zapewnią wiele atrakcji dla dzieci m.in. 
pokaz radiowozów czy patrolów konnych. W akcji wezmą 
także udział Straż Miejska oraz druhowie Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Głogowa Małopolskiego. 

Informacje o terminie i szczegółach akcji zostaną zamiesz-
czone na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głogowie 
Młp. oraz plakatach informacyjnych. 

Paweł Grzywacz

WE WRZEśNIU RUsZA AKcJA 

"bEZpIEcZNA DROgA DO sZKOŁY"

Ubiegłoroczna edycja cieszyła się bardzo dużą popularnością. Wśród dzieci najwięcej 
emocji wzbudzały samochody policyjne oraz konne patrole policyjne

Rozpoczęły się konsultacje społecz-
ne na temat zagospodarowania po-
zostałej części terenu sportowo-re-
kreacyjnego dla dzieci i młodzieży 
na Osiedlu Słonecznym. 

Dotyczą one terenu znajdujące-
go się bezpośrednio obok boiska 
sportowego do siatkówki plażowej, 
zajmującego ok. 10 arów. Zgodnie 
z planem zagospodarowania plac 
ten ma być wykorzystany do bu-
dowy kompleksu sportowo-rekre-
acyjnego dla dzieci i młodzieży np. 
siłowni terenowej, boiska do koszy-
kówki, mini skateparku itp. 

Pomysły należy składać do dnia 30 
września 2016 r. w sklepie Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłop-
ska” na Osiedlu Słonecznym. Pro-
jekt, który zdobędzie największą 
liczbę głosów będzie miał dużą 
szansę na realizację w projekcie bu-
dżetu gminy na 2017 rok. Zenon Sasiela, Radny Rady Miejskiej w Głogowie Młp.

bOIsKO, bIEŻNIA, A MOŻE cOś JEsZcZE…?
Zgłoś projekt na zagospodarowanie terenu na os. Słonecznym w Głogowie Małopolskim. 

Wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza mieszkańców Osiedla Słonecznego, 
serdecznie zachęcam do udziału w konsultacjach.
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Klub Piłkarski „Meblosystem Zabajka” po spadku z ligi 
okręgowej obecnie rozgrywa mecze w A klasie. W drużynie 
nastąpiły zmiany kadrowe w postaci trenera, a także kilku 
zawodników. Dokonaliśmy 3 transferów, pozyskując dwóch 
obrońców i jednego napastnika. Nowym trenerem drużyny 
został pan Edward Sapko. Naszym celem na obecny sezon jest 
powrót drużyny seniorów do klasy okręgowej – mówi prezes 
klubu Piotr Stopa. Klub prowadzi również rozgrywki druży-
ny młodzieżowej „Junior Młodszy” w PZPN.

W Klubie Sportowym „Orzeł Wysoka Głogowska” po spad-
ku z A klasy nastąpiły duże roszady kadrowe. Z drużyny 
odeszło kilku zawodników i trener, a na ich miejsce klub 
pozyskał nowych. W rundzie jesiennej drużyna planuje 
zdobycie doświadczenia lidze, które w przyszłości może 
zaowocować nieco większymi sukcesami. Obecnie klub po-
siada również drużynę „Juniorów Młodszych”, która bierze 
udział w rozgrywkach w A klasie.

PKS „Jedność HPP Hucisko” aktualnie koncentruje się wyłącz-
nie na pracy z dziećmi i młodzieżą z terenu Huciska, Prze-
wrotnego i Pogwizdowa Starego. W zajęciach piłkarskich pro-
wadzonych na orliku w Przewrotnem i na stadionie w Hucisku 
uczestniczą chłopcy z grupy 2000 i młodsi oraz 2002 i młodsi. 
W rozgrywkach piłkarskich klub jest reprezentowany przez 
juniorów młodszych (rocznik 2000 i młodsi). Dwukrotne mi-
strzostwo w lidze pozwoliło zawodnikom grać w lidze okręgo-
wej, gdzie rywalizują z zespołami z dużych miast powiatowych 
m.in. Pogoń Leżajsk, Stal Łańcut, Wisłok Strzyżów, Orły Rze-
szów czy Ziomki Rzeszów. Rozwojem sportowym Klubu kie-
ruje Adam Gut, który od 6 lat sukcesywnie prowadzi treningi, 
jednocześnie pełniąc od 4 lat funkcję Prezesa Zarządu. Aktu-
alne wydarzenia Klubowe Jedności można śledzić na stronie:  
www.hppjednosc.futbolowo.pl 

„Victoria Budy Głogowskie” po awansie do A klasy postano-
wiła wzmocnić swój skład, tym samym pozyskując 5 nowych 
zawodników. W tym sezonie mierzymy wysoko i zakładamy 
utrzymanie się w czołówce tabeli, a nawet i awans do ligi okrę-
gowej – mówi o celach na najbliższą rundę Andrzej Surowiec 

– Prezes Victorii. W klubie funkcjonuje również grupa mło-
dzieżowa „Junior Młodszy”, trenująca pod czujnym okiem 
trenera Wiesława Bacia.

Klub Piłkarski „Rudzik Rudna Mała” po nieudanym sezonie 
w B klasie postawił na zmianę trenera – od tego sezonu dru-
żynę seniorów poprowadzi Leszek Pado. Drużyna oparta jest 
na własnych wychowankach, którzy po przerwie wrócili do 
gry. Naszym celem jest utrzymanie się w górnej strefie tabeli 
rozgrywek – mówi Prezes klubu Krzysztof Marczydło. Klub 
obecnie prowadzi nabór zawodników w rocznikach 2000 – 
2003 „Trampkarz Starszy”. 
Po piętnastu latach na stadionie w Głogowie odbył się 
mecz na poziomie czwartej ligi podkarpackiej. Rywalem 
Głogovii był beniaminek Stal Gorzyce, który w przeszłości 
pod nazwą Tłoków występował na zapleczu ekstraklasy. 

Przed meczem za awans do wyższej klasy rozgrywkowej 
z rąk Prezesa Podokręgu Piłki Nożnej w Rzeszowie Tade-
usza Kuliga oraz Członka Zarządu Podkarpackiego ZPN Ka-

mila Hajduka zawodnicy klubu 
otrzymali pamiątkowy puchar 
oraz komplet strojów do gry. 
Burmistrz Głogowa Młp. Paweł 
Baj przekazał na rzecz klubu 
sprzęt sportowy oraz koszulki 
treningowe. Okolicznościowym 
pucharem drużynę uhonoro-
wał także Wiceprezes Podkar-
packiego Zrzeszenia Ludowych 
Zespołów Sportowych Józef 
Wisz w imieniu którego puchar 
wręczył Sekretarz Podkarpac-
kiego LZS Andrzej Matejski.  

Mecz zakończył się zwycięsko 
dla Głogovii, a bramkę celną główką w 94 minucie zdobył 
wychowanek Głogovii Arkadiusz Guzior, wprowadzając 
licznych kibiców w euforię. 

Paweł Grzywacz

KLUbY pIŁKARsKIE ROZpOcZęŁY sEZON
Po wakacyjnej przerwie kluby piłkarskie rozpoczęły rundę jesienną. Dokonując zmian i transferów 
drużyny wzmocniły swoje szeregi i z nowymi ambicjami rozpoczęły kolejny sezon.

Wręczenie pucharów  za awans do IV ligi

Piłkarze PKS „Jedność HPP Hucisko” z trenerem Adamem Gutem 



Ziemia GłoGowska 8/2016 23

Gabriel Biliński rozpoczął 
swoją przygodę z tenisem 
ziemnym mając niecałe sześć 
lat, kiedy razem z tatą po raz 
pierwszy udał się na kort. 
Wówczas trafił pod opiekę 
pani trener Kamili Michal-
czyk, z którą uczył się gry. Po-
nieważ bardzo szybko spodo-
bała się mu ta dyscyplina 
sportu stał się wkrótce człon-
kiem Podkarpackiej Akade-
mii Tenisowej w Rzeszowie. 
Regularnie uczęszczał na tre-
ningi robiąc coraz większe 
postępy. Wkrótce pod facho-
wym okiem trener Michalczyk 

i opieką taty wystartował w pierwszych lokalnych turniejach, 
które przyniosły pierwsze sukcesy.
Znaczącym osiągnięciem Gabriela było zdobycie II miejsca 
w prestiżowych drużynowych Mistrzostwach Polski do lat 
10, po których Gabriel zaczął startować w wojewódzkich oraz 
ogólnopolskich turniejach klasyfikacyjnych i stał się rankin-
gowym zawodnikiem. Kilkakrotnie wygrywał lub zajmował 
miejsca na podium w turniejach w całej Polsce, zarówno 
w grze pojedynczej, jak i grze podwójnej. Od kilku lat jest 
corocznym mistrzem województwa podkarpackiego – czte-
rokrotnie zdobył również mistrzostwo województwa święto-
krzyskiego. W 2015 roku Gabriel stanął na podium Halowych 
Mistrzostw Polski, zajmując III miejsce w grze podwójnej.

Od pięciu lat Gabriel jest zawodnikiem prowadzonym przez 
trenera ze Stalowej Woli, pana Czesława Szymczyka. Okres 
ten to czas wzmożonych treningów, turniejów i związanych 
z tym wyjazdów. Jednak dzięki startom i sukcesom w tur-
niejach osiąga coraz wyższe pozycje w rankingu ogólno-
polskim, które można śledzić na stronie Polskiego Związku 
Tenisowego.
Gabriel jest również od ponad roku licencjonowanym za-
wodnikiem międzynarodowym i bierze udział w turniejach 
za granicą. Dzięki dobrej grze udało mu się zakwalifikować 
do kilku turniejów głównych i osiągnąć zadowalające wyni-
ki między innymi w Izraelu, Grecji, Czechach, na Węgrzech, 
Cyprze oraz Malcie. Największe sukcesy zagraniczne odno-
tował w czerwcu tego roku, zdobywając III miejsce podczas 
turnieju w Tallinie w Estonii oraz I miejsce w Oslo w Nor-
wegii. Te ostatnie sukcesy znacznie podniosły pozycję ran-
kingową Gabriela na liście zawodników międzynarodowych, 
z którą można się zapoznać na stronie Tennis Europe.
Dzisiaj Gabriel ma niespełna 15 lat i od września rozpocznie 
naukę w klasie III gimnazjum w Głogowie Młp. Z powodze-
niem łączy ciężką pracę na korcie z obowiązkami szkolnymi. 
Tenis jest jego ogromną pasją, którą pielęgnuje już przez pra-
wie 10 lat. Kocha sport i jest bardzo żywym dzieckiem, a jego 
energia przeradza się w kolejne sukcesy na korcie. Obecnie 
należy do kategorii kadetów, nie reprezentuje żadnego klubu 
tenisowego, jest zawodnikiem niezrzeszonym.
Na pytanie, kogo podziwia w tenisie, bez zastanowienia od-
powiada, że jego faworytem i idolem w tym sporcie jest No-
vak Djokovic.

Sabina Bilińska

pRZYgODA Z tENIsEM
Gabriel Biliński już jako sześciolatek rozpoczął swoją przygodę z tenisem ziemnym. Sport ten 
to jego największa pasja, która w połączeniu z ciężką pracą i systematycznymi treningami sprawia, że Ga-
briel odnosi kolejne sukcesy zarówno na szczeblu ogólnopolskim jak i międzynarodowym.

Gabriel podczas turnieju w Krośnie

Po niespodziewanej rezy-
gnacji Tomasza Jendryasska 
z funkcji trenera III-ligowej 
drużyny siatkarzy, klub zna-
lazł jego następcę, którym 
został Jakub Woś zamieszkały 
w Głogowie Młp.
Jakub ma 23 ale pomimo mło-
dego wieku wiele sukcesów na 
koncie. Karierę sportową roz-
poczynał w AKS-ie Rzeszów, 
którego jest wychowankiem. 
Ostatni sezon spędził w I-li-

gowym KPS Siedlce, poprzedni w II-ligowym MKS-ie An-
drychów grając na pozycji libero. 
Na swoim koncie ma również występy w reprezentacji Polski 
juniorów i kadetów oraz indywidualne wyróżnienia w roz-
grywkach młodzieżowych Mistrzostw Polski – najlepszy li-
bero mistrzostw Polski Juniorów w 2012 r. Do tej pory nie 
prowadził samodzielnie żadnej drużyny.

sPoRTowe osoBowoŚci
jakuB woŚ

Przebieg kariery:
– 2009-2010 - ZSO nr 2 V LO im. K. K. Baczyńskiego SMS 

Rzeszów
– 2010-2012 - Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale (Re-

prezentant Polski Kadetów i Juniorów)
– 2012/13 - Asseco Resovia Rzeszów
– 2013/14 Karpaty Krosno - II Liga (awans do I ligi)
– 2014/15 MKS Andrychów - II liga
– 2015/16 KPS Siedlce - I liga
osiągNięcia sPortowe:
– Złoty Medal na Mistrzostwach Polski Młodzików 2007/2008
– Złoty Medal na Mistrzostwach Polski Kadetów 2009/2010
– Brązowy Medal w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 

2010
– Srebrny Medal w Mistrzostwach Polski Juniorów 2010/2011
– Brązowy Medal w Mistrzostwa Polski Juniorów 2011/2012
– Złoty Medal w Mistrzostwa Polski 2012/2013 z Asseco Re-

sovia Rzeszów

SPORT

W sezonie 2016/2017 podejmie kolejne wyzwanie, jako tre-
ner III-ligowej drużyny siatkarzy LKS Głogovia, którą będzie 
wspomagał nie tylko z ławki trenerskiej, ale też na boisku. 
Serdecznie witamy, życzymy sukcesów na niwie trenerskiej 
i samych zwycięstw!

Zarząd LKS Głogovia Głogów
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Obchody Jubileuszu rozpoczęły rozgrywki piłkarskie se-
niorów. Podczas pierwszego meczu towarzyskiego walkę 
o puchar stoczyła drużyna Gospodarzy Meblosystem Zabaj-
ka z drużyną gości z KS Stobierna. Mecz zakończył się zwy-
cięstwem Gospodarzy 3:0, co było najlepszym prezentem 
dla świętującej Jubileusz drużyny. Amatorski mecz rozegrała 
następnie drużyna Burmistrza przeciwko drużynie w skład 
której wchodzili pracownicy firmy Meblosystem z Zabajki. 
Widowisko zakończyło się z wynikiem 2:4. 

Zmagania zawodników w duchu sportowej rywalizacji doce-
nił Burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj wręczając na zakoń-
czenie wszystkim drużynom pamiątkowe puchary. 
Podczas Jubileuszu uhonorowano także członków klubu 
„Meblosystem Zabajka” wręczając honorowe wyróżnienia za 
czynny wkład w rozwoju i funkcjonowaniu klubu.
Organizatorzy nie zapomnieli również o najmłodszych 
uczestnikach imprezy, dla których przygotowano pokaz rol-
kowy w wykonaniu grupy „Wodzu i przyjaciele”, pokazy judo 
i boksu oraz dmuchaną zjeżdżalnię. 
Obchody 10-lecia klubu zgromadziły szereg widzów i sym-
patyków klubu. W spotkaniu wzięli udział także zaproszeni 
goście: Senator Mieczysław Golba, Burmistrz Głogowa Młp. 
Paweł Baj, Zastępca Burmistrza Jerzy Komaniecki, Sekretarz 
Gminy Remigiusz Wzorek, Radny Rady Miejskiej Paweł Ślę-
zak oraz inni działacze społeczni.

Katarzyna Madej

SPORT
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klub w Pigułce:

KP „MEBLOSYSTEM” Zabajka 
Rok założenia: 2006
Barwy: niebiesko-żółto-czarne
Adres: Zabajka 368, 36-060 Głogów Małopolski 
www: kpzabajka.futbolowo.pl (nieoficj.)

 

Stadion: pojemność – 90 miejsc siedzących /oświe-
tlenie – brak / boisko – 100m x 57m.
Prezes: Piotr Stopa.
Trener: Edward Sapko.

KLASA A 2016/2017

10-LEcIE    kluBu PiłkaRskiego

                       „meBlosysTem zaBajka”
W tym roku mija 10 lat działalności Klubu Piłkarskiego „Meblosystem Zabajka”. Z tej okazji na stadionie piłkar-
skim w Zabajce przygotowano szereg atrakcji uświetniających Jubileusz.

Mecz KP "Meblosystem" Zabajka – KS Stobierna 

Przemówienie Burmistrza Głogowa Młp. Pawła Baja
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Decyzja o oddaniu krwi to początek drogi do zyska-
nia ogromnej satysfakcji, wypływającej ze wiado-
mości, że być może twoja krew uratuje życie inne-
go człowieka. Komu pomagasz? Wszystkim chorym, 
potrzebującym krwi oraz samemu sobie. Pamiętaj, 
że kiedyś również i ty możesz jej potrzebować.

DLACZEGO WARTO
Oddając krew ratujesz przede wszystkim życie drugiego czło-
wieka. Wzmożony ruch na drogach powoduje coraz większą 
liczbę wypadków, szczególnie w okresie wakacyjnym, w któ-
rym zapotrzebowanie na krew znacznie rośnie. Również wy-
konywanie skomplikowanych operacji nie mogło by się od-
być bez wykorzystania krwi. Sam proces jej oddania zajmuje 
chwilę, a przynosi obustronne korzyści zarówno dla osoby jej 
potrzebującej jak i samego krwiodawcy. Wielką korzyścią dla 
dawców jest to, że są regularnie badani. Dodatkowo raz w roku 
pobiera się od nich próbkę krwi i wykonuje pełną morfologię. 

Każdej osobie, która chociaż raz, bezpłatnie oddała 
krew, przysługuje też miano Honorowego Dawcy Krwi, 
a co się z tym wiąże – szereg praw i ulg.

KTO MOżE BYć DAWCą?
Wśród wielu osób panuje przekonanie, że oddawanie krwi 
może być niebezpieczne dla dawcy. Jest to jednak błędne 
podejście, gdyż krew może oddać prawie każdy dorosły 
człowiek, a cały proces jest bezpieczny i nie grozi uszczerb-
kiem na zdrowiu. Krwiodawcą może być każdy zdrowy 
człowiek w wieku od 18 – 65 lat, o wadze powyżej 50 kg. 
Pamiętaj, że po oddaniu krwi zawsze otrzymasz równoważ-
ny ekwiwalent kaloryczny w postaci czekolady.

Każda osoba, która decyduje się zostać honoro-
wym dawcą krwi powinna być zdrowa, wypoczęta 
oraz przed oddaniem spożyć lekkostrawny posiłek, 
a także wypić około 1,5 litra płynów (woda mineral-
na, soki). W dniu poprzedzającym oddanie krwi nie 
należy spożywać alkoholu oraz ograniczyć palenie 
papierosów na minimum 24h przed oddaniem krwi.

GDZIE MOGę ODDAć KREW?
Wystarczy zgłosić się do Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa (w Rzeszowie przy ul. Wierz-
bowej 14) lub Terenowego Oddziału z dokumentem ze 
zdjęciem potwierdzającym tożsamość i zawierającym nu-
mer PESEL.
3 razy w roku - maju, lipcu i wrześniu - zbiórki krwi organizo-
wane są także na terenie naszej gminy w Mobilnym Punkcie 
Poboru Krwi – Od października 2012 roku w Głogowie Młp. 
oraz Hucisku organizujemy terenowe zbiórki krwi w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. Do tej 
pory udało się zorganizować już dwanaście akcji pozyskując 
łącznie 220 litrów krwi. To bardzo cieszy, że wśród naszej spo-
łeczności rośnie świadomość jak cenna jest krew, a mieszkańcy 
i strażacy coraz częściej decydują się na jej oddanie, tym bar-
dziej, że większość z nich zrobiła to po raz pierwszy. – mówi 
Adam Ozimek, inicjator akcji. Wydarzenie cieszy się duża po-

pularnością, a wspierają je władze gminy, lokalne firmy, me-
dia i sympatycy – Akcja cieszy się sporym zainteresowaniem ze 
strony lokalnej społeczności dlatego całe wydarzenie staramy się 
urozmaicać różnego rodzaju pokazami i występami. Dwa mie-
siące temu podczas ostatniej zbiórki funkcjonariusze z Ośrodka 
Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Nisku zaprezentowali 
pokazy „Zgaś ryzyko” zwracające uwagę na powagę zagrożeń 
pożarowych, paradę motocyklową poprowadzili motocykliści 
z klubu HeadHunters Poland oraz Krokodyle z nad Nilu z Kol-
buszowej. Dzięki partnerom przygotowane zostały dodatkowe 
granty dla krwiodawców, a ekipa Gusto Catering przygotowała 
napoje oraz specjalność - gulasz z dzika – dodaje A. Ozimek.

Jednak bez względu na potencjalne korzyści, krew po pro-
stu warto oddać. Największym zyskiem jest tutaj bezintere-
sowna pomoc i satysfakcja z jej udzielenia. 
Cieszę się z tego, że mogę komuś bezin-
teresownie pomóc. Jestem członkiem Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Hucisku i naszym 
zadaniem jest pomagać innym. Oddanie krwi 
to też forma pomocy, dlatego też zdecydo-
wałem się wesprzeć akcję. To naprawdę nic 
nie kosztuje.

Sylwester z Huciska

Oddając krew ratuję czyjeś życie nie wpły-
wając przy tym negatywnie na swój stan 
zdrowia. Wręcz przeciwnie – przed każdym 
poborem krwi wykonuje się odpowiednie ba-
dania, dzięki czemu mam bieżące informacje 
o swoim stanie zdrowia.

Piotr z Rogoźnicy

Wcześniej przechodziłem ciężką chorobę podczas 
której sam potrzebowałem krwi. Wtedy ktoś mi 
pomógł. Jestem mu za to bardzo wdzięczy i dla-
tego teraz ja oddaję krew aby pomóc innym. 

Krzysztof z Głogowa 

Wszyscy, którzy po raz kolejny chcą wesprzeć inicjatywę 
lub jeszcze nie mieli okazji włączyć się w akcję będą mogli 
oddać krew podczas kolejnej zbiórki „Ognisty Ratownik – 
Gorąca Krew”, która odbędzie się już 11 września przy Domu 
Ludowym w Hucisku. W programie przewidziano także licz-
ne atrakcje takie jak instruktarz pierwszej pomocy, parada 
motocyklowa, strefa zabaw dla najmłodszych i wiele innych. 

Katarzyna Madej

pODZIEL sIę ŻYcIEM – ODDAJ KREW

Mobilny Punkt Poboru Krwi odwiedza coraz więcej mieszkańców Głogowa i okolic

LIFESTYLE
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Naturalnie, początki nie są łatwe. Jak dobrze zacząć swo-
ją przygodę z siłownią? Przede wszystkim trzeba się 
zmobilizować i pozbyć się błędnych przekonań na temat 
zasad prawidłowego treningu, które mogą przekreślić 
wyczekiwane rezultaty i efekty długich godzin spędzo-
nych na siłowni. Najczęstszymi błędami, które popełniają no-
wicjusze to m.in. pomijanie rozgrzewki, stosowanie zbyt dużego 
obciążenia, brak przerw między treningami, brak systematycz-
ności, stosowanie złej techniki czy pomijanie najprostszych ćwi-
czeń z obawy przed ośmieszeniem. Dlatego też warto poprosić 
trenera o cenne wskazówki – podkreśla Krystian Szafran, trener 
personalny siłowni „Wodnik GYM” w Głogowie Młp.
I chociaż trening personalny jest droższy niż ćwiczenia 
grupowe, warto w niego zainwestować, gdyż pozwala 
szybko osiągnąć wymarzony cel. Poza tym trener dobie-
rze nam odpowiednie ćwiczenia, biorąc pod uwagę naszą 
kondycję i możliwości. Podczas treningu personalnego in-
struktor dostosowuje ćwiczenia do poziomu ćwiczącego, bierze 
pod uwagę jego kondycję, wiek, budowę ciała, a nawet nawy-
ki żywieniowe. Trening personalny skupia się na jednej, kon-
kretnej osobie. Poza tym dobry trener personalny reaguje na 
bieżąco, na przykład zmniejszając intensywność ćwiczeń, gdy 
mamy zły dzień (a kto z nas nie miewa takich dni?) a zwiększa-
jąc ją, kiedy jesteśmy w stanie zrobić więcej – dodaje Krystian. 

Często wielu osobom towarzyszy przekonanie, że si-
łownia jest dla osób otyłych, które chcą pozbyć się 
zbędnych kalorii. Otóż takie myślenie jest błędne, gdyż 
siłownia to także miejsce dla tych, którzy nie mają pro-
blemów z nadwagą ale chcą wyrzeźbić sylwetkę i utrzy-
mywać swoje ciało w nienagannej kondycji. Regularne 
ćwiczenia przynoszą także szereg korzyści dla zdrowia.
Regularne uczęszczanie na siłownię ma zbawienny wpływ na 
ogólną kondycję organizmu. Każdy, kto spędza długie godzi-
ny siedząc w pracy przy biurku, powinien zdecydować się na 
zbilansowany trening, który pozwoli zachować dobrą kondy-
cję i sprawność. Ćwiczenia siłowe pozwalają trwale zwiększyć 
wytrzymałość całego organizmu, poprawić wydolność serca 
oraz podnieść odporność układu ruchowego na kontuzje. Re-
gularne ćwiczenia pozwalają wyeliminować zadyszkę podczas 
wchodzenia po schodach czy w pogoni za uciekającym auto-
busem – wylicza Krystian.

Jeśli już zdecydowaliśmy się zapisać na siłownie mu-
simy pamiętać, że aby osiągnąć jakiekolwiek rezultaty 
ważna jest systematyczność i trening dobrany odpo-
wiednio pod własne możliwości. Powinniśmy ćwiczyć nie 
mniej niż 2/3 razy w tygodniu ok. godziny. Ćwiczenia począt-
kowo powinniśmy wykonywać w 1–2 seriach, zaś od 4–5. tre-
ningu dodajemy kolejną serię (docelowo 3–4 serie). Pomiędzy 
ćwiczeniami robimy krótkie przerwy – do wyrównania odde-
chu. Osoby wytrzymałe mogą ćwiczyć obwodowo, czyli nie 
robiąc przerw między kolejnymi ćwiczeniami, ale dopiero po 
całym obwodzie (1 obwód to 1 seria). Obciążenie dobierajmy 
tak, by ostatnie powtórzenie było dobrze odczuwalne – pod-
powiada K. Szafran.
Sam trening to jednak nie wszystko. Ćwiczenia nie będą 
przynosić wymarzonych rezultatów, jeśli nie będziemy 
stosować odpowiednio zbilansowanej diety. Regularne 
posiłki składające się z pełnowartościowych produktów 
w połączeniu z systematycznym treningiem to jeden 
z ważniejszych czynników wpływających na osiągnięcie 
i utrzymanie zadowalających efektów. Poprzez prawidło-
we odżywianie, każdego dnia dostarczamy naszemu organi-
zmowi „paliwa”, czyli energii niezbędnej do działania. Jeśli 
to „paliwo” odznacza się wysoką jakością, jest dostarczane 
odpowiednio często i w racjonalnej ilości, mamy wtedy wię-
cej witalności i energii. Jesteśmy mniej ospali, znużeni, co daje 
więcej uśmiechu i zadowolenia każdego dnia. Nasza spraw-
ność fizyczna jest lepsza, ponieważ nie faszerujemy organizmu 
tzw. „pustymi kaloriami”, tylko wartościowymi składnikami 
odżywczymi – podsumowuje Krystian.
Coraz więcej zwolenników zyskują także ćwiczenia 
w domowym zaciszu z popularnymi trenerkami fitnes-
su. Trenując w domu z pewnością zaoszczędzamy sporo 
czasu i pieniędzy. Taki trening pozwala nam też ustalić 
własny grafik oraz dobrać odpowiedniego trenera, który 
da nam najlepszą motywację. Stopniowo możemy rów-
nież inwestować w sprzęt. Jednak sami musimy zadbać 
o wiele szczegółów, co może wprowadzić nieco chaosu. 
Trenując w domu musimy pomyśleć jak wygospodarować od-
powiednio dużo wolnego miejsca na podłodze. Dodatkowymi 
przeszkodami mogą okazać się żyrandole (np. podczas skaka-
nia na skakance) i kanty mebli, co w niektórych przypadkach 
może okazać się niezwykle bolesne. Kolejną wadą mogą oka-
zać się przeszkadzający domownicy, odciągający nas od ćwi-
czeń. Niestety większość z nas, pomimo początkowego zapału 
i dobrych chęci, zazwyczaj odkłada ćwiczenia „na później” 
– po obiedzie, po obejrzeniu odcinka ulubionego serialu, po 
zakupach. Skutki bywają opłakane, bo zamiast trenować co 
drugi dzień udaje się to tylko raz na dwa tygodnie.

Znasz już powody, dla których warto zapisać się na siłownię. 
Sam więc możesz zdecydować, który z nich zmotywuje Cię 
najbardziej.

Katarzyna Madej

cZY WARtO ZApIsAć sIę NA sIŁOWNIę?
Trzeba przyznać, że coraz więcej zaczynamy o siebie dbać. Moda na zdrowe odżywianie, diety wykluczają-
ce niezdrową i przetworzoną żywność powodują, że stajemy się coraz bardziej świadomi swojego zdrowia. 
Chcąc utrzymać nienaganną sylwetkę częściej decydujemy się również na korzystanie z usług oferowanych 
przez siłownie i trenerów personalnych. A korzyści płynących z systematycznych treningów jest wiele.

LIFESTYLE

Krystian Szafran – trener personalny siłowni "Wodnik GYM"  
ze swoimi podopiecznymi
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Głogów Młp.: Sklep „Super - Sam” GS*; 
Sklep Delikatesy „Dwójka” GS; Sklep Deli-
katesy „Centrum”; PIWEX Sklep firmowy 
ul. Długa (osiedle Słoneczne); Sklep nr 6 
w Głogowie Młp. (osiedle Słoneczne) GS.
Wysoka Głogowska: Sklep p. Ścieranki; 
Sklep p. Furman; Sklep p. Gaweł; Sklep  
p. Barczaka; Sklep p. Łyczko; Sklep nr 7 - GS
Budy Głogowskie: Sklep p. Grzywacz,; 
Sklep nr 10 - GS; Sklep p. Bober; Sklep  
p. Mytych - Bielenda
Przewrotne: Sklep p. Rusin; Sklep nr 4 GS
Styków: Sklep p. Pasek; Sklep p. Suszek
Pogwizdów Stary: Sklep p. Kluzińskich
Hucisko: Sklep nr 8 - GS
Wola Cicha: Sklep nr 13 - GS
Zabajka: Sklep nr 11 - GS
Miłocin: Delikatesy „Dwójka” - GS
Rudna Mała: Sklep nr 16 „Delikatesy Cen-
trum” - GS
Lipie: Delikatesy „Dwójka” - GS
Rogoźnica: Sklep nr 12 - GS
* Placówki handlowe Gminnej Spółdzielni „Sa-

mopomoc 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: 700 egz. 
Druk i łamanie: BONUS LIBER Sp. z o.o. 
35-020 Rzeszów, ul. 17 Pułku Piechoty 7

UWAGA! Redakcja zastrzega sobie prawo se-
lekcji otrzymanych materiałów, dokonywania 
w nich skrótów i poprawek. Redakcja nie po-
nosi odpowiedzialności za treść reklam oraz 
zastrzega sobie prawo do ich selekcji.

Artykuły do ZG można przesyłać na adres:  
redakcja@ziemiaglogowska.pl

Najnowsze informacje o gminie 
głogów Młp. znajdziesz na:
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Tu można kupić 
„Ziemię Głogowską”

02.08.br. – kradzież drzewa z lasu w miejscowości Styków.

07.08.br. – narażenie trójki dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia lub 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w miejscowości Przewrotne.

08.08.br. – funkcjonariusze KP Głogów Młp. na jednej z posesji w miescow. 
Przewrotne ujawnili uprawę konopi indyjskich. W toku podję-
tych czynności zatrzymano mieszkańca Przewrotnego, któremu 
postawiono zarzut z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 
zabezpieczono kilkanaście sztuk krzewów konopi indyjskich.

14.08.br. – zawiadomienie mieszkańca Stykowa o spowodowaniu lekkiego 
uszczerbku na zdrowiu w wyniku naruszenia czynności narzą-
dów ciała, do którego doszło podczas zabawy plenerowej.

17.08.br. – pożar bali siana w miesc. Rudna Mała.

18.08.br. – psychiczne i fizyczne znęcanie się mężczyzny nad rodziną 
w miejsc. Głogów Młp.

18.08.br. – włamanie do domu w miejsc. Budy Głogowskie, skąd sprawca 
dokonał kradzieży pieniędzy oraz złotej biżuterii.

BeZpIecZeńsTWO

Kronika policyjna

Kalendarium najbliższych wydarzeń

4 września

- VI Głogowski Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych „Wykopki 
2016”, Park „Grabina” w Głogowie Młp., godz. 14.30

- Mecz Rudzik Rudna Mała – Tytan Rzeszów, godz. 11.00

- Mecz Orzeł Wysoka Głog. – Rudnianka Rudna Wielka, godz. 11.00

- Mecz Victoria Budy Głog. – LKS Trzebownisko, godz. 14.00

- Mecz KP Zabajka – Grom Mogielnica, godz. 14.00

- Mecz LKS Głogovia Głogów – Polonia Przemyśl, godz. 17.00

5 września - uroczystość nadania skwerowi imienia Franciszka Litwina – żoł-
nierza niezłomnego, godz. 13.00

10 września - Mecz Rudzik Rudna Mała – Staroniwa Rzeszów, godz. 16.00

11 września - Zbiórka krwi w ramach akcji „Ognisty ratownik. Gorąca krew” 
przy Domu Ludowym w Hucisku

14 września - Mecz LKS Głogovia Głogów – Orzeł Przeworsk, godz. 17.00

16-18 września - Ogólnopolskie Zawody w Skokach przez Przeszkody w Leśnej Woli

18 września

- Mecz Victoria Budy Głog. – Junak Rzeszów, godz. 14.00 

- Mecz KP Zabajka – Aramix Niebylec, godz. 14.00

- Mecz Orzeł Wysoka Głogowska – Mrowlanka Mrowla, godz. 11.00

25 września - Mecz LKS Głogovia Głogów – Igloopol Dębica, godz. 16.00

25 września - Mecz Rudzik Rudna Mała – Piast Nowa Wieś, godz. 16.00



MIEJSCE NA TWOJĄ 
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ChCesz umieśCić swoją reklamę? 

skontaktuj sie z nami:

e-mail: redakcja@ziemiaglogowska.pl
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