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UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA FRANCISZKA LITWINA 
SKWEROWI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM

5 września br. odbyła się uroczystość nadania imienia Franciszka Litwina 
– żołnierza niezłomnego – skwerowi znajdującemu się przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Głogowie Młp.

Na uroczystość przybyło wielu gości. Byli wśród nich byli m.in. żołnierze Armii Kra-
jowej, członkowie rodziny Franciszka Litwina, Mateusz Szpytma – zastępca prezesa 
Instytutu Pamięci Narodowej, płk dr inż. Mariusz Stopa – szef Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego w Rzeszowie, Marek Matuła – insp. Związku Strzeleckiego, komendant ZS 
„Strzelec” Józefa Piłsudskiego. 
Należy pamiętać i oddawać szacunek nie tylko bohaterom znanym z podręczników historii, 
ale również tym, którzy odegrali wybitną rolę w naszej historii regionalnej – powiedział 
Burmistrz Paweł Baj podczas swojego wystąpienia. Nadanie imienia skwerowi, złożenie 
kwiatów są wyrazem naszego szacunku wobec żołnierzy wyklętych – żołnierzy niezłom-
nych. Pamięć o nich jest elementem budowy społeczeństwa obywatelskiego – napisała Ewa 
Leniart wojewoda podkarpacki w liście skierowanym na ręce burmistrza Głogowa Młp. 
Listy złożyli również posłowie na sejm Mieczysław Miazga i Wojciech Buczak.
Pomysłodawcą nadania patrona skwerowi był Burmistrz Głogowa Małopolskiego 
Paweł Baj. Nadanie skwerowi imienia Franciszka Litwina – żołnierza niezłomne-
go – jest elementem działań zmierzających do przywracania pamięci historycznej 
o ważnych momentach i ludziach związanych z historią naszego regionu. Dlatego na 
skwerze znalazła się tablica, na której zamieszczono podstawowe dane biograficzne 
patrona tego miejsca. Franciszek Litwin był żołnierzem Armii Krajowej i w czasie 
II wojny światowej służył w Placówce AK Głogów, a po wojnie kierował antykomu-
nistycznym kołem Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” w gminie Głogów. Swoją 
działalnością zasłużył sobie na miano żołnierza niezłomnego.

Robert Borkowski
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DRoGA lotnIskoWA BęDZIe RoZBuDoWAnA
112 mln. zł. pochłonie budowa i rozbudowa drogi wo-
jewódzkiej nr 869 biegnącej od skrzyżowania w Rudnej 
Małej na nowym wiadukcie, w kierunku lotniska i dalej 
do skrzyżowania z drogą krajową nr 19 w Jasionce. Na ten 
cel samorząd województwa otrzymał dotację w wysokości 
94 mln. zł. z programu Polska Wschodnia. Prace rozpocz-
ną się już w listopadzie br. powstaną dwa nowe wiadukty 
drogowe i jeden nad linią kolejową. Tzw. droga lotniskowa, 
pomiędzy Rudną Małą a Jasionką, zostanie rozbudowana 
do czterech pasów. Nieco powyżej drogi gminnej tzw. Sze-
ligówki powstanie rondo, które w przyszłości skomunikuje 
nowobudowaną drogę z zakładami pracy w Rudnej Małej. 
Planowane zakończenie inwestycji to czerwiec 2017 r.

oD AutostRADy Do RZesZoWA
W ramach regionalnego programu operacyjnego osi priory-
tetowej V – infrastruktura komunikacyjna, gmina Głogów 
Młp. wspólnie z Trzebowniskiem, powiatem rzeszowskim 
i województwem podkarpackim, złożyła wniosek na rozbu-
dowę drogi powiatowej od węzła autostradowego w Rudnej 
Małej, aż do granic Rzeszowa. W ramach tego zadania pla-
nowana jest rozbudowa drogi o kolejne pasy ruchu, utwo-
rzenie bezpiecznych przejść dla pieszych w Rudnej Małej 
i Pogwizdowie Nowym oraz poprawa bezpieczeństwa na 
wyjeździe z drogi z Miłocina w kierunku Rzeszowa. Niestety, 
z przygotowania wspólnego wniosku i w przyszłości reali-
zacji inwestycji, wycofało się Miasto Rzeszów, żądając w za-
mian za udział w programie oddania sołectwa Rudna Mała.

Do centRuM PRZełADunkoWeGo 
Jednym z możliwych zadań drogowych, na które można otrzy-
mać dofinasowanie, jest przebudowa drogi dojazdowej do 
centrum przeładunkowego przy lotnisku w Jasionce. Podob-
nie jak w poprzednim zadaniu, gmina Głogów Młp. wspólnie 

z Trzebowniskiem, powiatem rzeszowskim i województwem 
podkarpackim, złożyła wniosek na rozbudowę drogi powia-
towej od ratusza w Głogowie Młp. przez Wysoką Głogowską, 
aż do lotniska w Jasionce. Szacunkowy koszt inwestycji to 15 
mln. zł. Pierwsze nabory na zadania drogowe w ramach RPO 
już się odbyły, kolejne będą w tym i kolejnym roku.

PRoGRAM RZąDoWy 
Gmina złożyła również wniosek o dotację celową z budże-
tu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie 
budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych w ramach 
rządowego programu rozwoju dróg. Mowa tu o rozbudo-
wie dróg i chodników na os. Niwa. Planowana była również 
rozbudowa ul. Fabrycznej i Sikorskiego w Głogowie Młp., 
ale drogi te nie spełniły wymogów programu i będą realizo-
wane w ramach programu Rzeszowski Obszar Funkcjonal-
ny.  Mimo tego, że konkurencja w programach drogowych 
jest bardzo duża, jesteśmy zdeterminowani aby poprawiać 
i rozbudowywać infrastrukturę drogową na terenie gminy. 

Paweł Baj, Burmistrz Głogowa Młp.

FAKTY I OPINIE

Nowo wybudowany wiadukt w Rudnej Małej 

ŚRODKI NA ROZBUDOWę DRóG LOKALNYCh 
Wraz z rozpoczęciem ogłaszania programów unijnych w ramach nowej perspektywy 2014-2020, pojawiła 
się szansa na realizację długo oczekiwanych inwestycji drogowych. I chociaż kryteria udziału w progra-
mach w tej perspektywie są dużo trudniejsze, niż to było w latach poprzednich, to i tak gmina Głogów Młp. 
aktywnie bierze udział w konkursach i stara się korzystać ze wsparcia środków z Unii Europejskiej. 

W tym roku na terenie naszej gminy ogłoszony został 5-cio 
letni program pod nazwą „Gminny Program Asfaltowa-
nia Dróg Lokalnych na lata 2016-2020”. Głównym założe-
niem programu jest ułożenie asfaltu na drogach gminnych 
utwardzanych co roku kamieniem. Drogi przewidziane do 
asfaltowania dobierane będą według dwóch wskaźników: 
częstotliwości korzystania z dróg przez mieszkańców oraz 
ilości domów mieszkalnych położonych przy tych drogach.

Ważnym elementem przy wyborze odcinka przewidzianego 
do asfaltowania, będzie opinia poszczególnych rad sołeckich. 
Warunkiem realizacji zadania na terenie danego sołectwa bę-
dzie przeznaczenie część środków z funduszu sołeckiego, jed-
nak nie mniej niż 10 tys. zł. w danym roku. Kwotę z funduszu 

sołeckiego przeznaczoną na ten cel, gmina zwiększy o 200 % 
i całość środków przeznaczy na asfaltowanie dróg gminnych 
w danym sołectwie. Na realizację programu w latach 2016-
2020 gmina przeznaczy kwotę 1,5 mln. zł. (300 tys. zł. rocz-
nie). Zakładamy, iż w ciągu 5 lat trwania programu większość 
głównych dróg gminnych zostanie wyasfaltowania. 

W roku bieżącym z programu skorzystały następujące sołec-
twa: Pogwizdów Stary i Nowy, Hucisko, Przewrotne, Styków, 
Budy Głogowskie i Wysoka Głogowska, Zabajka, Wola Ci-
cha, Lipie, Rudna Mała, Miłocin. Podczas zebrań wiejskich, 
które odbyły się we wrześniu, większość sołectw z terenu 
gminy przystąpiło do realizacji programu w 2017 roku.

Paweł Baj, Burmistrz Głogowa Młp. 

W 2017 ROKU DROGI BęDą PRIORYTETEM 
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To już trzeci gminny żłobek, który powstał na terenie naszej 
gminy. Dlaczego został zlokalizowany właśnie w Budach Gło-
gowskich?
Małgorzata Gorczyca: W naszej gminie istnieje obecnie bar-
dzo pozytywny trend, nastawiony na wspomaganie rodziny 
w pełnieniu jej funkcji, a jedną z nich jest właśnie opieka nad 
dziećmi. Dlatego też, w odpowiedzi na zapotrzebowanie miesz-
kańców, powstają kolejne placówki żłobkowe, tak jak ta w Bu-
dach Głogowskich. Należy tu wspomnieć, że Budy Głogowskie 
to jedna z większych wsi na terenie naszej gminy i zarówno jej 
mieszkańcy, jak i mieszkańcy pobliskiej Zabajki czy Głogowa 
Młp. otrzymają pomoc w formie zabezpieczenia opieki nad 
dziećmi w nowym żłobku.

Ile dzieci skorzysta z oferty żłobka?
M.G.: Gminny Żłobek w Budach Głogowskich zapewni opie-
kę siedemnaściorgu dzieciom. Natomiast łącznie z Gminnym 
Żłobkiem w Lipiu oraz Rogoźnicy z opieki żłobkowej w bieżą-
cym roku szkolnym skorzysta blisko 60 podopiecznych. Do-
dam tylko, iż nie jest to liczba wyczerpująca wszystkie potrzeby, 
biorąc pod uwagę fakt oczekiwania na miejsce dzieci na listach 
rezerwowych. Dla mnie osobiście, to dowód nie tylko na wzrost 
liczby dzieci w gminie, ale przede wszystkim symbol wzrostu 
zaufania rodziców do naszych placówek. 

Jakie warunki mają do dyspozycji dzieci?
M.G.: Warunki do pobytu dzieci spełniają najwyższe standardy. 
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci wyremontowano, 
zmodernizowano i wyposażono dzięki staraniom władz gminy 
Głogów Młp., która pozyskiwała środki dotacji rządowych oraz 
zabezpieczyła wkład własny. Żłobek zyskał kolorowe i czyste 
pomieszczenia wyposażone w certyfikowane meble, różnego 
rodzaju pomoce edukacyjne, atestowane zabawki. Przy żłob-
kach znajdują się kolorowe i bezpieczne place zabaw. W pobliżu 
są tereny leśne i łąki idealne do spacerów i zabaw na świeżym 
powietrzu.

Czym wychowawcy kierują się w codziennej pracy z dziećmi?
M.G.: Na co dzień wychowawcy starają się realizować myśl Janu-

sza Korczaka: „Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi” 
oraz realizować bieżącą pracę zgodnie z prawami dziecka oraz 
chrześcijańskim systemem wartości. Zajęcia zabawowe z ele-
mentami edukacji prowadzimy metodami pedagogiki zabawy, 
KLANZY, metodą ruchu rozwijającego W. Sherborn, dziecię-
cej matematyki, metodami i technikami z zakresu terapii, pro-
filaktyki logopedycznej i innych. Żłobek powinien zapewniać 
dzieciom opiekę w warunkach zbliżonych do warunków do-
mowych, a więc ma w nim być bezpiecznie i przytulnie. Duży 
nacisk kładziemy również na wychowanie zdrowotne i wyra-
bianie prawidłowych nawyków żywieniowych, a także usamo-
dzielnianie się dzieci w zakresie samoobsługi. Naszą misją jest 
wychowanie małego człowieka potrafiącego wchodzić w inte-
rakcje nie tylko z najbliższymi, ale i z rówieśnikami. 

Jaki jest Pani pomysł na rozwój żłobka?
M.G.: Moja koncepcja opiera się na założeniu, iż priorytetem 
jest rozwój dzieci we wszystkich sferach – psychicznej, fizycz-
nej, emocjonalnej i zdrowotnej – z uwzględnieniem ich indy-
widualnych potrzeb i możliwości. Chciałabym aby nasze żłobki 
były miejscem przyjaznym dla dzieci i rodziców. Właśnie dla-
tego realizujemy program adaptacyjny dzieci do warunków 
żłobka, prowadzimy politykę „otwartych drzwi” dla rodziców, 
organizujemy pikniki, warsztaty dla dzieci i rodziców, impre-
zy i uroczystości żłobkowe. Jesteśmy otwarci na wszelkie inno-
wacje – w tym roku przystępujemy do certyfikacji placówek 
realizujących politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem 
w ramach programu „Chronimy dzieci”. Jednocześnie winni-
śmy cały czas uświadamiać sobie istotę współpracy ze środo-
wiskiem rodzinnym. Uważam, że rodzic dziecka to nasz sprzy-
mierzeniec w wychowaniu. Ma on bowiem bezcenną wiedzę na 
temat własnego dziecka, którą z radością przekaże i będzie ła-
twiej nam rozpoznawać potrzeby małego człowieka. W naszej 
pracy należy pamiętać, że to my jesteśmy dla dziecka i rodzica. 
Bezpieczne, radosne dziecko, zadowolony rodzic i pracownicy 
chętnie przychodzący do pracy – to cele jakie chciałabym osią-
gnąć wraz z zespołem.

Rozmawiała: Katarzyna Madej 

W BUDACh GŁOGOWSKICh POWSTAŁ NOWY ŻŁOBEK
Rozmowa z Panią Małgorzatą Gorczycą – Dyrektor Zespołu Żłobków Gminy Głogów Małopolski

Żłobek zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych
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W gminnej akcji „Bezpieczna 
droga do szkoły” udział wzię-
ło 230 pierwszoklasistów oraz 
przedszkolaków ze szkół z terenu 
Gminy Głogów Młp. Podczas spo-
tkania dzieci zapoznały się z zasa-
dami bezpiecznego poruszania się 
w drodze do i ze szkoły. Najmłod-
si otrzymali kilka rad, których 
należy bezwzględnie przestrzegać 
przed wejściem na jezdnię, prze-
chodząc przez jezdnię, porusza-
jąc się poza terenem zabudowa-
nym pieszo lub na rowerze czy 
przechodząc przez tory kolejowe. 
Funkcjonariusze uwrażliwili dzie-
ci, że przejście dla pieszych nie 
jest miejscem zabawy, a spycha-
nie na jezdnię kolegi lub koleżanki 
może zakończyć się tragicznie. 

Dzieci zapoznały się również z podstawowymi znakami 
drogowym, dzięki którym z większą świadomością będą 
poruszały się po drogach. Dowiedziały się również, że bar-
dzo ważnym elementem zwiększającym bezpieczeństwo na 
drodze, jest noszenie na sobie elementów odblaskowych. 

Aby dokładnie przybliżyć najmłodszym zasady bezpiecz-
nego poruszania się po drodze do akcji włączyli się poli-
cjanci z Komisariatu Policji w Głogowie Młp., Straż Miejska 
w Głogowie Młp. druhowie z jednostki OSP w Głogowie 

Młp. oraz przedstawicielka Wojewódzkiego Ośrodka Ru-
chu Drogowego w Rzeszowie. Wśród dzieci najwięcej emo-
cji wzbudzały samochody policyjne i straży miejskiej, a tak-
że sprzęt będący na wyposażeniu samochodu strażackiego. 
Spotkania ze służbami mundurowymi są dla dzieci zawsze 
dużą atrakcją, co dodatkowo zachęca je do bliższego pozna-
wania zasad ruchu drogowego.

Na zakończenie szkolenia każdy uczeń otrzymał pamiątko-
wy certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz opa-
ski odblaskowe. 

Katarzyna Madej

Dzieci z zaciekawieniem przyswajały cenne rady dotyczące znajomości znaków drogowych i poruszania się po jezdni 

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY
Początek roku szkolnego to doskonała okazja do przypomnienia najmłodszym użytkownikom dróg, jak 
należy bezpiecznie poruszać się po drodze. W ramach działań edukacyjno-profilaktycznych 12 września 
br. na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego w Głogowie Małopolskim pierwszoklasiści oraz przedszkolaki 
z gminnych szkół wzięli udział w spotkaniu, podczas którego zapoznali się z podstawowymi przepisami ru-
chu drogowego. 
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SKORZYSTAj 
Z BEZPŁATNEj  
POMOCY PRAWNEj
W Miejsko Gminnym Domu Kultury w Głogowie Mało-
polskim działa Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. 
W ramach porad profesjonalista wskaże nam sposób 
rozwiązania problemu prawnego z którym przyszliśmy 
oraz poinformuje o przysługujących nam uprawnie-
niach i obowiązkach. 
Z bezpłatnych porad można skorzystać od poniedziałku do 
czwartku w godzinach 14.00 - 19.00. Wystarczy w wybranych 
godzinach zgłosić się do Miejsko Gminnego Domu Kultury 
w Głogowie Młp. – 1 piętro, lokal biurowy nr 118. 
Przypominamy, że z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą 
skorzystać:
•	 osoby do 26 roku życia,
•	 osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających 

udzielenie porady przyznano świadczenie z pomocy spo-
łecznej, na podstawie ustawy o niej,

•	 osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
•	 osoby, które ukończyły 65 lat,
•	 emeryci i renciści, którzy ukończyli 65 lat lub korzystają 

z opieki społecznej,
•	 weterani i kombatanci,
•	 osoby, które w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy lub awa-

rii znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.
Aby skorzystać z nieodpłatnej porady wymagane jest okazanie 
oryginału lub odpisu decyzji, nie starszej niż rok, o przyznaniu 
świadczenia z pomocy społecznej.

Anna Morawiec

DARMOWE LEKI  
DLA SENIORóW
Od września dostępna jest szczegółowa lista 
darmowych leków przysługujących seniorom 
po 75 roku życia. W związku z wejściem w ży-
cie nowej ustawy pojawiają się jednak pierw-
sze problemy. Poniżej przedstawiamy zasady 
korzystania z programu.

kto może wystawiać recepty na bezpłatne leki ?

Do wystawiania recepty na darmowe leki dla seniorów 
uprawniony jest lekarz podstawowej opieki zdrowotnej 
(POZ) do którego pacjent jest zapisany w przychodni, 
pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz wy-
stawi bezpłatny lek na postawie numeru PESEL świad-
czącym o wieku pacjenta.

czy lekarze specjaliści mogą wystawiać recepty na 
bezpłatne leki?
Niestety lekarze specjaliści np. diabetolodzy, kardiolo-
dzy czy onkolodzy nie mogą wystawiać recept na bez-
płatne leki dla pacjentów po 75. roku życia. Jeśli lekarz 
specjalista leczy pacjenta lekami, które znajdują się na 
wykazie bezpłatnych leków, musi przekazać tę informa-
cję lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz 
POZ będzie mógł wówczas wystawić pacjentowi receptę 
oznaczoną literą „S”. Dzięki temu pacjent dostanie w ap-
tece lek bezpłatnie.

Jak uzyskać bezpłatny lek? 
Po recepty na darmowe leki najlepiej udać się do swo-
jej przychodni, gdzie lekarz rodzinny lub pielęgniarka 
wypiszą odpowiednie recepty. Na recepcie każdy lekarz 
obowiązkowo musi wpisać literę „S”, gdyż farmaceuta 
w aptece nie ma uprawnień do jej wpisania, nawet jeśli 
pacjent pokaże dowód osobisty i udowodni, że bezpłat-
ne leki należą mu się, gdyż ma skończone 75 lat. 

nasze opinie
Sporo seniorów już skorzystało z tej możliwości, ale wie-
lu z nich wie, że za część leków z listy trzeba jednak za-
płacić – Darmowe leki są już dostępne w aptekach i sporo 
seniorów już skorzystało z tego przywileju. Należy jednak 
pamiętać, że nie wszystkie leki, które zostały wypisane na 
recepcie, są bezpłatne. Część seniorów burzy się, bo przy-
chodząc do apteki po „darmowy” lek z listy okazuje się, że 
muszą za niego zapłacić – mówi Pani Patrycja z apteki 
„NOVA” w Głogowie Młp. – A zdarza się tak, ponieważ 
część lekarstw umieszczonych na liście refundacyjnej jest 
darmowa tylko i wyłącznie na konkretną jednostkę choro-
bową. Tak więc darmowy lek to przysługuje im pod wa-
runkiem, że został on przepisany we wskazaniu objętym 
refundacją – podkreśla. 

Szczegółowa lista bezpłatnych leków dostępna jest na 
stronie www.mz.gov.pl

Katarzyna Madej

Z programu 500+ do dnia dzisiejszego skorzystało ok. 1597 
rodzin z terenu Gminy Głogów Młp., którym wypłacono środki 
pieniężne na łączną kwotę 7 534 782,60 zł. W samym wrze-
śniu na konta rodzin z terenu naszej gminy wpłynęła łączna 
suma 1 262 288,40 zł.
Liczba rodzin w poszczególnych miejscowościach, które otrzy-
mały wsparcie: 
Głogów Młp. – 578 rodzin,
Wysoka Głogowska – 190 rodzin,
Budy Głogowskie – 157 rodzin,
Przewrotne – 117 rodzin,
Rudna Mała – 112 rodzin,
Pogwizdów Nowy – 105 rodzin,
Styków – 67 rodzin,
Zabajka - 63 rodzin,
Miłocin – 45 rodzin,
Rogoźnica – 42 rodziny,
Lipie – 37 rodzin,
Pogwizdów Stary – 35 rodzin,
Hucisko – 25 rodzin,
Wola Cicha – 24 rodziny.
W związku z przebywaniem członka rodziny za granicą – 45 
wniosków zostało przekazane do Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Rzeszowie.

RODZINA 500 +
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WRZESIEń PEŁEN ATRAKCjI
Wrzesień obfitował w sporo atrakcji dla mieszkańców Gminy Głogów Małopolski. Przygotowane wydarzenia 
przyciągnęły całe rodziny i każdy mógł wybrać coś dla siebie.
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Zawody wędkarskie

10 września nad stawem Tarczewskim w Głogowie Młp. 
spotkali się wszyscy pasjonaci wędkarstwa, aby wspólnie 
rywalizować podczas zawodów wędkarskich o puchar Bur-
mistrza Głogowa Młp. Pawła Baja. Do rywalizacjo stanęło 
28 zawodników. Złowione ryby zostały zważone, a sędzio-
wie przyznali następujące miejsca: I miejsce – Jakub Kotu-
la (720 pkt.), II miejsce – Grzegorz Trzeciak (700 pkt.), III 
miejsce – Jerzy Depa (600 pkt.) Zwycięzcy otrzymali pucha-
ry ufundowane przez Burmistrza Głogowa Małopolskiego 
oraz nagrody. Zmagania obserwowało wielu kibiców, którzy 
zakończenie zawodów świętowali przy wspólnym ognisku. 
Impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem za-
równo wędkarzy jak i mieszkańców Głogowa Młp., którzy 
coraz chętniej kibicują zawodnikom.

Zwycięzcy zawodów wędkarskich 

„smacznie, zdrowo, niebanalnie, kolorowo”

Pod takim hasłem w niedzielę 11 września odbył się pik-
nik rodzinny zorganizowany na terenach rekreacyjnych na 
osiedlu Niwa. Mieszkańcy jak zawsze nie zawiedli i licznie 
przybyli, aby spędzić ten dzień w miłym, rodzinnym gronie. 
Podczas pikniku zatańczył Zespół Pieśni i Tańca „Hanka” 
Młp. wystąpiły Panie z Grupy Teatru Niespodziewanego 
„Antynuda”, a wystawę swoich prac zaprezentowała Aktyw-
na Grupa Twórców. Dla najmłodszych uczestników pikniku 
organizatorzy przygotowali konkursy plastyczne, happening 
pt. „Warzywa i owoce źródłem witamin”, pokazy strażackie 
i przejażdżki na motorach. Panie ze Związku Emerytów 
i Rencistów w Głogowie Młp. częstowały przygotowanymi 
przez siebie regionalnymi potrawami. Na zakończenie ro-
dzinnego świętowania wszyscy bawili się podczas koncertu 
zespołu Ted Band Jazz Musik SM oraz zespołu KLANG.

Wspaniała atmosfera, pyszne jedzenie i dobra zabawa to coś,  
co z pewnością zbliża rodziny

chrzest żeglarski

Tego samego dnia na terenach rekreacyjnych przy Stawie 
Traczewskim w Głogowie Małopolskim odbył się „Chrzest 
Żeglarski” przygotowany dla dzieci, które po raz pierwszy 
brały udział w zgrupowaniach żeglarskich organizowanych 
przez UKS „Żagielek”. Aby otrzymać nowe żeglarskie imię 
młodzi adepci musieli przejść szereg „prób”, by udowodnić 
Neptunowi oraz jego małżonce Prozerpinie, że zasługu-
ją na przynależność do braci żeglarskiej. Młodzi żeglarze 
podczas „egzaminu” musieli wykazać się sprawnym okiem, 
hartem ducha oraz znajomością wiązania węzłów żeglar-
skich. Na zakończenie imprezy dzieci mogły wykorzystać 
ostatnie letnie powiewy wiatru i popływać na rowerkach 
wodnych i żaglówkach typu Optimist.

Po przejściu szeregu prób wszyscy śmiałkowie zostali przyjęci  
do grona braci żeglarskiej

Anna Morawiec
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nIeDZIelA DlA RoDZIny
Propozycja wprowadzenia zakazu handlu w niedziele 
i święta wzbudza ogromne emocje. Zwolennikami wpro-
wadzenia zakazu są z pewnością sami pracownicy super-
marketów i galerii handlowych.

Słusznym argumentem jest to, że powinien być zapew-
niony przynajmniej jeden dzień wspólnego wypoczynku 
– mówi Pani Magdalena, mieszkanka gminy, pracują-
ca w jednej z rzeszowskich galerii handlowych. – Fak-
tem jest, że osoby pracujące w niedzielę, odbierają sobie 
wolny dzień podczas tygodnia. Niestety reszta domow-
ników w tym czasie pracuje… – dodaje.

Przyznaje też, że wielu ludzi nie przychodzi na zakupy 
w niedzielę z powodu braku czasu w inne dni.

Pracując w galerii handlowej ponad trzy lata, wielokrotnie 
spędziłam niedziele w pracy. Z czystym sumieniem mogę 
powiedzieć, że ludzie przychodzący w ten dzień do galerii, 
niekoniecznie przychodzą na zakupy, raczej „szwendają 
się” całe dnie po korytarzach, ciągnąc za sobą małe dzieci, 
z którymi mogliby pójść np. do parku. Stwarzając możli-
wość robienia zakupów w niedzielę, pozwalamy na sze-
rzenie się tego zakupowego trendu, a powinien być to czas 
poświęcony na budowanie więzi w rodzinie. Nasi zachodni 
sąsiedzi nie pracują w niedzielę – model ten sprawdza się 
doskonale i mam nadzieję, że już niebawem zagości w Pol-
sce – bulwersuje się Pani Magdalena.

otWARte BęDą stAcJę BenZynoWe, kIoskI
Zakaz handlu w niedzielę nie oznacza jednak całkowitego 
zamknięcia wszystkich sklepów. Zakaz będzie dotyczył tyl-
ko dużych centr handlowych i większych sklepów. Otwarte 
będą natomiast małe, osiedlowe sklepy pod warunkiem, że 
sprzedaż będą prowadzili ich właściciele, stacje benzynowe, 
sklepy, piekarnie, kioski oraz sklepy usytuowane na dwor-

cach kolejowych i lotniskach. Poza tym sklepy mają być 
czynne m.in. w niedziele poprzedzające Boże Narodzenie, 
Wielkanoc oraz w okresach, w których organizowane są wy-
przedaże. Jeżeli ktoś złamie zakaz będzie podlegał karze.

Podoba mi się ten pomysł. Niedziela powinna być wol-
na, żeby Ci wszyscy którzy pracują w galeriach mogli 
także spędzać ten czas z rodziną. W dni robocze gale-
rie handlowe czy supermarkety otwarte są do późnego 
wieczora dlatego wszyscy mogą się spokojnie zaopatrzyć 
w zakupy. Poza tym w niedziele będą otwarte małe skle-
piki czy stacje benzynowe, dlatego w razie nagłej po-
trzeby będzie można zakupić jakiś produkt – podkreśla 
Pani Agnieszka, mieszkanka gminy Głogów Młp.

Obecnie projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę 
jest w Sejmie i trwają nad nim dalsze prace. 

Na portalu www.ziemiaglogowska.pl została przeprowa-
dzona sonda w tej sprawie. Oto jej wyniki:

Katarzyna Madej

ŚWIęTUję – NIE KUPUję?
Ostatnio coraz głośniej mówi się o zakazie handlu w niedzielę i święta. Wzorem krajów zachodnich rów-
nież w Polsce pojawił się pomysł ograniczenia robienia zakupów w niedzielę oraz inne dni świąteczne. Czy 
w Polsce sprawdzi się ten pomysł? 

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

GOSPODARKA
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NOWA SIEĆ KANALIZACYjNA 
PRZY UL. FABRYCZNEj

Gmina Głogów Młp. zakończyła budowę sieci kanaliza-
cyjnej przy ul. Fabrycznej w Głogowie Młp. Dzięki temu 
w gminie uruchomią się kolejne tereny inwestycyjne.

W ramach inwestycji wykonano 869 mb sieci wodociągo-
wej oraz 914 mb kanalizacji sanitarnej. Ogólny koszt inwe-
stycji wyniósł 234 435,38 zł brutto.

Tereny przy ul. Fabrycznej to stale się rozbudowują, powstają 
nowe domy jednorodzinne i bloki, a w przyszłości ma powstać 
atrakcyjne osiedle mieszkaniowe. Nowy odcinek kanalizacji 
nie tylko doprowadził kanalizację do mieszkańców ale otwarł 
nowe tereny inwestycyjne i stał się atrakcyjnym gruntem dla 
nowych inwestorów. Poza tym sieć będzie służyła budynkom, 
które powstaną w ramach Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego między ul. Zbożową a ulicą Polną.

Anna Morawiec 

GOSPODARKA

NOWA USŁUGA EKO-GŁOG
Spółka EkoGłog uruchomiła nową usługę – możli-
wość zamówienia worków do selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych drogą elektroniczną. Moż-
liwość zamówienia dodatkowego worka pozwoli 
uniknąć niewłaściwego składowania odpadów.

kIeDy MożnA ZAMóWIć DoDAtkoWy WoRek?
Dodatkowy worek można zamówić jeśli wcześniej nie 
otrzymaliśmy worka lub otrzymana ilość okazała się nie-
wystarczająca. 

JAk ZAMóWIć WoRek?
Dodatkowe sztuki można zamówić drogą elektroniczną. Wy-
starczy wejść na stronę spółki EkoGłog www.ekoglog.pl i w za-
kładce „KONTAKT” wypełnić krótki formularz, umożliwiają-
cy zamówienie dodatkowych worków na odpady.

GDZIe ZGłosIć sIę Po oDBIóR?
Dostarczeniem zamówienia zajmą się pracownicy Eko-
Głog, którzy zamówioną ilość worków dostarczą bezpo-
średnio do domu przy najbliższym wywozie odpadów, za-
planowanym zgodnie z obowiązującym harmonogramem. 

Przypominamy również, że pracownicy Ekogłog podczas 
zbiórki odpadów zebranych selektywnie pozostawiają wor-
ki jedynie na wymianę w ilościach odpowiadających ilo-
ściom worków wystawionych do odebrania tzn. za 1 wy-
stawiony worek pozostawiany jest 1 worek w tym samym 
kolorze. Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunal-
nych można również otrzymać w siedzibie spółki przy ulicy 
Towarowej 4A oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy 3-go Maja naprze-
ciwko cmentarza w Głogowie Małopolskim.

Anna Morawiec

Burmistrz GłoGowa małopolskieGo

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 

oraz na tablicy ogłoszeń w Przewrotnem

jak również na stronie internetowej  
www.bip.glogow-mlp.pl

został podany do publicznej wiadomości

wYkaz NieruCHomoŚCi przezNaCzoNeJ  
Do sprzeDaŻY

działka nr 1356/3 położona w Przewrotnem, gmina 
Głogów Małopolski zostaje przeznaczona  

do sprzedaży w trybie przetargowym. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie 
Urzędu Miejskiego, tel. 17 85-15-131

MOST NA GOŁęBIóWCE 
ZOSTANIE ODNOWIONY

W Wysokiej Głogowskiej na rzece Gołębiówce w ciągu 
drogi gminnej znajduje się mocno zniszczony most. Obec-
nie jego stan pozostawia wiele do życzenia – w drewnianej 
konstrukcji pojawiły się spore dziury. Brakuje również po-
rządnych barierek zabezpieczających, a te które pozostały 
są w bardzo złym stanie technicznym. Most został wyłączo-
ny z ruchu, gdyż nie nadaje się do użytku. Jego drewniana 
konstrukcja grozi zawaleniem, co bezpośrednio może za-
grażać życiu i bezpieczeństwu mieszkańców. 

Z związku z tym Gmina Głogów Małopolski wspólnie 
z nadleśnictwem podjęła starania o naprawę mostu. Na ten 
cel zostały przekazane również dodatkowe środki z fundu-
szu sołeckiego w kwocie 6 tys. złotych. Będzie bezpieczniej, 
a most znów zacznie należycie pełnić swoją rolę. 

Katarzyna Madej

Obecnie stan techniczny drewnianego mostu pozostawia wiele do życzenia
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Do Głogowa zjechały się zespoły śpiewacze i kapele ludowe 
z całego Podkarpacia, a nawet grupa „Wiślanie” ze Szczu-
cina w województwie małopolskim. Uroczystego otwar-
cia szóstej edycji „Wykopek” dokonał Burmistrz Głogowa 
Młp. Paweł Baj oraz dyrektor MGDK Dariusz Lewandow-
ski-Socha. Przy pięknej słonecznej pogodzie i przed rzeszą 
publiczności do rywalizacji stanęły następujące zespoły: 
„Budziwojce” z Rzeszowa, „Senior” z Dębicy, „Grębowian-
ki” z Grębowa, „Lisowianki” ze Skołyszyna, „Kamratki” 
z Krosna, Zespół Wokalno-Taneczny z Tyrawy Wołoskiej, 
głogowska grupa „Antynuda”, „Kurasie” z Lubziny, „Wide-
lanie” z Widełki, „Dzikowianie” z Dzikowca, Kapela Ludo-
wa Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie, „Przewrotniacy” 
i wspomniani już „Wiślanie”.
W kategorii „zespoły śpiewacze” wystąpiło 7 grup. Pierw-
sze miejsce, złotą motykę i nagrodę w wysokości 700 zło-
tych zdobyły – z resztą nie po raz pierwszy – „Grębowian-
ki”. Drugie miejsce, srebrna motyka i nagroda 500 złotych 
przypadły paniom z Zespołu Śpiewaczego „Senior” z Dębi-
cy. Trzecie miejsce, brązową motykę i nagrodę 300 złotych 
jury w składzie Jerzy Dynia, Jolanta Danak-Gajda i Jolanta 
Dragan przyznało „Budziwojcom” z Rzeszowa.
Zespoły: „Antynuda”, „Lisowianki”, „Kamratki” i „Tyrawa 
Wołoska” otrzymały wyróżnienia i nagrody w wysokości 
100 złotych.

W kategorii „kapele ludowe” zwycięstwo zasłużenie przy-
padło „Kurasiom” z Lubziny. Nestorka rodu Kurasiów 
93-letnia pani Albina Kuraś wystąpiła z kapelą również poza 
konkursem, podczas przerwy pomiędzy poszczególnymi 
kategoriami, dając wspaniały przykład jak można cieszyć 
się muzyką ludową. Drugie miejsce w kategorii „kapele lu-
dowe” zajął rodzimy zespół z Przewrotnego „Przewrotnia-
cy”. Trzeba przypomnieć, że dzięki Henrykowi Marszałowi, 
kierownikowi kapeli tym roku było głośno o głogowskiej 
gminie podczas jego występów festiwalach w Kazimierzu 
nas Wisłą i Bukowinie Tatrzańskiej. Trzecie miejsce zajęła 
kapela ludowa „Dzikowianie” z Dzikowca. 
Wyróżnienia przypadły „Wiślanom”, „Widelanom” i Kapeli 
Ludowej MDK w Łańcucie.
Każdy zespół została uhonorowany dyplomem oraz pamiąt-
kową statuetką „chłopka-wykopka”. Przeglądowi towarzyszył 
kiermasz regionalnego jadła, na którym swoje wyroby zapre-
zentowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Bud Głogow-
skich, Huciska, Wysokiej Głogowskiej, Stykowa i Miłocina 
oraz Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Głogowa 
Młp. Można było również obejrzeć plenerową wystawę Ak-
tywnej Grupy Twórców. Wszystko to razem złożyło się po 
raz kolejny na przepiękne święto ludowego muzykowania.
A już dziś zapraszamy na „Wykopki 2017”, które zapewne 
odbędą się w pierwszej połowie września przyszłego roku.

ŚWIęTO MUZYKI LUDOWEj
CZYLI VI GŁOGOWSKI PRZEGLąD KAPEL I ŚPIEWAKóW LUDOWYCh
W niedzielę 4. września br. odbył się VI Głogowski Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych „Wykopki 2016”. 
Impreza zorganizowana przez Miejsko Gminny Dom Kultury im. Franciszka Kotuli zgromadziła w głogowskim 
parku „Grabina” rzeszę artystów i entuzjastów ludowej muzyki.

Kapela ludowa „Kurasie”

Katarzyna Madej

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

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

Zespół śpiewaczy „Grębowianki”

KULTURA
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Możliwość uczestniczenia w tym egzotycznym wyjeździe 
była niejako prezentem od Zespołu Pieśni i Tańca Gminy 
Chełm „Uherzacy”. Ponieważ z przyczyn losowych grupa nie 
mogła uczestniczyć w festiwalu, kierownik zespołu Pani Bo-
gumiła Ryszkiewicz zwróciła się do Hanki z propozycją ich 
zastąpienia. Na odpowiedź z naszej strony nie musiała czekać 
długo. Takie egzotyczne festiwale nie zdarzają się zbyt często.

Madera to wyspa pochodzenia wulkanicznego na Oceanie 
Atlantyckim należąca do Portugalii. Panuje na niej klimat 
wiecznej wiosny i występuje piękna roślinność. Nasza po-
dróż rozpoczęła się 17 sierpnia z samego rana drogą na 
lotnisko w Katowicach-Pyrzowicach, skąd miał się odbyć 
rejs na Maderę, a konkretnie do stolicy wyspy – Funchal. 
Należy tutaj dodać, że lotnisko na Maderze należy do jed-
nych z najniebezpieczniejszych na świecie i aby na nim lą-
dować piloci muszą posiadać specjalne uprawnienia oraz 
certyfikaty. Wynika to z faktu specyficznych warunków 
atmosferycznych (boczny wiatr) oraz umiejscowienia pasa 
startowego, wybudowanego na specjalnych palach umiesz-
czonych na dnie oceanu. Na szczęście pogoda dopisała i lą-
dowanie przebiegło bez zakłóceń.

Plan festiwalu był bardzo bogaty. Organizatorzy bardzo się 
starali, aby pobyt zespołów obfitował w wiele atrakcji. Poza 
Hanką w festiwalu brały udział zespoły z Portugalii (konty-
nentalnej), Madery oraz Panamy. Głównym celem nasze-
go pobytu były koncerty festiwalowe, które odbywały się 
w Funchal oraz São Vicente. Koncerty poprzedzały barwne 
parady zespołów, którym towarzyszyła muzyka oraz śpiew. 
Zespół zaprezentował się bardzo dobrze czego wyrazem 
były gromkie brawa oraz słowa gratulacji od zgromadzonej 
publiczności. Niesamowity był fakt poznania kultur innych 

narodowości, ich zwyczajów, barwnych strojów, egzotycz-
nych tańców czy instrumentarium towarzyszących kapel.

Poza występami festiwalowymi organizatorzy zorganizowa-
li wszystkim zespołom atrakcyjne wycieczki m.in. dookoła 
wyspy czy do centrum wulkanologicznego. Zespół miał tez 
możliwość zobaczenia winiarni, gdyż Madera to wyspa pły-
nąca winem, dosyć specyficznym. Dawniej uważano go za 
środek leczniczy, pewnie dlatego że zawiera wysoką wartość 
witam i minerałów. Winem z Madery raczył się m.in. Wa-
szyngton, który wypił jego kieliszek tuż po podpisaniu ame-
rykańskiej konstytucji. Hanka miała okazję poznać historię 
produkcji wina w The Old Blandy Wine Lodge w Funchal.

Wszystko co dobre szybko się kończy, także tygodniowy po-
byt w tym pięknym miejscu upłynął bardzo szybko. Pozo-
stały wspaniałe wspomnienia oraz nowe znajomości. Mamy 
nadzieję, że nie był to ostatni wyjazd Hanki na Maderę.

Mirosław Szpyrka

ZESPóŁ PIEŚNI I TAńCA hANKA NA MADERZE
VI Gala Internacional de Etnografia e Folclore Manuel Ferreira Pio to nazwa festiwalu, w którym miała przy-
jemność uczestniczenia Grupa V wraz z Kapelą oraz Grupą wokalną Zespołu Pieśni i Tańca Hanka.

ZPiT „Hanka”

AUDYCjE MUZYCZNE 
DLA MIESZKAńCóW

Zapraszamy mieszkańców gminy do wzięcia udziału w au-
dycjach muzycznych, w wykonaniu nauczycieli ze Szkoły 
Muzycznej w Głogowie Młp. 

Zespól wokalno-instrumentalny zaprezentuje się na scenie 
Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogo-
wie Młp. Projekt ma na celu udostępnienie mieszkańcom 
Gminy Głogów Młp. wydarzeń artystycznych z zakresu 
muzyki. Poszerzenie dostępności poprzez cykl koncertów 
ma na celu zachęcenie mieszkańców do aktywnego uczest-
nictwa w wydarzeniach ze sfery tzw. „kultury wysokiej”. Ba-
riery finansowe, przestrzenne i komunikacyjne utrudniają 
udział w wydarzeniach kulturalnych, więc należy wyjść na-
przeciw tym trudnościom i stworzyć alternatywę dla osób 
w różnym wieku oraz np. ludzi z niepełnosprawnością. 

Wstęp wolny. Szczegółowe terminy na plakacie. Zapraszamy! 

Anna Morawiec
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REPORTAŻ SUBIEKTYWNY

Kaplica w Stykowie z nieco innej perspektywy. Fot. Piotr Grygiel 

AKTYWNI 
SENIORZY
Od czerwca br. w ramach 
„Wojewódzkiego Progra-
mu Pomocy Społecznej na 
lata 2016 – 2023” w naszej 
gminie realizowany jest 
program pn. „Sportowe 
Centrum Aktywizacji Se-
niorów”, który  ma za za-
danie wzbogacić ofertę  
w zakresie aktywizacji 
i organizacji czasu wolnego 
osób 50 i 60+ .

W programie wzięli udział pod-
opieczni Dziennego Domu „Senior 
– WIGOR” w Budach Głogowskich.

Poprzez szereg zajęć m.in. marsze 
po zdrowie Nordic Walking, warsz-
taty kulinarne, pakiet zajęć spor-
towych usprawniających kondycję 
fizyczną, zajęcia z refleksologiem, 
naukę gry w golfa, zajęcia na pły-
walni krytej, aqua aerobic, pilates 
czy zajęcia na siłowni, program 
stwarza warunki do podjęcia ak-
tywności sportowej i czynnego wy-
poczynku dla osób w wieku eme-
rytalnym. Ponadto, daje seniorom 
okazję do integracji międzypokole-
niowej i aktywizacji społecznej. 

Program został dofinansowany  
z budżetu Województwa Podkar-
packiego – Regionalnego Ośrod-
ka Polityki Społecznej w Rzeszo-
wie, a realizuje go Stowarzyszenie 
NA PLUS.

Anna Morawiec

Seniorki podczas nauki gry w golfa w NTB 
Active Club.
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BIBLIOTEKA POLECA
Dom, Zofia Starowieyska
-Morstinowa

Zofia Starowieyska-Morstino-
wa urodziła się w 1891 r. w Brat-
kówce koło Krosna. Wychowa-
na w tradycji ziemiańskiej, na 
wsi, gdzie rytm życia wyznacza-
ły codzienne obowiązki i obrzę-
dy. Autorka przenosi nas w cza-
sy swego dzieciństwa, do świata, 
który został pogrzebany dwoma 
wojnami, do świata, który miał 
na zawsze być przedstawiany 
jako świat wyzysku, chciwości 

i narastających walk klasowych. Pisze o życiu trudnym, ale 
pełnym harmonii, o głębokim szacunku dla człowieka pra-
cy, ale też i o uczuciach patriotycznych oraz o zaangażowaniu 
w życie społeczno-religijne. Dzięki Zofii Starowieyskiej-Mor-
stinowej poznajemy nie tylko fakty, ale i to, co się za nimi kryje, 
a co nie zawsze jest zapisane na kartach historii.

Pomysł na ogród wrzoso-
wiskowy, Katarzyna Wró-
blewska

Ogrody wrzosowiskowe zdo-
bywają coraz większą popular-
ność. Tworzące go w głównej 
mierze wrzosy i wrzośce urze-
kają nie tylko obfitością kwit-
nienia, ale przede wszystkim, 
niezwykłą jego porą. Przypa-
da ono na koniec zimy, kiedy 
większość roślin zaczyna do-
piero budzić się z zimowego 

snu i jesień, gdy się do niego układa. Z uwagi na różnorod-
ność ekologiczną roślin wrzosowatych niemal w każdym 
ogrodzie znajdzie się miejsce dla ogrodu wrzosowiskowe-
go. Bogactwo form i różnorodność pór kwitnienia wrzoso-
watych krzewinek można również wykorzystać na balkonie 
i tarasie, obsadzając nimi donice lub skrzynki balkonowe. 
Granice wyznacza tylko nasza wyobraźnia.

Moje Bullerbyn, Barbara 
Gawryluk

Natalka wraz z rodzicami 
przenosi się z Krakowa do 
Szwecji, gdzie czeka na nią 
nowy dom i zupełnie nowe 
miejsce na ziemi. Ale ona 
wcale nie chce zmieniać szko-
ły, koleżanek, nie chce rezy-
gnować z tańca w ukochanym 
zespole hip-hopowym! Czy 
nowy dom, nowa szkoła, nowi 
przyjaciele muszą oznaczać 

rezygnację z dotychczasowych znajomości i pasji Natalii?

Anna Kopeć, Dyrektor MGBP w Głogowie Młp.

ZAPRASZAMY NA SPEKTAKL!
„Dróżki Pana Moniuszki… czyli był sobie Dziad 
i Baba” – pod takim tytułem 2 października o godz. 
19.00 w Miejsko Gminnym Domu Kultury w Głogowie 
Młp. odbędzie się niezwykłe widowisko teatralne. 

Doskonała muzyka oraz żartobliwe teksty pochodzące 
głównie z komedii Aleksandra Fredry, wierszy Adama Mic-
kiewicza, Adama Asnyka i Bolesława Leśmiana stworzą 
zabawną, dwuczęściową opowieść o czasie narzeczeńskim 
i małżeńskim. Udział w spektaklu bezpłatny. Szczegółowe 
informacje na plakacie. Zapraszamy! 

Katarzyna Madej

NOWOŚCI W BIBLIOTECE
Miejsko Gminna Biblioteka w Głogowie Młp.  biblio-
teka otrzymała dotację w wysokości 9 tys. zł z Biblio-
teki Narodowej na zakup nowości wydawniczych. 
W związku z tym na półkach biblioteki pojawi się 
sporo nowych książek, co znacznie poszerzy ofertę 
książkową oraz kolekcję czasopism.

Celem Programu, realizowanego w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020, jest 
wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bi-
bliotek publicznych. Stały dopływ nowości wydawniczych 
stworzy możliwość systematycznego aktualizowania zaso-
bów, a w konsekwencji zwiększy ofertę czytelniczą dla użyt-
kowników bibliotek. Biblioteki w swoich zbiorach groma-
dzą różne rodzaje publikacji, a najważniejszą rolę spełniają 
właśnie nowości wydawnicze, w tym książki i czasopisma.

Anna Morawiec
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Przez cały rok szkolny przedszkolaki systematycznie uczest-
niczyły w zajęciach czytelniczych w Miejsko Gminnej Biblio-
tece Publicznej. Do przedszkola zapraszano rodziców, babcie 
i dziadków, którzy czytali dzieciom w ramach ogólnopol-
skiej akcji: „Cała Polska czyta dzieciom”. W trakcie realiza-
cji projektu najmłodsi poznali m.in. twórczość: J. Tuwima, 
J. Brzechwy, Braci Grimm, M. Musierowicz czy M. Malic-
kiej. W ramach projektu starszaki uczestniczyły w spotkaniu 
z Anną Czerwińską – Rydel, autorką książek dla dzieci i mło-
dzieży. Dzieci zdobyły wiedzę na temat powstania książki, 
jej budowy, poznały również specyfikę różnych zawodów tj.: 
autor, drukarz, ilustrator, introligator, księgarz, bibliotekarz.

W ramach realizacji projektu rozwijaliśmy współpracę ze śro-
dowiskiem lokalnym: biblioteką, księgarnią, drukarnią. Wy-
jeżdżaliśmy również na wycieczki do Teatru Maska, Multikina 
oraz Filharmonii Podkarpackiej. Dzięki temu dzieci poszerzy-
ły swoje doświadczenia kulturalne oraz zapoznały się z róż-
nymi formami przedstawiania utworów literackich – filmem, 
przedstawieniem teatralnym i przedstawieniem baletowym.

W ramach obchodów Dnia Książki i Dnia Bibliotekarza 
przedszkolaki odwiedziły księgarnię i bibliotekę oraz wzięły 
udział w konkursie rodzinnym pt. „Mój bajkowy przyjaciel”, 
polegającym na wykonaniu pacynki lub kukiełki ulubionej 
postaci bajkowej przez rodziców i dzieci w domu. Nauczy-
cielki z przedszkola zorganizowały dla dzieci gminne kon-
kursy: Gminny Konkurs Plastyczny „Ilustracje do wybranej 
baśni Braci Grimm” oraz Gminny Konkurs Recytatorski 
„Wiersze z morałem”.

Niespodzianką dla przedszkolaków i ich rodziców było 
przedstawienie teatralne pt. „Czerwony Kapturek” w wyko-
naniu nauczycielek z naszej placówki, które własnoręcznie 
przygotowały stroje i dekoracje oraz wcieliły się w poszcze-
gólne role. Zdobyte w trakcie realizacji projektu wiadomości 
dzieci wykorzystały podczas podsumowującego quizu wy-
kazując się szerokim zasobem wiedzy i umiejętności. Przed-
sięwzięcie rozbudziło w dzieciach zainteresowania teatralne, 
dzięki czemu przedszkolaki chętnie wcielały się w różne role, 
odgrywały scenki, wykonywały stroje i rekwizyty.

Zrealizowany projekt utwierdził nas w przekonaniu, iż czytel-
nictwo przyczynia się do kształtowania postaw i wzbogacania 
dziecięcego słownika. Poznawanie i przeżywanie sytuacji za-
wartych w czytanych opowiadaniach, bajkach czy baśniach 
dostarcza dziecku ważnych informacji o otaczającym je świe-
cie. Literatura dziecięca posiada wartości poznawcze, a przede 
wszystkim wychowawcze. projekt rozbudziła zainteresowania 
dzieci dlatego w bieżącym roku szkolnym będziemy realizo-
wać kolejny projekt edukacyjny dotyczący czytelnictwa.

Irena Dudek, Kinga Walania, Małgorzata Węglowska

Nauczycielki w własnoręcznie przygotowanych strojach podczas przedstawienia 
„Czerwony Kapturek”

KSIąŻKA MOIM PRZYjACIELEM
W roku szkolnym 2015/2016 w Publicznym Przedszkolu 
w Głogowie Młp. realizowany był projekt czytelniczy 
pt. „Książka moim przyjacielem”. W ramach projek-
tu dzieci rozwijały swoje zainteresowania czytelnicze 
poprzez różnorodne metody pracy i aktywności.

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 

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

RE
KL

A
M

A 
RE

KL
A

M
A 

RE
KL

A
M

A 
RE

KL
A

M
A REKLA

M
A 

REKLA
M

A 
REKLA

M
A 

REKLA
M

A 

 KONKURS!
ODPOWIEDZ NA PYTANIE,

 WYTNIj KUPON I ZGARNIj NAGRODę!
Pytanie: Ile lat liczy miasto Głogów Młp.?

Odpowiedź: ………………………………………..

Wśród uczestników rozlosujemy  
10 najnowszych książek  
Roberta Borkowskiego

„Głogów w czasie II wojny światowej”

konkurs trwa do 14 października 2016 r.
Kupon należy dostarczyć Redakcji Ziemi Głogowskiej 

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 12, pok. 9b 
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eDukAcJA
Tak naprawdę nazywała się Maria Wisława Anna Szym-
borska. Urodziła się w 1923 roku w Kórniku k. Poznania. 
Następnie przeniosła się z rodziną do Krakowa, w którym 
mieszkała do końca swoich dni. Przed wojną uczęszczała do 
Gimnazjum Sióstr Urszulanek w Krakowie, gdzie dostrzeżo-
no je talent. W szkolnej kronice zachowała się prorocza no-
tatka, która mówiła, że Szymborska zostanie pisarką na mia-
rę Marka Twaina. Po wojnie rozpoczęła studia polonistyczne, 
później socjologiczne, jednak szybko z nich zrezygnowała 
dla pracy zarobkowej w redakcjach czasopism kulturalnych. 

„RoMAns Z koMunIZMeM”
Mówi się, że Szymborska miała „romans z komunizmem”. 
Kiedy po wojnie chciała wydać tomik poezji nie otrzymała 
na to zgody, gdyż nie spełniał on wymogów socjalistycznych. 
Kilka lat później, została przyjęta do Związku Literatów Pol-
skich, gdzie tworzyła utwory na zlecenie obowiązującego 
reżimu. Poetka szybko zmieniła swoje poglądy jednak ko-
munistyczny epizod został zapamiętany i często wypomina-
ny przez odbiorców. Szymborska nigdy nie usprawiedliwiała 
tej części swojej przeszłości. Twierdziła, że były to błędy mło-
dości, które polegały na szukaniu niewłaściwych wzorców. 

MIstRZynI ZABAWy słoWeM
Cała twórczość Szymborskiej była pełna kontrastów, wie-
loznaczności i ironii. Pisała poważne wiersze oraz zabawne 
i frywolne utwory. Często bohaterami jej utworów były zwie-
rzęta i przedmioty. Twierdziła, że „człowiek nie jest jedyną 
myślącą istotą na tym świecie”. Posługiwała się prostym, czę-
sto bardzo kolokwialnym językiem. Poetka była mistrzynią 
limeryków – krótkich, plugawych tekstów, często o erotycz-
nej treści. Nawet tego typu utwory potrafiła tworzyć z klasą:

Pewien baca w kurnej chacie z owieczką żył w konkubinacie.
Ta beczy: „Ja to nawet lubię, ale czy myśli Pan o ślubie?  

Bo jeśli nie, poskarżę tacie.”
Zawdzięczamy je nowe formy literackie – przez przypa-
dek wymyśliła „lepieje”. Będąc w restauracji, czytając menu 
spostrzegła, że obok jednego z dań – Flaków, ktoś dopisał 
„okropne”. Poetka sama postanowiła ostrzegać konsumen-
tów przez niesmacznymi potrawami:

Lepsza ciotka striptizerka, niż podane tu żeberka.
Lepiej mieć horyzont wąski, niż zamawiać tu zakąski.
Lepszy piorun na Nosalu, niż pulpety w tym lokalu.

„tRAGeDIA sZtokholMskA”
Po otrzymaniu Nagrody Nobla, jej spokojne życie całkowi-
cie się zmieniło. Stała się osobą publiczną i w ciągu miesiąca 
musiała udzielić więcej wywiadów, niż przez całe poprzednie 
życie. Przyznanie nagrody nazywała „tragedią sztokholmską”. 

Nobla przyjęła z godnością, twierdziła jednak: „że na tak wiel-
ką nagrodę nie zasługuje”. Obawiała się, że tak duży zaszczyt ją 
zmieni, a chciała „zostać osobą, nie stać się osobistością”. 

Szymborska nie lubiła udzielać wywiadów. Ceniła sobie 
prywatność oraz spokój. Najbliższe otoczenie zapamiętało 
ją jako osobę skromną, o fantastycznym poczuciu humo-
ru. Szymborska obdarowywała swoich przyjaciół kartkami 
z dowcipnymi kolażami własnej roboty. Wymyślała zabaw-
ne gry zwane loteryjkami, w których fantami były drobne 
upominki, najczęściej rozkosznie kiczowate. Życie i twór-
czość poetki były tak poważne, że potrzebowała odskoczni 
od rzeczywistości, tą odskocznią stał się kicz i humor. 

Jej największą pasją były papierosy, nałóg towarzyszył jej aż 
do śmierci. Kiedy jej osobisty sekretarz Michał Rusinek za-
pytał ją, od kiedy pali, odpowiedziała żartobliwie, że… od 
okupacji. Bez tlącego się papierosa w dłoni nie umiała pisać. 
Jej twórczość można utożsamić z nią samą – skromna, wyci-
szona, ascetyczna, a zarazem niezwykle głęboka i prawdziwa. 
Dla chcących poznać bliżej wielką poetkę, polecam niezwy-
kle zabawną książkę „Nic zwyczajnego” napisaną przez oso-
bistego sekretarza Szymborskiej – Michała Rusinka.

Justyna Haligowska

20. ROCZNICA PRZYZNANIA NAGRODY NOBLA 
WISŁAWIE SZYMBORSKIEj

Dokładnie jesienią tego roku mija 20 lat od przyznania Nagrody Nobla Wisławie Szymborskiej. Jako naród 
dysponujemy jej wspaniałą twórczością. Mimo iż jej dorobek poetycki jest ilościowo skromny – opubliko-
wała ok. 350 wierszy, wydała zaledwie 13 tomików wierszy – prostota jej wierszy bezbłędnie trafia w gust 
współczesnego odbiorcy.

Wisława Szymborska na wieść o otrzymaniu Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. 
Zakopane, 1996 r. 

Polscy noBlIŚcI:
maria skłodowska-Curie (1903 r. w dziedzinie fizyki 
i w 1911 r. w dziedzinie chemii)

Henryk sienkiewicz (1905 r. Literacka Nagroda Nobla)

władysław reymont (1924 r. Literacka Nagroda Nobla)

Czesław miłosz (1980 r. Literacka Nagroda Nobla)

lech wałęsa (1983 r. Pokojowa Nagroda Nobla)

wisława szymborska (1996 r. Literacka Nagroda Nobla)
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W roku szkolnym 2016/2017 na terenie Gminy Głogów 
Młp. naukę rozpoczęło 1160 uczniów szkół podstawo-
wych, 493 uczniów gimnazjum oraz 139 uczniów li-
ceum. Edukację w przedszkolach rozpoczęło 468 dzie-
ci, w oddziałach przedszkolnych – 59 dzieci, w punkcie 
przedszkolnym – 15 dzieci. W tym roku po raz pierwszy 
w szkolnych ławkach zasiadło 105 pierwszoklasistów. Od 
tego roku szkolnego sześciolatki nie mają obowiązku iść 
do szkoły podstawowej, a ich rodzice mogli sami zdecydo-
wać o wcześniejszym wysłaniu dziecka do szkoły.

Nowy rok szkolny przyniósł także nowe zmiany dotyczące 
systemu edukacji. Najważniejsze z nich to m.in. rezygna-
cja ze sprawdzianu szóstoklasisty, możliwość odwołania się 
od wyniku egzaminu maturalnego oraz możliwość sfoto-
grafowania pracy egzaminacyjnej, likwidacja tzw. „godzin 
karcianych” (likwidacja obowiązku prowadzenia zajęć po-
zalekcyjnych w dotychczasowej formule) oraz powrót zdro-
wego, ale i smacznego jedzenia.

Bieżący rok szkolny został również ogłoszony przez Mini-
ster Annę Zalewską „Rokiem Wolontariatu”. Ma to na celu 
zachęcić uczniów, rodziców i nauczycieli do tego, aby reali-
zować ideę wolontariatu w swoich szkołach. W tym celu bę-
dzie można skorzystać z programów, projektów, konkursów 
ogłoszonych przez MEN. 

UCZNIOWIE ROZPOCZęLI NOWY ROK SZKOLNY 
Rozpoczął się kolejny rok szkolny będący dla wielu uczniów i nauczycieli czasem nowych wyzwań i wytę-
żonej pracy. Początek roku to także wdrożenie w życie nowych reform oświatowych.

zespół szkół w Głogowie młp.

Liczba uczniów rozpoczynających rok szkolny: 
849 (w tym 598 uczniów szkoły podstawowej 
i 251 uczniów gimnazjum).

Liczba pierwszoklasistów:  44

zespół szkół w przewrotnem

Liczba uczniów rozpoczynających rok szkolny: 294

Liczba pierwszoklasistów: 10

zespół szkół w Budach Głogowskich

Liczba uczniów rozpoczynających rok szkolny: 205

Liczba pierwszoklasistów: 12

zespół szkół w wysokiej Głogowskiej

Liczba uczniów rozpoczynających rok szkolny: 
310 (w tym 99 dzieci w oddziale przedszkolnym, 
135 uczniów szkoły podstawowej, 76 uczniów 
gimnazjum)

Liczba pierwszoklasistów: 10

zespół szkół w pogwizdowie Nowym

Liczba uczniów rozpoczynających rok szkolny: 
161 (w tym 87 uczniów szkoły podstawowej, 75 
dzieci w oddziale przedszkolnym)

Liczba pierwszoklasistów: 14

szkoła podstawowa w rudnej małej

Liczba uczniów rozpoczynających rok szkolny: 68

Liczba pierwszoklasistów: 10

szkoła podstawowa w stykowie:

Liczba uczniów rozpoczynających rok szkolny:  
40 (w tym 23  w oddziale przedszkolnym)

Liczba pierwszoklasistów: 1

zespół szkół ogólnokształcących  
w Głogowie młp.

Liczba uczniów rozpoczynających rok szkolny: 
184 (w tym 139 uczniów Liceum Ogólnokształ-
cącego, 45 uczniów gimnazjum dwujęzycznego).

szkoła muzyczna i stopnia w Głogowie młp. 

Liczba uczniów rozpoczynających rok szkolny: 35

 Uroczyste pasowanie na pierwszoklasistów w Zespole Szkół w Przewrotnem

Katarzyna Madej

Podczas rozpoczęcia roku szkolnego w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej 
Burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj życzył uczniom i wychowawcom zapału do pracy 

oraz dobrych wyników w nauce
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I klasa Zespołu Szkół  w Przewrotnem – wych. mgr Władysława Wilk

PIERWSZOKLASIŚCI Z GMINY GŁOGóW MŁP.

 I klasa Szkoły Podstawowej w Rudnej Małej – wych. mgr Grażyna Witalec

I klasa Zespołu Szkół w Pogwizdowie Nowym – wych. mgr Bożena Sobek

I klasa Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej – wych. mgr Katarzyna Kowal

 Klasa I „a” Zespołu Szkół w Głogowie Młp. – wych. mgr Renata Grzebyk

Klasa I „b” Zespołu Szkół w Głogowie Młp. – wych. mgr Barbara Markiewicz

I klasa Zespołu Szkół w Budach Głogowskich – wych. mgr Barbara Saładiak 

Uczeń klasy I Szkoły Podstawowej w Stykowie –  wych. mgr Barbara Kuźniar-Widak
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Pobyt w Cambridge i udział w szkoleniach to jedno z najbar-
dziej inspirujących doświadczeń. Dzięki temu nauczyciele 
poszerzyli swoje umiejętności zawodowe i językowe, poznali 
wiele kreatywnych metod pracy z uczniami, a także zawarli 
nowe znajomości, co, mamy nadzieję, w przyszłości zaowo-
cuje realizacją wspólnych projektów międzynarodowych.

Małgorzata Furman

NAUCZYCIELE Z ZESPOŁU SZKóŁ W GŁOGOWIE MŁP.
Na KURSaCH JęZyKOWO-METODyCZNyCH W WIELKIEJ BRyTaNII

OŚWIATA

„Granice Języka Granicami Świata” to jeden z pro-
jektów Erasmus+ realizowanych w ZS w Głogowie 
Małopolskim. Jego głównym celem jest rozwój kom-
petencji nauczycieli w zakresie znajomości języka 
angielskiego, aby mogli oni skuteczniej pracować 
metodą CLIL, która przygotowuje uczniów do dal-
szego kształcenia w klasach dwujęzycznych szkół 
ponadgimnazjalnych, a w dalszej perspektywie do 
studiów w Polsce i za granicą.

Podczas wakacji czworo nauczycieli Zespołu Szkół w Gło-
gowie Młp.: Anna Kuceł, Katarzyna Grabiec-Szamraj, Ma-
ria Woźniak, Marek Kwas wraz koordynatorkami projek-
tu – Małgorzatą Furman i Sabiną Malik, w towarzystwie 
nauczycieli z kilkudziesięciu krajów świata szlifowało swój 
angielski podczas dwutygodniowego pobytu w Cambridge 
w Wielkiej Brytanii. W Homerton College, będącym czę-
ścią Uniwersytetu Cambridge, uczestnicy projektu mogli 
przekonać się, że angielski jest językiem, który jednoczy 
ludzi oraz pomaga przełamać bariery i uprzedzenia.

Kursy językowo-metodyczne były wspaniałą okazją do 
podniesienia kwalifikacji zawodowych, poznania cieka-
wych ludzi i miejsc oraz wymiany doświadczeń z nauczy-
cielami z całego świata. Zajęcia miały charakter warsztato-
wy, co pozwalało na wykorzystywanie wiedzy teoretycznej 
w praktyce. Niezwykle ciekawe okazały się zajęcia dotyczą-
ce zmian gramatycznych i leksykalnych, które zachodzą 
we współczesnym języku oraz dyskusje na temat Brexit
-u i zmian obyczajowych na Wyspach. Oferta popołudnio-
wych i wieczornych zajęć stworzyła dodatkowe możliwości 
nawiązywania kontaktów z nauczycielami z innych krajów. 
Zwiedzanie Cambridge i okolic z przewodnikiem, wy-
cieczki do Londynu, Hunstanton, czy Ely, to tylko niektóre 
z atrakcji, które przygotowali organizatorzy kursów. Były 
również wspólne wieczory poetyckie, pokazy talentów, lek-
cje jogi, mecze piłki nożnej oraz quizy o Wielkiej Brytanii.

Nauczyciele ZS w Głogowie Młp. na tle Tower Bridge

Zwiedzanie Londynu. W tle najsłynniejsza londyńska wieża zegarowa – Big Ben

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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POMóŻ – POKAŻ – PROWADź
W ramach projektu „Pomóż – pokaż – prowadź” 
w kilku placówkach oświatowych na terenie Gmi-
ny Głogów Młp. i nie tylko, odbywają się specjal-
ne warsztaty i zajęcia pokazujące jak atrakcyjnie, 
a przede wszystkim rodzinnie spędzać czas z dziec-
kiem w każdym wieku.

Program jest realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gmi-
ny Głogów Małopolski w Zespole Szkół w Wysokiej Głogow-
skiej, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp., 
Niepublicznym Przedszkolu Parafialnym im. św. Michała Ar-
chanioła w Głogowie Młp. oraz Zespole Szkół w Albigowej.

W ramach programu odbywają się zajęcia, warsztaty w tym 
m.in.: gra terenowa dla rodzin, wieczór pieśni patriotycz-
nych, warsztaty gier planszowych dla rodziców, dziadków 
i wnuczków, warsztaty kreatywności, tańca z ogniem, prac 
ręcznych, architektury krajobrazu, pierwszej pomocy dla 
rodziców, poradnictwa zawodowego dla rodziców wracają-

cych na rynek pracy oraz akcje społeczne przygotowywane 
wspólnie z dziećmi, rodzicami i dziadkami.

Rodzina odgrywa dużą rolę w naszym życiu, jednak w obec-
nych coraz trudniej utrzymać trwałe więzi w rodzinie. Spowo-
dowane jest to zbyt małą ilością czasu przeznaczaną na przeby-
wanie ze sobą, a  komercyjny styl życia sprawił, że skupiamy się 
bardziej na „mieć”, niż „być”. Zanik więzi małżeńskich pogłę-
bia kryzysy w rodzinach, a znudzenie codziennością zwiększa 
liczbę depresji i zachowań antyspołecznych. Człowiek zaczyna 
szukać rozrywki poza domem, co z kolei rozluźnienia relacje 
i więzi międzyrodzinne. Pytanie, czy w takim społeczeństwie 
chcemy żyć? Odpowiedź brzmi – NIE. Nasze warsztaty odbu-
dują pozytywny obraz rodziców i dziadków, których rolą jest 
tworzenie i przekazywanie pozytywnych wzorców rodziny. 
Wspólnymi działaniami wskażemy i wzmocnimy zdrowy mo-
del życia, który w przyszłości będzie skutkował krzewieniem 
zachowań pożądanych społecznie. 

Małgorzata Stopa-Wołowiec, Elżbieta Kaszuba 
Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej

W dalszym ciągu realizowane będą dwa międzynarodowe 
projekty Erasmus+: „Math around us” i „Granice języka 
granicami świata – rozwój kompetencji w zakresie języ-
ka angielskiego”, których głównym celem jest poszerzanie 
umiejętności językowych uczniów i nauczycieli. Uczestni-
cy, dzięki podróżom i kontaktom międzynarodowym, będą 
także poznawać obce kultury.

Ci oraz inni uczniowie będą też mogli dowiedzieć się cze-
goś więcej o tradycji i historii naszego kraju oraz regionu. 
Wszystko to za sprawą projektów, takich jak: „Moja Mała Oj-
czyzna”, „Kardynał Stefan Wyszyński patronem naszej szko-
ły” oraz innowacji pedagogicznych: „Tu jest nasz dom, tu 
nasza ojczyzna” i „Ocalić od zapomnienia”. Poznaniem ota-
czającego nas środowiska naturalnego zajmą się najmłodsi, 
uczestnicząc w innowacji pedagogicznej „Mali przyrodnicy”.

Dzieci, które interesują się informatyką, będą mogły pogłębiać 
swoją wiedzę o systemach komputerowych, biorąc udział w za-
jęciach prowadzonych w ramach wznowionego po wakacjach 
programu „Mistrzowie kodowania” oraz nowego projektu 
„Technologie informacyjno-komunikacyjne. Nauka progra-
mowania dla najmłodszych”. Dla tych, którzy od zwiedzania 
świata nowych technologii wolą czynny wypoczynek, ponow-
nie ruszyły akcje „Mały mistrz” oraz „Aktywna przerwa”.

W tym roku w naszej szkole szczególnie dużo uwagi poświę-
cimy młodym altruistom. Ich czynna działalność w Szkol-
nym Kole Caritas oraz Ognisku Misyjnym przyczyniła się do 
powstania programu „Jestem wolontariuszem”. Ci oraz inni 
ochotnicy tradycyjnie będą mogli wspomagać akcje, takie 
jak: „Pomóż dziecku”, „Szlachetna paczka”, itp. Uczniowie 
klas III-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum będą też 
uczyć się podstawowych zabiegów resuscytacyjnych w ra-
mach programów edukacyjnych: „Ratujemy i Uczymy Rato-
wać” WOŚP oraz „Pierwsza Pomoc”. 

We współczesnej szkole zadania nauczyciela nie kończą się 
na kształceniu i wychowywaniu dzieci. Ważne jest także 
rozwijanie ich talentów i budowanie poczucia odpowie-
dzialności za powierzone zadania. Projekty i innowacje 
pedagogiczne to tylko część propozycji oferowanych przez 
nauczycieli. Na terenie szkoły działają także: Koło Ekolo-
giczne, Zespół Artystyczny, Klub Sportowy, Zespół wo-
kalno- instrumentalny, Oddział Strzelecki i wiele innych. 
Dzięki temu każdy uczeń może odnaleźć coś dla siebie. 

Początek roku szkolnego to dobry czas na podejmowanie 
nowych decyzji i odważnych postanowień, dlatego zachę-
camy wszystkich uczniów do aktywnego udziału w zapro-
ponowanych przez nas zajęciach. Do dzieła!

Ewa Furgała, nauczycielka Zespołu Szkół w Głogowie Młp.

Uczniowie podczas nauki udzielania pierwszej pomocy

DO DZIEŁA!
W czwartek 1 września uczniowie z całej Polski spo-
tkali się po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej, by 
wspólnie z dyrekcją i nauczycielami zainaugurować 
rok szkolny 2016/2017. W Zespole Szkół w Głogowie 
Małopolskim wspólną przygodę z nauką rozpoczę-
ło tym razem 598 uczniów szkoły podstawowej i 251 
gimnazjum. Dla nich wszystkich najbliższe miesiące 
będą czasem wytężonej pracy, ale także nowych 
wyzwań. W osiągnięciu celów pomogą im nauczy-
ciele, którzy tradycyjnie przygotowali dla nich pro-
jekty edukacyjne, innowacje pedagogiczne oraz 
zajęcia pozalekcyjne.
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Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców 
Gminy Głogów Młp. na promocję najnowszej książ-
ki Roberta Borkowskiego pt. „Głogów Małopolski 
w czasie II wojny światowej”.

Książka poświęcona jest trudnym wydarzeniom II wojny 
światowej, które głęboko wpłynęły na losy wielu głogowian 
i innych mieszkańców gminy. Niemieckie pacyfikacje Prze-
wrotnego czy Stykowa lub Huciska są tego smutnym przy-
kładem. Autor jako historyk-regionalista zebrał kilkanaście 
relacji mieszkańców gminy oraz przeprowadził badania 
archiwalne. Baza źródłowa książki jest stosunkowo boga-
ta, gdyż oprócz wspomnień mieszkańców miasteczka autor 
wykorzystał źródła archiwalne z Archiwum Państwowego 
w Rzeszowie (Akta gminy Głogów, Zarządu Miejskiego, Wo-
jewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych), Archiwum IPN 
w Rzeszowie i Krakowie oraz materiały Podokręgu AK Rze-
szów przechowywane w Bibliotece KUL. Zebrany materiał 
posłużył mu do napisania książki, która wnosi wiele cennej 
wiedzy na temat wydarzeń tamtego okresu.
Promocja odbędzie się 29 września br. w Miejsko Gmin-
nym Domu Kultury w Głogowie Młp. o godz. 17.30. Pod-
czas promocji będzie można porozmawiać z autorem oraz 
dowiedzieć się jak wyglądał proces powstawania książki. 
W czasie spotkania uczestnikom zostaną rozdane bezpłat-
ne egzemplarze promocyjne książki. Zapraszamy!
Wydanie książki zostało dofinansowane z budżetu Wojewódz-
twa Podkarpackiego. 

Katarzyna Madej

ZAPRASZAMY MIESZKAńCóW NA SPOTKANIE 
PROMUjąCE KSIąŻKę R. BORKOWSKIEGO 
„GŁOGóW MAŁOPOLSKI W CZASIE II WOjNY ŚWIATOWEj”

Historiografia za początek wojny uznała moment rozpoczę-
cia ostrzeliwania polskiej składnicy wojskowej na Wester-
platte przez niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein”, który 
miał miejsce o godz. 4.45. Taktyka Blitzkriegu, czyli wojny 
błyskawicznej bardzo szybko dała Niemcom przewagę na 
polu walki. Zastosowano zmasowany atak broni pancernej, 
który przełamywał w jednym miejscu polską obronę, po-
zwalając wrogom przedostać się na tyły obrońców. Pragnąc 
uniknąć okrążenia polscy dowódcy dawali ciągły rozkaz do 
odwrotu. Starano się organizować obronę na liniach rzek, 
lecz niezwykle szybko prący do przodu Niemcy, uniemożli-
wiali przygotowanie kontrofensywy. 9 września wróg znalazł 
się już na przedpolach Warszawy, został jednak odparty. Ob-
lężona stolica broniła się do 27 września.
Polska armia liczyła na wsparcie sojuszników – Wielkiej Bry-
tanii i Francji. Oba państwa 3 września wypowiedziały Niem-

com wojnę. Działania wojenne miały rozpocząć się 15. dnia 
od terminu ogłoszenia mobilizacji. Utworzenie się frontu za-
chodniego, na który Niemcy musieliby przerzucić dużą część 
swoich sił, pozwoliłoby polskiemu wojsku uzyskać przewagę. 
Jednak już 12 września sojusznicy podjęli decyzję o wstrzyma-
niu się od działań wojennych. Polska pozostała osamotniona.
17 września granicę na wschodzie przekroczyła Armia Czer-
wona. Było to wypełnieniem układu Ribbentrop-Mołotow 
podpisanego w Moskwie 23 sierpnia 1939 r. Polska znalazła się 
w szponach dwóch wrogów, którzy rozdarli ją na dwie okupa-
cyjne części. Część rosyjska miała już nigdy do Polski nie wró-
cić, została wcielona do ZSRR. Wojna obronna zakończyła się 
5 października kapitulacją żołnierzy grupy generała Franciszka 
Kleeberga pod Kockiem. Ale walka nie zakończyła się. Została 
przeniesiona do podziemia albo na inne fronty dalej rozprze-
strzeniającego się konfliktu światowego.

Robert Borkowski

77. ROCZNICA WYBUChU  
II WOjNY ŚWIATOWEj
1 września, jak co roku, obchodzimy rocznicę wybuchu II wojny światowej. 
Coraz mniej jest świadków tych wydarzeń, które tragicznie wpłynęły na losy 
naszego państwa i narodu. Z jednej strony upływ czasu pozwala historykom 
coraz obiektywniej odnosić się do historii tego największego w dziejach 
konfliktu, z drugiej jednak tracimy kontakt z ludźmi, którzy doświadczyli tych 
traumatycznych przeżyć. Za to powinnością wszystkich jest pamiętać. Niemieccy żołnierze na ulicach Głogowa
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Po śmierci Krzysz-
tofa Głowy w 1582 
r. prawa do własno-
ści nad majątkiem 
ziemskim uzyskała 
wdowa Krystyna 
z Paniowskich. Mi-
kołaj Spytek (Zbysz-
ko) Ligęza wkrótce 
został jej sąsiadem, 
gdyż w 1583 r. po-
jął on za żonę Zofię 
Rzeszowską, stając 
się w ten sposób 
właścicielem Rze-
szowa. Rozwój Gło-
gowa wstrzymywał 
tempo rozwijania 
się Rzeszowa, szcze-
gólnie po 1598 r., 
gdy miasto strawił 
pożar. Ligęza zaczął 
zabiegać, aby jego 
poddani nie opusz-

czali zgliszcz szukając sobie nowych miejsc do osiedlenia 
się m.in. właśnie w Głogowie. Zaczął z coraz większym 
zainteresowaniem przyglądać się włości głogowskiej chcąc 
poprzez jej nabycie poszerzyć własny stan posiadania. Jed-
nak dopóki żyła Krystyna Głowowna, Ligęza nie był w sta-
nie kupić Głogowa i przylegających do niego wsi.

Kazimierz Nitka w wydanej przed wojną książeczce „Z naj-
starszych dziejów Głogowa”, wysnuł teorię, że około 1600 
r. Ligęza otrzymał Głogów od króla, po tym jak Głowowna 
bezpotomnie zmarła. Jednak teorii tej przeczy przechowy-
wany w AGAD akt sprzedaży w 1604 r. przez Stanisława 
Głowę, dziedzica i jedynego spadkobiercę Krzysztofa Gło-
wy, miasta Głogowa i wsi: Stykowa, Ogniwnej, Woli Cichej, 
Rogoźnicy i Rudnej. Nabywcą był Mikołaj Spytek Ligęza, 
ówcześnie kasztelan czechowski i starosta biecki. Nowy 
właściciel okazał się niezwykle dobrym gospodarzem, był 
nie tylko zainteresowany dalszym rozwojem ekonomicz-
nym miasta, co nie powinno dziwić, gdyż za tym szły i zy-
ski dla niego, ale również dokończeniem formowania się 
głogowskiej parafii.

Mikołajowi Spytkowi Ligęzie Głogów zasługuje budowę 
pierwszego, drewnianego początkowo ratusza. Po ery-
gowaniu parafii doprowadził on również do konsekracji 
kościoła wystawionego jeszcze przez Krzysztofa Głowę. 
Wystawił także przywilej fundacyjny dla szpitala głogow-
skiego, czyli przytułku dla ubogich. W przywileju może-
my przeczytać: „Ubogich ma być in numero tylko dwana-

ście, a nie biegunów, ale vere pauperes z tegoż miasta albo 
z okolicznych do tego miasta należących wsi, którzy by na 
pańskich robotach się wyrobili albo jakim przypadkiem do 
ubóstwa, albo złego zdrowia i ułomności jakiej przyszli”. 
Dowodzi to troski Ligęzy o swoich poddanych, kasztelan 
nie chciał, by ludzie, którzy dla niego pracowali, zmuszeni 
byli na starość do żebrania.

W majątku ziemskim Ligęzy Głogów stał się centralnym 
ośrodkiem klucza ziemskiego, na jakie podzielone były 
ówczesne posiadłości magnatów. Do klucza oprócz sa-
mego miasta należały jeszcze następujące miejscowości: 
Rudna Mała i Rudna Wielka z folwarkami, Przybyszów-
ka z dwoma folwarkami, Gumniska, Bzianka, Kielanówka 
z folwarkiem, Rogoźnica, Wola Cicha, Styków z folwar-
kiem i Ogniwna. Mieszkańcy wsi należących do klucza byli 
gospodarczo powiązani z Głogowem, tutaj zaopatrywali 
się w wytwarzane w mieście produkty rzemieślnicze czy 
wytwory głogowskiego browaru lub gorzelni.

Mikołajowi Spytkowi Ligęzie Głogów zasługuje wzniesie-
nie wałów obronnych. Stało się to po najeździe Tatarów 
w 1624 r., podczas którego złupiono część dóbr należących 
do kasztelana. Wówczas to Ligęza podjął decyzję o ufor-
tyfikowaniu leżących w jego włościach miast – Rzeszowa, 
Głogowa i Sędziszowa. Usypanie wałów miało zapewnić 
miastu bezpieczeństwo od nagłej napaści. Każdy właściciel 
posesji w Głogowie był zobowiązany do dbania o stan przy-
pisanego mu fragmentu parkanu wieńczącego wał. Fortyfi-
kację ziemną otaczał system fos napełnionych wodą, a do 
środka miasta można się było dostać przez cztery bramy 
zlokalizowane przy głównych ulicach.

Współcześni Ligęzie oraz historiografia wyrażali się o nim 
bardzo pozytywnie. W pamięci ludzi utrwalił się on jako 
pan troskliwy i gospodarny. Przez całe swoje życie zgroma-
dził ogromny majątek, znacznie poszerzając odziedziczone 
po ojcu włości, ale również zbierając spore kwoty w go-
tówce i kosztownościach. Jego spadkobierczyniami były 
dwie córki – Zofia Pudencjanna i Konstancja. W chwili 
śmierci Ligęzy w sierpniu 1637 r. obie już były zamężne, 
starsza wyszła za Władysława Dominika Ostrogskiego-Za-
sławskiego, młodsza za Jerzego Sebastiana Lubomirskiego. 
Mimo spisania jeszcze w 1631 r. intercyzy, w której Ligęza 
podzielił między córki swój majątek, potwierdzonej póź-
niejszym testamentem, między szwagrami wybuchł spór. 
Sam Ligęza nie był już tego świadom, spoczął w kościele 
bernardynów w Rzeszowie, którego zresztą był fundato-
rem. Do dzisiaj zachowało się w tym kościele mauzoleum 
Ligęzów z alabastrowymi figurami członków rodu, a wśród 
nich Mikołaja Spytka Ligęzy.

Robert Borkowski

Twarz M. S. Ligęzy jest oddana niezwykle 
naturalistycznie, patrząc na niego ma się wrażenie, 

że mamy do czynienia z żywym człowiekiem  
(fot. E. Dziopak- Gruszczyńska)

GŁOGOWSKIE BIOGRAFIE
MIKOŁAj SPYTEK LIGęZA

Na łamach bieżącego numeru „Ziemi Głogowskiej” zajmiemy się postacią kolejnego właściciela Głowo-
wa, jak ówcześnie nazywało się miasto i okolicznych miejscowości, a mianowicie Mikołaja Spytka Ligęzy.
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Z twoich sukcesów osiągniętych pod-
czas olimpiady w Rio cieszy nie tylko 
cały Rzeszów, ale i okolice, oraz Po-
gwizdów Nowy z którego pochodzisz.
Matylda Kowal: Tak, cieszę się, że 
w związku z moich udziałem w igrzy-
skach wzrosło zainteresowanie lekkoatle-
tyką – królową sportu. Miejmy nadzieje, 
że teraz mimo, że Igrzyska Olimpijskie 
w Rio się już się zakończyły ludzie nadal 
będą interesować się sportem. 

Jak zaczęła się Twoja przygoda z biega-
niem? 
M.K.: Moja przygoda z bieganiem trwa 
już 13 lat, a sport pokochałam w szko-
le. Już jako dziecko bardzo lubiłam ak-
tywnie spędzać czas i ścigać się ze star-
szą siostrą. W wieku 15 lat tato zawiózł 
mnie na pierwszy trening do klubu 
CWKS Resovia Rzeszów, gdzie rozpoczęłam pierwsze tre-
ningi. Wcześniej startowałam już w szkolnych zawodach 
sportowych we wszystkich dyscyplinach, a pierwsze me-
dale zdobywałam w biegach przełajowych. W mojej szkole 
w Zaczerniu k. Rzeszowa trafiłam na nauczycieli, którzy 
byli bardzo zaangażowani w rozgrywki międzyszkolne, 
dzięki czemu brałam udział w różnych zawodach. Podob-
nie w II Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie, gdzie już 
regularnie uczęszczałam na treningi.

Pamiętasz swój pierwszy medal?
M.K.: Oczywiście. Pierwszy medal wywalczyłam podczas 
Mistrzostw Polski Juniorów w biegu na 2000 m z przeszko-
dami, do których przegotował mnie mój obecny mąż Piotr 
Kowal. Zdecydowałam się jednak wyjechać z Rzeszowa i roz-
poczęłam studia na AWF w Krakowie. Tam zrobiłam bardzo 
duży postęp. Byłam również wtedy szkolona w kadrze Polski. 
Podczas studiów reprezentowałam klub AZS AWF Kraków, 
trenując pod okiem trenera Wacława Mirka. W 2012 roku 
pojechałam na moje pierwsze Igrzyska Olimpijskie do Lon-
dynu jako reprezentantka Krakowa. Po studiach wróciłam 
jednak do Rzeszowa i cieszę się, że na kolejnych igrzyskach 
mogłam reprezentować moje miasto Rzeszów.

Jak na wiadomość o starcie na Igrzyskach Olimpijskich 
w Rio oraz pobiciu własnego rekordu życiowego zareago-
wały najbliższe Ci osoby?
M.K.: Mój mąż, który jest również trenerem w Resovii, bar-
dzo się ucieszył i był ze mnie dumny. Po starcie pochwalił 
mnie i powiedział, że rozegrałam ten bieg najlepiej z moich 
wszystkich! Najważniejsze, że trening przyniósł oczekiwa-
ne  rezultaty. Kilka dni przed wyjazdem na igrzyska treno-
waliśmy razem w Spale, gdzie sprawdziłam się w biegu na 
2000 m z przeszkodami. Wynik prognozował, że wszystko 
jest w porządku i w Rio powinnam pobiec na rekord życio-

wy. Rodzina bardzo mnie wpiera w tym co robię. Rodzice 
akceptują mój wybór i zawsze mi kibicują! To tato zapro-
wadził mnie na pierwszy trening więc zaraz po mężu jest 
moim największym kibicem.

Jak myślisz, w jaki sposób małe miasteczka mogłyby przy-
czynić się do pomocy w rozwój biegania?  
M.K.: Myślę, że małe miasteczka jak najbardziej mogłyby się 
przyczynić do rozwoju sportu jakim jest  bieganie. Jednak 
aby tak się stało potrzebne jest dobre zaplecze treningowe: 
boiska, siłownie na wolnym powietrzu, stadiony lekkoatle-
tyczne, sale do ćwiczeń, hala. Potrzebna jest inwestycja w po-
wstawanie nowych obiektów sportowych, gdzie trenerzy mo-
gliby kształtować młodych sportowców. Jeśli dzieci miałyby 
gdzie trenować to na pewno wielu z nich rozpoczęłoby wspa-
niałą przygodę ze sportem. A przecież większość wybitnych 
sportowców pochodzi właśnie z małych miasteczek…

Jakie są Twoje plany na przyszłość po przygodzie w Rio ? 
M.K.: Przez najbliższe lata nadal chcę kontynuować to co 
robię. Nie wyobrażam sobie skończyć z bieganiem. Za rok 
odbędą się Mistrzostwa Świata w Londynie i to jest mój 
najbliższy cel na którym będę się skupiać. A jeśli dotrwam 
do Tokio w 2020 roku to  nie ukrywam, że chciałabym po 
raz trzeci wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich. Największe 
szanse jednak widzę za dwa lata ma Mistrzostwach Europy.

W przyszłym roku w maju odbędzie się coroczna cykliczna 
impreza biegowa „IV Dycha Głogowska” – czy zaszczycisz 
nas swoją obecnością?
M.K.: Z przyjemnością wystartuję w imprezie biegowej 
w Głogowie Młp.

Dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych sportowych sukcesów.
Rozmawiał: Paweł Grzywacz 

TO TATO ZAPROWADZIŁ MNIE NA PIERWSZY TRENING 
Rozmowa z Matyldą Kowal – lekkoatletką CWKS Resovia Rzeszów,  

uczestniczką Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janerio

Kolejnym celem Matyldy jest dobre przygotowanie do startu w Mistrzostwach Świata w Londynie, które odbędą się 
już w przyszłym roku
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Pierwsze zadanie obejmie modernizację stadionu sporto-
wego LKS „Głogovia” w celu dostosowania obiektu do wy-
mogów PZPN w związku z awansem klubu do IV ligi.

Kryterium infrastrukturalne zostanie osiągnięte poprzez 
poprawę standardów i odpowiednią adaptację infrastruk-
tury sportowej tj. wykonanie stabilnego ogrodzenia od-
dzielającego obszar pola gry od widowni, bramki ewaku-
acyjne, zadaszone i oznaczone kabiny dla rezerwowych na 
14 osób, wydzielenie sektora kibiców drużyny gości po-
przez montaż trwałego ogrodzenia wysokości minimum 
2,2 m z oddzielnym wejściem i wyjściem ewakuacyjnym, 
montaż monitoringu wizyjnego służącego nagrywaniu 
relacji z rozgrywek i poprawie bezpieczeństwa podczas 
meczów, dostosowanie pola gry poprzez wymianę mura-
wy części boiska oraz wykonanie systemu automatycznego 
nawadniania murawy. Dodatkowo, aby spełnić kryterium 
infrastrukturalne poprawiony zostanie stan techniczny 
obiektu poprzez remont zaplecza sanitarno-szatniowego, 
a także wyposażenie stadionu w elektroniczną tablicę wy-
ników, wiatę rowerową i dobrze słyszalny w każdej części 
stadionu system nagłaśniania dla spikera. 

W ramach inwestycji zostanie wykonane również ogrodzenie 
panelowe przy boisku sportowym w Budach Głogowskich 
z uwagi na częste niszczenie murawy przez dzikie zwierzęta.

Anna Morawiec

Wiesław Opałek, emerytowany nauczyciel wycho-
wania fizycznego od kilku lat trenuje młodych adep-
tów sztuki łucznictwa z terenu Gminy Głogów działa-
jących w Uczniowskim Klubie Sportowym „Sajdak”.

Wiesław Opałek jest absol-
wentem I LO w Rzeszowie. 
Studia trenerskie ukończył na 
WSWF Gdańsk, AWF Kra-
ków i AWF Warszawa, gdzie 
uzyskał uprawnienia trenera 
łucznictwa I kl., instruktora 
judo i piłki siatkowej. Dlacze-
go wybrał taką drogę życiową? 
– Sportową przygodę z łucznic-
twem rozpocząłem już w wie-
ku 10/11 lat w Młodzieżowej 
Szkole Sportowej. Potem było 

wiele innych dyscyplin sportu, ale miałem to szczęście, że 
trafiałem na wspaniałych trenerów i chciałem być taki jak 
oni. Chciałem też poznawać świat, podróżować, a sport mi to 
umożliwił. Dzięki temu byłem m.in.; w Indonezji czy Meksy-
ku – mówi Wiesław Opałek.

SPORTOWE OSOBOWOŚCI
WiesłaW Opałek

Wiesław Opałek od 1974 r. jest aktywnym działaczem sportu 
w Rzeszowskim Okręgowym Związku Łuczniczym oraz Pol-
skim Związku Łuczniczym, gdzie w latach 1995-96 zajmował 
również stanowisko wiceprezesa ds. sportu. W latach 1974-
2000 oraz 2008-2010 był trenerem łucznictwa w CWKS Reso-
via. W tym czasie stał się trenerem i wychowawcą wielu meda-
listów Mistrzostw Polski i Akademickich Mistrzostw Świata.

Był współorganizatorem ważnych łuczniczych imprez, odby-
wających się w Rzeszowie – m.in. Mistrzostw Polski, Klubo-
wego Pucharu Świata (2008), Halowych Mistrzostw Świata 
(2009). Aktywnie udzielał się na rzecz sportu – był spikerem 
prowadzącym Halowe Mistrzostwa Europy w Spale (2000), 
Klubowy Puchar Świata (Rzeszów 2008), Halowe Mistrzostwa 
Świata (Rzeszów 2009), Mistrzostwa Świata Juniorów (Legnica 
2011). W 2000 r. został ekspertem-wykładowcą Międzynaro-
dowej Federacji Łuczniczej na kursie trenerskim w Meksyku. 
Warto wspomnieć, że na swoim koncie ma również autorski 
podręcznik łuczniczy pt. „Strzelam jak Robin Hood”.

Obecnie jest trenerem łucznictwa w Uczniowskim Klubie 
Sportowym „SAJDAK” w Głogowie Młp. Dlaczego łucz-
nictwo w Głogowie? – Ponieważ mieszkam w tej gminie, 
a nauczycielskie korzenie od czterech pokoleń zmuszają mnie 
do pracy wśród młodzieży. Łatwo nie jest i ambicje są dużo 
większe niż codzienna rzeczywistość, ale po przodkach odzie-
dziczyłem sporą chęć działania oraz upór, toteż ciężką pracą 
staram się walczyć o sukcesy młodzieży – mówi W. Opałek.

Paweł Grzywacz

BęDZIE MODERNIZACjA DWóCh OBIEKTóW SPORTOWYCh
We wrześniu br. burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj podpisał umowę z Ministrem Sportu i Turystyki na 
modernizację gminnych obiektów sportowych w Głogowie Młp. i Budach Głogowskich. Inwestycja opiewa 
na kwotę 400 000,00 zł, z czego 200 000,000 zł to dofinansowanie ze środków MSiT w Warszawie. Remonty 
przyczynią się do podniesienia standardów stadionów, z których korzystają nie tylko kluby sportowe ale 
również młodzież ze szkół czy seniorzy.

Stadion Głogovii jest obiektem na którym odbywa się szereg imprez kulturalnych 
i sportowych. Korzystają z niego uczniowskie kluby sportowe, nauczyciele 

wychowania fizycznego, a także seniorzy. Gruntowy remont stadionu przyczyni 
się do podniesienia atrakcyjności miejsca oraz stworzy godne warunki dla osób 

korzystających z zaplecza 
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ZAjęCIA WODNEGO 
PRZEDSZKOLA

Kryta Pływalnia „Wodnik” w Głogowie Małopolskim 
wraz z firmą „GB Sport” zaprasza na profesjonalne 
zajęcia WODNEGO PRZEDSZKOLa, skierowane dla 
niemowlaków i dzieci od 6 miesiąca do 5 roku życia. 
Szczegóły oraz kontakt na plakacie. ZaPRaSZaMy!
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GMINNE ZAWODY 
SPORTOWO-POŻARNICZE
14 drużyn męskich i 2 drużyny żeńskie rywalizo-
wały podczas Gminnych Zawodów Sportowo-Po-
żarniczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych, które odbyły się na stadionie sportowym 
w Pogwizdowie Starym. 

Oficjalnego otwarcia zawodów dokonał Burmistrz Głogowa 
Małopolskiego Paweł Baj. W konkurencjach musztry, sztafety 
i bojówki zmierzyło się 14 drużyn męskich startujących w gru-
pie A oraz 2 drużyny żeńskie startujące w grupie C. Po pod-
sumowaniu wszystkich konkurencji komisja sędziowska pod 
przewodnictwem mł. bryg. Grzegorza Wójcickiego z Państwo-
wej Straży Pożarnej w Rzeszowie przyznała następujące miejsca:

GRUPA A:
I miejsce – OSP Hucisko,
II miejsce – OSP Przewrotne ,
III miejsce – OSP Pogwizdów Stary,
IV miejsce – OSP Lipie, V miejsce – OSP Głogów Młp., VI 
– miejsce OSP Jańciówka, VII miejsce – OSP Pogwizdów 
Nowy, VIII miejsce – OSP Rudna Mała, IX miejsce – OSP 
Wola Cicha, X – miejsce OSP Zabajka, XI miejsce – OSP Ro-
goźnica, XII miejsce – OSP Budy Głogowskie, XIII miejsc – 
OSP Styków, XIV miejsce – OSP Wysoka Głogowska.
GRUPA C:
I miejsce OSP Przewrotne,
II miejsce OSP Pogwizdów Stary.

Dodatkowo dla wszystkich chętnych rozegrano konkurencję 
„Kto szybszy ten lepszy”, w której zwyciężyła drużyna OSP 
Przewrotne oraz konkurencję musztry, w której najlepsi okazali 
się druhowie jednostki OSP Wysoka Głogowska. Gratulujemy!

Anna Morawiec
 

Laureaci zawodów.

ZAPRASZAMY NA WYSTAWę 
OGIERóW ZIMNOKRWISTYCh
1 października o godz. 15.00 na terenie LKJ Zabajka odbędzie 
się XVI Międzywojewódzka Wystawa Ogierów Zimnokrwistych 
organizowana przez Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rze-
szowie. Podczas pokazu na płycie parkuru kolejno prezentowa-
ne będą ogiery, a następnie oceniane m.in. pod względem bu-
dowy i ruchu. W programie przewidziano także występ Kapeli 
Żarowianie, przejażdżki wierzchem, bryczką, prezentacje stoisk 
z akcesoriami jeździeckimi. Serdecznie zapraszamy!

Katarzyna Madej 
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DlAcZeGo ReZyGnuJeMy Ze ŚnIADAnIA?
Najczęstszymi powodami rezygnacji ze śniadania jest brak 
czasu, pośpiech przed wyjściem do pracy czy szkoły, słabe 
odczuwanie głodu w godzinach porannych, chęć dłuższego 
snu czy odchudzanie. Według badań częściej nie spożywają 
śniadań dziewczęta niż chłopcy, młodzież niż dzieci oraz 
dzieci zamieszkujące miasta niż wsie, a także dzieci z rodzin 
o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. 

ZAlety sPożyWAnIA ŚnIADAnIA
Spożywanie śniadania ma wiele zalet. Dzięki porannej dawce 
energii w postaci śniadania, czujemy się dłużej syci i rzadziej 
wybieramy słodkie przekąski, a więcej spożywamy owoców 
i warzyw. Poprawie ulega nasza ogólna kondycja organizmu. 
Cieszymy się lepszą pamięcią, następuje poprawa uczenia się. 
Udowodniono również, że spożycie śniadania wiążę się z lep-
szymi ocenami w szkole. Spożywanie śniadań ma ogromny 
wpływ na utrzymanie prawidłowej masy ciała. Urozmaicone, 
codzienne spożywanie śniadania zmniejsza ryzyko wystąpie-
nia otyłości. Jedzenie pierwszego posiłku zmniejsza również 
ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych: nadciśnienia tętni-
czego, cukrzycy typu 2, zespołu metabolicznego.

co WARto JeŚć nA ŚnIADAnIe?
* Pieczywo pełnoziarniste i kasze. Właśnie w nich jest naj-
więcej dobrych dla organizmu składników: kwas foliowy, 
witamina B3, fosfor, żelazo, magnez, cynk. Produkty pełno-
ziarniste mają też obniżoną zawartość cukrów. Pełne ziarno 
to bogactwo błonnika, który korzystnie wpływa na pery-
staltykę jelit, dzięki temu pozwala uniknąć zaparć. Ponadto 
ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywieni oraz zapobiega 
wahaniom poziomu cukru we krwi.

* nabiał. Zawiera wapń – pierwiastek niezbędny do bu-
dowy kości i zębów, który odgrywa również zasadniczą 
funkcję w przekazywaniu impulsów nerwowych. Dodatko-
wo, wszystkie produkty pochodzenia mlecznego zawierają 
m.in. łatwo przyswajalne przez organizm białko, tłuszcze, 
sole mineralne i witaminy. 

* Mięso i wędliny. Mięso jest dobrym źródłem wysokowar-
tościowego białka, a także żelaza, cynku oraz witamin z gru-
py B. Wybieranie chudego mięsa pomaga zmniejszyć kalo-
ryczność diety i jest korzystne z punktu widzenia profilaktyki 
miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca. W obniżeniu 
kaloryczności diety pomaga również przygotowywanie dań 
mięsnych bez dodatku tłuszczu lub tylko z niewielkim jego 
dodatkiem. Oznacza to wybieranie gotowania, duszenia, 
pieczenia zamiast smażenia. W zbilansowanej diecie mięso 
wystarczy jeść kilka razy w tygodniu, dwa razy w tygodniu 
poleca się zastąpienie mięsa tłustymi rybami morskimi i raz 
w tygodniu daniem z nasion roślin strączkowych. 

ŚNIADANIE
najWażniejszy pOsiłek dnia
Śniadanie uważane jest za najważniejszy posiłek 
dnia, ponieważ ma dostarczyć niezbędnych skład-
ników odżywczych oraz energii na resztę dnia. Nie-
stety coraz częściej zdarza się, że wielu z nas w ogó-
le nie jada śniadań.

* owoce. Spójrzmy prawdzie w oczy – nasze preferencje ży-
wieniowe opierają się smaku, a nie na wartościach odżyw-
czych, które sprawiają, że owoce są tak ważnym składnikiem 
diety. Mają przyjemną teksturę – jabłka są chrupiące, brzo-
skwinie gładkie, a pomarańcze soczyste. Co więcej – więk-
szość owoców jest zaskakująco pożywna. Nie są co prawda 
tak bogate w składniki odżywcze jak warzywa, co nie zmie-
nia faktu, że stanowią cenne źródło witamin, minerałów 
i enzymów. Dietetycy polecają, by każdego dnia jeść ok. pół 
kilograma warzyw, najlepiej wzbogacić w nie każdy posiłek.

* Warzywa. Warzywa są najlepszym źródłem błonnika po-
karmowego, który reguluje pracę jelit, obniża poziom chole-
sterolu, oczyszcza organizm, a wypełniając żołądek, sprawia, 
że szybciej jesteśmy syci. W warzywach znajdziemy cenne 
składniki mineralne: wapń, fosfor, żelazo, magnez oraz potas, 
które przeciwdziałają otyłości, obniżają ciśnienie krwi, zapo-
biegają infekcjom, chorobom serca i układu krążenia. Naj-
smaczniejsze i najzdrowsze są warzywa prosto z ogródka, ale 
możemy jeść je tylko sezonowo. Te, które są dostępne zimą czy 
wiosną, nie mają już takiego smaku i tylu cennych witamin. 

cZeGo nIe PoWInnIŚMy JeŚć nA ŚnIADAnIe?
* smakowe jogurty. Nie daj się skusić napisem „light” na 
opakowaniu, bo aż pękają od sztucznych produktów sło-
dzących i wszelkiego rodzaju chemii. Postaw na jogurty na-
turalne lub jogurt grecki.

* Gotowe babeczki. Pakowane rogaliki i inne wynalazki 
z przedłużonym terminem przydatności pełne są przetwo-
rzonej mąki, oleju i cukru. Jeżeli tego ostatniego szukasz rano 
postaw na pełnoziarnisty tost z twarożkiem i łyżeczką miodu.

* słodkie produkty zbożowe. Około 70% płatków śniada-
niowych ma w swoim składzie do 30 % cukru występujące-
go m.in. jako syrop glukozowo-fruktozowy, syrop z agawy 
lub maltoza. Postaw na prostą owsiankę i dorzuć ziarna, 
owoce i pokruszone orzechy.

Agnieszka Chmiel
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sAMo ZDRoWIe 
•	 Dynia jest źródłem wielu cennych składników odżyw-

czych. Przede wszystkim zawiera takie pierwiastki jak 
potas, wapń, fosfor, magnez i żelazo. Występują w niej 
także śladowe ilości selenu, miedzi, manganu czy cyn-
ku. Szczególnie cenna jest dynia o pomarańczowym 
miąższu – im kolor miąższu intensywniejszy, tym wię-
cej w nim witamin. 

•	 Dynia jest jednym z najlepszych pokarmów dla 
twojej skóry. Ma mnóstwo witaminy A, witaminę 
C i E, a wszystkie te witaminy skutecznie walczą ze 
zmarszczkami. Dynia to warzywo szczególnie bo-
gate w witaminę A, która reguluje wytwarzanie łoju 
w skórze i dba o młody wygląd skóry. Jeden kubek 
gotowanej dyni zapewnia aż 245% dziennego zapo-
trzebowania na witaminę A. 

•	 Dynia bogata jest również w białko. W dodatku nie 
tuczy! Dzięki dużej zawartości celulozy pomaga w kura-
cjach odchudzających. W 100 g dyni jest tylko 30 kcal. 
Dynia przyśpiesza przemianę materii, dzięki czemu or-
ganizm pozbywa się nagromadzonych tłuszczów. 

•	 Gotowana lub surowa dynia pomaga w nieżytach prze-
wodu pokarmowego, przy uporczywych zaparciach, 
chorobach krążenia z towarzyszącymi im obrzękami 
i schorzeniach wątroby. Nawet dla tzw. delikatnych żo-
łądków rozgotowana dynia jest lekkostrawna.

•	 Pestki dyni to znakomite źródło nienasyconych kwasów 
tłuszczowych i związków z grupy fitosteroli. Nasiona 
znajdują również zastosowanie w leczeniu stanów za-
palnych błony śluzowej i skóry. Pestki dyni to najbar-
dziej przystępne źródło łatwo przyswajalnego cynku.

•	 Spożywanie świeżego soku z dyni działa moczopędnie, 
dzięki czemu jest stosowane w leczeniu schorzeń ne-
rek. Duża ilość potasu pomaga regulować gospodarkę 
wodną organizmu i wspomaga funkcjonowanie nerek. 

PotRAWy Z DynI
Zupa krem z dyni

To zupa wprost idealna na słotę i niepogodę, a jej rozgrze-
wające właściwości mogą okazać się niezastąpione także 
w sezonie gryp oraz przeziębień. Podana w formie aro-
matycznego, rozgrzewającego kremu wzmocni też twoją 
odporność. Do zupy dodaj imbir, mleczko kokosowe i sok 
z cytryny, a podawaj ją z prażonymi pestkami dyni, ostrą 
papryką i grzankami. 

Placuszki z dyni

Placki z dyni hokkaido to wspaniale przełamanie kulinar-
nej rutyny, jeżeli chodzi o smażenie placków ziemniacza-
nych. Doskonały smak dyni podkreśli ser feta, cebulka 
dymka oraz sos majonezowo-jogurtowy z czosnkiem. 

ciasto dyniowe

Przygotowanie ciasta z dyni jest niezwykle proste. Najpierw 
pieczemy dynię, następnie blendujemy z pozostałymi 
składnikami na ciasto, a na końcu przygotowujemy pole-
wę, którą polejemy wystudzony już wypiek. Ciasto dyniowe 
swój smak zawdzięcza nie tylko aromatycznej dyni, ale tak-
że przyprawie piernikowej, którą dodaje się do ciasta oraz 
sokom z cytryny i limonki, będącymi składnikami polewy. 

Dżem dyniowo-pomarańczowy

Dżem z dyni i pomarańczy to pyszne połączenie owoców 
w prostym przepisie na słodkość, która pasuje nie tylko 
do kanapek, ale również do deserów, ciast i dań głównych. 
Dżem dyniowy z pomarańczą przygotujesz w bardzo pro-
sty sposób, gotując owoce z cukrem i fixem.

Pieczona dynia z czosnkiem i ziołami

Nie ma prostszej przekąski do pracy niż kawałki pie-
czonej, dobrze przyprawionej dyni. Dynia hokkaido nie 
potrzebuje wiele dodatków, aby smakować. Pieczone ka-
wałki słodkiej dyni, z dodatkiem ziół, czosnku i oliwy do-
skonale nadają się na przekąskę, na spotkanie ze znajomy-
mi, ale także jako baza do innych dań, np. zupy dyniowej.

Dynia to skarbnica zdrowia, dlatego warto korzystać z jej 
cennych walorów. To lekkostrawne i niskokaloryczne 
warzywo, które z powodzeniem możemy użyć do przy-
rządzenia pysznego obiadu czy deseru oraz zimowych 
przetworów. Wykorzystując w pełni dyniowy sezon na 
pewno wzbogacimy nasz organizm w szereg cennych 
składników odżywczych. 

Katarzyna Madej

jESIENIą POSTAW  
NA DYNIę!
Nadeszła jesień, a wraz z nią rozpoczął się sezon 
na dynie. Każda ma inną barwę (pomarańczowa, 
zielona, żółta, wielobarwna) i każda ma swój spe-
cyficzny smak. Kuchnia oferuje na szereg przepisów 
pokazujących jak w łatwy sposób wykorzystać dy-
nię. Warto nacieszyć się jej smakiem i walorami od-
żywczymi.

Dynię można piec, smażyć, dusić, gotować, marynować i przyrządzać w postaci zup, 
zapiekanek, placków, racuszków czy nawet... słodkich ciast i deserów.
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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; 
Sklep p. Zofii Liszcz; Biedronka.
Wysoka Głogowska: Sklep nr 7 - GS
Budy Głogowskie: Sklep nr 10 - GS; Sklep 
p. Bober; Sklep, Sklep p. Kogut
Przewrotne: Sklep p. Rusin; Sklep nr 4 GS
styków: Sklep p. Pasek; Sklep p. Suszek
Pogwizdów stary: Sklep p. Kluzińskich
hucisko: Sklep nr 8 - GS
Wola cicha: Sklep nr 13 - GS
Zabajka: Sklep nr 11 - GS, Sklep KAMA
Miłocin: Delikatesy „Dwójka” - GS
Rudna Mała: Sklep nr 16 „Delikatesy Cen-
trum” - GS
lipie: Delikatesy „Dwójka” - GS
Rogoźnica: Sklep nr 12 - GS, 

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

komisariat Policji w Głogowie Małopolskim
pracuje całodobowo przez siedem dni w tygodniu.

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

Wydawca: 
Podkarpacki klub samorządności
(Zadanie realizowane na zlecenie 
Gminy Głogów Młp.)
Adres redakcji: 
ul. kard. stefana Wyszyńskiego 12, 
Głogów Młp.
Redakcja: katarzyna Madej
korekta językowa: Redakcja 
nakład: 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
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Tu można kupić 
„ziemię Głogowską”

Kronika policyjna

Kalendarium najbliższych wydarzeń

03.09. br. – pożar trawy przy ulicy Zagajnikowej w miejscowości Głogów Młp.
10.09. br. – usuwanie ze ścian budynku mieszkalnego gniazd os i szerszeni w miej-

scowości Styków.
15.09. br. – zderzenie dwóch samochodów osobowych w miejscowości Wysoka Gło-

gowska.
17.09. br. – interwencja na ul. Piłsudskiego w budynku mieszkalnym, zalanym przez 

spływające wody opadowe.

Kronika strażacka

01.09 br. – wypadek drogowy w miejscowości Rudna Mała, w wyniku którego obra-
żeń ciała doznał mężczyzna.

02.09 br. – kradzież przesyłek kurierskich w miejscowości Rogoźnica. 
04.09 br. – kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości przez męż-

czyznę w miejscowości Głogów Młp. 
04.09 br. – groźby karalne wobec mieszkańca Głogowa Młp. 
05.09 br. – przywłaszczenie pieniędzy w kwocie 2,5 tys. zł przez kuriera w miejsco-

wości Rudna Mała. 
05.09 br. – psychiczne i fizyczne znęcanie się mężczyzny nad rodziną w miejscowo-

ści Pogwizdów Stary. 
07.09 br. – pobicie mężczyzny w miejscowości Głogów Młp. 
14.09 br. – kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości przez męż-

czyznę w miejscowości Głogów Młp. 
15.09 br. – poświadczenie nieprawdy podczas zawarcie umowy kredytu w miejsco-

wości Lipie. 
15.09.br. – włamanie do zespołu pojazdów firmy kurierskiej i kradzież przesyłek 

z zawartością sprzętu RTV w miejscowości Rudna Mała. 

29 IX - promocja książki Roberta Borkowskiego „Głogów Małopolski w czasie II 
wojny światowej” – MGDK w Głogowie Młp., godz. 17.30

2 X - mecz Orzeł Wysoka Głogowska – Rudzik Rudna Mała, godz. 11.00 
- mecz Meblosystem Zabajka – Granit Wysoka Strzyżowska, godz. 14.00
- mecz Victoria Budy Głogowskie  – Grom Mogielnica, godz. 14.00
- spektakl słowno-muzyczny „Dróżki Pana Moniuszki”, MGDK w Głogowie 

Młp., godz. 19.00

8 X - IV Wojewódzki Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej, Centrum Caritas 
w Budach Głogowskich

9 X - mecz Rudzik Rudna Mała – RKS Rzeszów, godz. 11.00
- mecz Meblosystem Zabajka – Herman Hermanowa, godz. 14.00

16 X - mecz Orzeł Wysoka Głogowska – LKS Biała (k. Rzeszowa), godz. 11.00
- mecz Victoria Budy Głogowskie – Aramix Niebylec, godz. 14.00
- mecz Głogovia Głogów – Piast Tuczempy, godz. 16.00
- Finał Leśna Wola CUP
- zebranie sołeckie – Osiedle Centrum, MGDK w Głogowie Młp. godz. 11.00
- zebranie sołeckie – Osiedle Niwa, MGDK w Głogowie Młp. godz. 14.00

23 X - mecz Rudzik Rudna Mała – Dąb Dąbrowa, godz. 11.00
- mecz Meblosystem Zabajka – Stal II Rzeszów, godz. 14.00

30 X - mecz Głogovia Głogów – Wólczanka, godz. 11.00  
- mecz Orzeł Wysoka Głogowska – Tytan Rzeszów, godz. 11.00
- mecz Victoria Budy Głogowskie – Meblosystem Zabajka, godz. 14.00



MIEJSCE NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

ChCesz umieśCić swoją reklamę? 

skontaktuj sie z nami:

e-mail: redakcja@ziemiaglogowska.pl


