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POLECAMY Spotkania promujące kSiążkę 
roberta borkowSkiego

Końcem września odbyły się spotkania promujące najnowszą książkę Ro-
berta Borkowskiego pt. „Głogów Małopolski w czasie II wojny światowej”. 
Spotkania odbyły się w miejscowościach, których mieszkańcy spotkali się 
ze szczególnym okrucieństwem ze strony niemieckiego okupanta – Prze-
wrotnem, Hucisku i Stykowie oraz Głogowie Młp.

Podczas spotkań autor przybliżył 
zebranym mieszkańcom trudne wy-
darzenia II wojny światowej, które 
głęboko wpłynęły na losy wielu gło-
gowian i innych mieszkańców gmi-
ny. Niemieckie pacyfikacje Prze-
wrotnego czy Stykowa lub Huciska 
były tego smutnym przykładem. 
Autor jako historyk-regionalista 
zebrał kilkanaście relacji mieszkań-
ców gminy oraz przeprowadził ba-
dania archiwalne. Zebrany materiał 
posłużył mu do napisania książki, 
która wnosi wiele cennej wiedzy na temat wydarzeń tamtego okresu. Podczas pro-
mocji mieszkańcy mogli porozmawiać z autorem oraz dowiedzieć się jak wyglądał 
proces powstawania książki. Wszystkim uczestnikom zostały rozdane również bez-
płatne egzemplarze promocyjne książki.

Dzisiaj każdy z nas chce poznawać nie tylko dzieje Polski, ale również wiedzieć coś 
o historii naszej małej ojczyzny i regionu w którym się urodził, wychował i żyje. 
Dzięki wykorzystanym przez autora źródłom pisanym, osobistym relacjom świad-
ków i zdjęciom, jesteśmy w stanie bliżej poznać los mieszkańców naszego miastecz-
ka i okolic, którym przyszło zmierzyć z trudami okupacji.

Publikacja wsparta przez Samorząd Miasta i Gminy Głogów Młp. wydana została na 
zlecenie Stowarzyszenia „Na Plus” z siedzibą w Głogowie Młp. Wydanie książki dofi-
nansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Katarzyna Madej

Wśród gości znalazł się m.in. Burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj 
oraz wydawca książki Jerzy J. Fąfara. 
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Obecny 2016 rok wykorzystywany jest na opracowanie do-
kumentacji projektowej i strategii pozyskiwania środków 
unijnych. Obok wielu pomniejszych programów związa-
nych z oświatą czy pomocą społeczną, czekamy na główne 
rozdanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. To właśnie w ramach tego programu chcemy 
pozyskać ponad 20 mln zł. na najważniejsze zadania z za-
kresu gospodarki wodnej i ściekowej.

ROzDziAł KANAlizAcji
Pierwszym zadaniem, będzie dokończenie rozdzielenia ka-
nalizacji deszczowej od sanitarnej w Głogowie Młp. W latach 
2014-2015 zrealizowany został pierwszy etap rozdziału kana-
lizacji obejmujący większość Osiedla Słonecznego oraz ulicę 
Polną, Krzywą i poboczne. Obecnie będziemy wnioskowali o 
środki na dokończenie prac na osiedlu oraz kolejne odcinki 
w centrum i południowej części miasta m.in.: ulicę ks. La-
rymowicza, Żeromskiego, Kochanowskiego, Sienkiewicza, 
Prusa, Partyzantów, Ogrodową. Rozdział kanalizacji to spra-
wa bardzo pilna. Nie tylko z uwagi na uciążliwości zapacho-
wych w mieście i poprawę czystości rzeki Szlachcianki, ale 
także dlatego, że nowa oczyszczalnia, aby dobrze pracowała 
i była wydajna, powinna oczyszczać ścieki a nie wodę z ulic. 
W ramach prac kanalizacyjnych wymienione zostaną rów-
nież odcinki sieci wodociągowych oraz poprawiona zostanie 
nawierzchnia dróg i chodników w tej części miasta. Ponadto 
będziemy wnioskowali o środki na rozbudowę linii zagospo-
darowania osadu pościekowego – Ortwed, znajdującej się 
przy oczyszczalni ścieków. Działająca od ośmiu lat linia jest 
mocno wyeksploatowana i jest pilna potrzeba jej rozbudowy 
i modernizacji. Na Osiedlu Niwa planujemy wykonać nową 
tłocznię ścieków sanitarnych. Szacunkowy koszt dokończe-
nia rozdzielnia kanalizacji, modernizacja linii Ortwed oraz 
remonty dróg w Głogowie to kwota 17 mln zł.

WODA W GMiNiE
Chociaż każdego roku gmina wydaje średnio około 300 tys. 
zł. na rozbudowę i poprawę istniejącej sieci wodociągowej, 
to z uwagi na wciąż powstające nowe budynki mieszkalne i 
zakłady pracy, środków finansowych wciąż brakuje. Dlatego 
chcemy pozyskać fundusze z Unii Europejskiej na dalszą mo-
dernizację urządzeń wodnych. Na działce gminnej na Osiedlu 
Słonecznym postawnie nowoczesna hydrofornia zapewniają-
ca odpowiednie ciśnienie w sieci wodociągowej nie tylko dla 
obecnych mieszkańców, ale przede wszystkim dla budynków, 
które już niebawem powstaną na osiedlu pomiędzy ulicami 
Zbożową i Polną. Szacuje się, że na 145 hektarach docelowo 
zamieszka od 2-3 tys. osób. Przebudowana zostanie również 
Stacja Uzdatniania Wody w Rudnej Małej, dostawiony zosta-
nie dodatkowy zbiornik i poprawiona drożność sieci. Po za-
kończeniu procesu scaleniowego w Rudnej Małej na działkach 
przy autostradzie wydzielonych zostało kilkaset nowych dzia-
łek budowlanych. Szacuje się, iż od przyszłego roku na tym 

terenie mogą pojawiać się nowe budynki mieszkalne i zwięk-
szy się zapotrzebowanie na wodę. Również Stacja Uzdatniania 
Wody w Rogoźnicy będzie musiała zostać poddana gruntowej 
modernizacji i przebudowie z uwagi na większy niż, jeszcze 
kilka lat temu zakładano pobór wody w zakładach pracy w 
strefie ekonomicznej w Rogoźnicy. Będziemy również dążyli 
do rozbudowy monitoringu sieci wodnej i kanalizacyjnej, tak 
aby wszelkie awarie były błyskawicznie usuwane. Łączny koszt 
zadań związanych z budową i rozbudową urządzeń wodnych 
oszacowany został na kwotę 5,3 mln zł.

RzESzOWSKi OBSzAR FuNKcjONAlNy
Nasz gmina wspólnie z 12 innymi samorządami wokół 
Rzeszowa, utworzyła Stowarzyszenie o nazwie Rzeszowski 
Obszar Funkcjonalny. Celem stowarzyszenia jest  pozy-
skiwanie środków finansowych z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach 
nowego instrumentu finansowego tzw. Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. Program zakłada realizację za-
dań w kilku obszarach w tym m.in. w zakresie gospodar-
ki ściekowej. W ramach tego programu chcemy pozyskać 
środki na dokończenie budowy sieci kanalizacyjne w gmi-
nie. Obecnie gmina Głogów Młp. skanalizowana jest w 80 
proc. Nadal brak kanalizacji w trzech miejscowościach: 
Przewrotnem, Hucisku i Pogwizdowie Starym. W ramach 
środków z RPO chcemy wybudować nową oczyszczalnię 
ścieków na działce gminnej pomiędzy Huciskiem a Po-
gwizdowem Starym oraz wybudować sieć kanalizacyjną w 
ww. miejscowościach. Koszt inwestycji to kwota 19 mln zł.

chcEMy zAiNWEStOWAć 40 MlN. zł.
Łącznie na wszystkie wymienione powyżej inwestycje w go-
spodarkę wodno-ściekową, gmina w najbliższych 4 latach pla-
nuje wydać około 40 mln zł. z czego ponad 50 proc. chcemy 
pozyskać ze środków unijnych. Pomimo tego, iż są to olbrzy-
mie inwestycje, ich realizacja znacząco poprawi standard życia 
mieszkańców oraz lepiej ochroni nasze środowisko naturalne.

Paweł Baj, Burmistrz Głogowa Młp.

jeSteśmY gotowi na nowe inweStYcje
Nowa perspektywa programowania środków z Unii Europejskiej na lata 2014-2020 to wielka szansa dla osób 
prywatnych, firm i samorządów na pozyskanie dużych środków finansowych z przeznaczeniem na rozwój. 
W minionych latach udowodniliśmy, że takie środki potrafimy pozyskiwać i dobrze je wydawać. Powstały 
miedzy innymi: nowe drogi i chodniki, hala gimnastyczna i obiekty sportowe, sieci wodne i kanalizacyjne, 
realizowane były programy edukacyjne, kulturalne i pomocowe. Zrealizowaliśmy nasz sztandarowy projekt 
– rozbudowę oczyszczalni ścieków – za kwotę ponad 20 mln zł.

Planowane inwestycje pochłoną kwotę ok. 40 mln zł. Ponad połowa środków będzie 
pochodzić z unijnych dotacji.
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Czy Głogów Małopolski jest miastem bezpiecznym?
Janusz Pustelak: Od sześciu lat pełnię funkcję Komen-
danta Komisariatu Policji w Głogowie Młp. Patrząc z per-
spektywy tych kilku lat mogę powiedzieć, że miasto Gło-
gów jest miastem bezpiecznym. Obecnie zredukowaliśmy 
liczbę zdarzeń o 40-50%. To dla nas bardzo duży sukces. 
Jest to na pewno spowodowane tym, że zwiększona zo-
stała ilość etatowa jednostki. W tej chwili w Komisariacie 
Policji w Głogowie Młp. służy łącznie ze mną 32 osoby. 
W skład ogniwa kryminalnego, które zajmuje się wyłącz-
nie przestępstwami kryminalnymi wchodzi 8 osób, a po-
została liczba to policjanci prewencji. 

Z czym policja w Głogowie boryka się najbardziej?
J.P: Jeśli chodzi o przestępstwa kryminalne typu kradzie-
że, włamania, pobicia czy rozboje to tak naprawdę są to 
sporadyczne przypadki. Wybryki młodzieży typu dewa-
stacje budynków czy przydrożnych znaków także nie zda-
rzają się zbyt często. Borykamy się natomiast  z wypad-
kami na drogach i muszę powiedzieć, że niestety ta ilość 
ciągle się zwiększa. Plagą dla nas są też oszustwa interne-
towe i z tym także musimy walczyć. Obecnie przestępcy 
przeszli do Internetu, a  tam ludzie dają się oszukać często 
w bardzo naiwny sposób. Nie sprawdzają wiarygodności 
sprzedawcy i produktu, nie czytają komentarzy innych 
użytkowników aukcji w wyniku czego dają się naciągnąć 
„superokazje” i promocje.

Czy w naszej gminie można wskazać miejsca niebezpieczne?
J.P: Niebezpiecznie jest przede wszystkim na prostych od-
cinkach drogi, czyli tam, gdzie kierowca może przyspieszyć. 
Takim szczególnym miejscem jest Styków, Przewrotne, 
Rudna Mała, Wysoka Głogowska. Zjawisko przekraczania 
dozwolonej prędkości występuje praktycznie wszędzie. I to 
jest nasz największy problem. Ludzie jeżdżą bardzo szybko, 
przekraczają prędkość nie zdając sobie sprawy z możliwych 
konsekwencji. Mamy sygnały od społeczeństwa, w któ-
rych miejscach występują przekroczenia prędkości, dlatego 
w porozumieniu z wydziałem ruchu drogowego będziemy 
patrolować te ulice.

W związku z włamaniami „na śpiocha” w ubiegłym roku 
na osiedlu Niwa został zamontowany monitoring. Czy ten 
system wpłynął na poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie? 
J.P: Monitoring na Niwie znacznie wpłynął na poprawę 
bezpieczeństwa. Z włamaniami do domów jednorodzin-
nych na osiedlu Niwa walczyliśmy bardzo długo i w po-
rozumieniu z Panem Burmistrzem zdecydowaliśmy się na 
montaż pięciu kamer zlokalizowanych w strategicznych 
punktach osiedla. Monitoring okazał się bardzo pomocny, 
gdyż udało się nam całkowicie zredukować włamania, a co 
więcej sprawca tych włamań został zatrzymany. Monitoring 
ma na celu tylko i wyłącznie zwiększenie poczucia bezpie-
czeństwa mieszkańców, dlatego jestem za tym, aby osiedla 

czy miejsca gdzie coś się dzieje jak najbardziej wyposażać 
w monitoring. Dzięki temu sprawcy nie są już anonimowi 
i nie mogą czuć się bezkarni.

Ostatnio plagą policji stały się również tzw. oszustwa „na 
wnuczka”. Jak przestrzec przed nimi mieszkańców?
J.P: W tej chwili cała sprawa trochę ucichła, jednak  nadal od-
notowujemy sporadyczne zgłoszenia. Niekoniecznie dzieje 
się to w Głogowie, ale pokrzywdzonymi są mieszkańcy Gło-
gowa. Oszuści zwykle wybierają osoby starsze, które łatwo 
ufają obcym. Osoby te odbierają telefon z prośbą o przeka-
zanie znacznej sumy pieniędzy dla wnuczka, który miał wy-
padek po czym realizują wypłaty w banku. Niejednokrotnie 
są to wypłaty rzędu 40 tys. zł. To ogromna suma, a niestety, 
pokrzywdzeni nie informują policji, nie sprawdzają wiary-
godności rozmówcy i w ten sposób tracą oszczędności. I tu 
należy na pewno uczulić społeczeństwo, szczególnie ludzi 
starszych, aby zbyt łatwo nie ufać innym, a przede wszyst-
kim potwierdzać, czy rzeczywiście wnuczka bądź wnuczek 
potrzebują gotówki. To nie są tylko telefony na wnuczka – 
zdarzają się również oszustwa na funkcjonariuszy policji czy 
CBŚ, przed którymi również przestrzegamy. 

Jakie zadania i cele na przyszłość wyznaczył sobie Komi-
sariat Policji w Głogowie Młp.?
J.P: Obecnie prowadzimy analizy bezpieczeństwa – mie-
sięczne, półroczne i roczne. Jeśli okazuje się że po przepro-
wadzeniu analizy na terenie gminy są pewne miejsca i rejo-
ny, w których wymagana jest poprawa bezpieczeństwa, my 
– wspólnie z Komendą Miejską Policji czy w uzgodnieniu 
z władzami samorządowymi – takie działania podejmujemy. 
Na dzień dzisiejszy chcielibyśmy wystąpić o oświetlenie po-

beZpiecZeŃStwo w gminie gŁogÓw mŁp.
rozmowa z asp. sztab. januszem pustelakiem 

– komendantem komisariatu policji w głogowie młp.
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szczególnych terenów. Wiadomo, że się wiąże z kosztami, ale 
myślę, że warto zainwestować w bezpieczeństwo niektórych 
miejsc na terenie naszej gminy, szczególnie samego Głogo-
wa. Gmina wspólnie z Komendą Główną Policji w Rzeszo-
wie mając na uwadze bezpieczeństwo Głogowa i okolicznych 
miejscowości partycypowała w zakupie nowego samochodu 
dla Komisariatu Policji w Głogowie Młp., co także usprawni 
naszą pracę. Chcę, aby na terenie gminy było bezpiecznie, 
żeby policjanci lepiej pracowali i żeby było ich lepiej widać. 

Obywatel na drodze musi czuć się bezpiecznie, gdyż tak  jak 
powiedziałem wcześniej, jest zbyt dużo wypadków i zbyt 
dużo kolizji. Ludzie są roztargnieni i nie uważają na drodze. 
I to jest ten kierunek w którym musimy coś poprawić.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Katarzyna Madej

W październiku na stronie internetowej www.ziemiaglo-
gowska.pl została przeprowadzona sonda na temat bezpie-
czeństwa w mieście. Oto jej wyniki:

WYDARZENIA

Mieszkańcy za pośrednictwem aplikacji mogą informować 
Policję o miejscach i zdarzeniach, które wpływają na ich 
poczucie bezpieczeństwa. Mapa jest dostępna na stronie 
internetowej Komendy Stołecznej Policji.

Aby dodać własne zgłoszenie wystarczy wejść na stronę ht-
tps://mapy.geoportal.gov.pl/ i zaakceptować regulamin ser-
wisu. Następnie pojawi się okno mapy Polski zawierające 
wszystkie zgłoszenia dodane przez użytkowników serwi-
su. Wystarczy przybliżyć mapę, odnaleźć interesującą nas 
miejscowość, ulicę lub okolicę uważaną na zagrożoną czy 
niebezpieczną. Klikając w prawym dolnym rogu w ikonę 
plusa pojawi się lista kategorii zgłoszeń. 

Zgłoszenie może dotyczyć aktu wandalizmu, złej organizacji 
ruchu, przekraczania dozwolonej prędkości, nieprawidło-
wego parkowania, nielegalnej wycinki drzew, spożywania 
alkoholu w miejscach niedozwolonych i wielu innych sytu-
acji, zagrażających poczuciu bezpieczeństwa mieszkańców. 
Należy wybrać odpowiednią ikonę oraz wprowadzić datę 
i godzinę w której dokonujemy rejestracji zdarzenia – Oby-
watel zaznacza miejsce w którym uważa że coś się dzieje. My 
odczytujemy to na mapie zagrożeń, sporządzamy informacje 
dla służb patrolowych i w ciągu 5 dni weryfikujemy – po-
twierdzamy bądź nie. Potwierdzone zgłoszenie zmienia kolor 
ikonki – wyjaśnia asp. sztab. Janusz Pustelak, Komendant 
Komisariatu Policji w Głogowie Młp. Każdy może dokonać 
zgłoszenia jednego zdarzenia na dobę

Podczas dodawania swoich zdarzeń należy jednak pamię-
tać, że ze strony należy korzystać odpowiedzialnie, gdyż 
każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowied-
nią reakcję Policji. W przypadku pilnych interwencji Po-
licji nadal zaleca się korzystanie z numerów alarmowych 
997 lub 112.

Anna Morawiec

ruSZYŁa krajowa mapa ZagrożeŃ
Czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Możesz mieć na to wpływ. Reaguj na zagrożenia i podziel się swoimi 
spostrzeżeniami. Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i nanieś informacje o zagrożeniach bez-
pieczeństwa występujących w Twojej okolicy.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego
informuje, 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego,  
na tablicy ogłoszeń w Stykowie

oraz na stronie internetowej www.bip.glogow-mlp.pl
został podany do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH 
DO SPRZEDAŻY

Działek nr 98/9, 98/11, 98/12, 98/13, 98/14, 98/15  
położonych w Stykowie

Gmina Głogów Małopolski, które zostają przeznaczone do sprzedaży
w trybie przetargowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać  
w siedzibie Urzędu Miejskiego, 

tel. 17 85-15-131

W celu usprawnienia kontaktu z Komisariatem Policji w Głogo-
wie Małopolskim każdy z policjantów posiada telefon komórkowy 
dzięki czemu mieszkańcy mogą bezpośrednio zgłaszać sugestie 
i wnioski dotyczące bezpieczeństwa do odpowiedniej osoby.
– asp. Marcin Skoczylas (rejon: Miasto Głogów) - tel.: 572 908 481.
– st. sierż. Damian Inglot (rejon: Budy Głogowskie, Zabajka, Lipie, 

wola Cicha, Rogoźnica) - tel.: 572 908 487.
– podkom. Marian Skuba (rejon: Rudna Mała, Miłocin, Pogwizdów 

Nowy) - tel.: 572 908 484.
– st. sierż. Justyna Gorczyca (rejon: Wysoka Głogowska, Styków) 

- tel.: 572 908 488.
– asp. sztab. Waldemar Wilga (rejon: Przewrotne, Hucisko, Po-

gwizdów Stary) - tel.: 572 908 483.



6 Ziemia GłoGowska 10/2016

Z Głogowa do Rzeszowa pociąg jedzie ok. 12 minut – to o po-
łowę krócej niż jazda samochodem, na którą trzeba poświęcić 
średnio 25 minut. Wliczając jeszcze korki czy nieprzewidzia-
ne kolizje drogowe, które często mają miejsce w godzinach 
porannych, czas podróży do Rzeszowa znacznie się wydłuża. 
Szynobus jedzie z przeciętną prędkością 50/60 km na godzinę, 
a zatrzymuje się tylko tam, gdzie to konieczne.

W szynobusie działają bezpłatne łącza internetowe i klimaty-
zacja. Wyświetlana jest prędkość i przystanki, na których za-
trzymuje się szynobus. Z tego środka transportu korzysta co-
raz więcej pasażerów, zarówno studenci jak i uczniowie oraz 
osoby dojeżdżające do pracy. Podróżni wybierają taki środek 
transportu jeszcze z jednego powodu. Bilety są bardzo tanie.

cENy BilEtÓW GłOGÓW MAłOPOlSKi – 
RzESzÓW GłÓWNy:

jEDNORAzOWy: MiESięczNy  
(W OBiE StRONy):

normalny – 2,38 zł normalny – 79,24 zł

studencki – 1,17 zł studencki – 38,83 zł

dla młodzieży szkolnej – 
1,50 zł

dla młodzieży szkolnej – 
40,41 zł

Zakupu biletu można dokonać u obsługi pociągu, w kasie 
biletowej na stacji Rzeszów Główny, za pośrednictwem In-
ternetowego Systemu Sprzedaży (IPR) www.biletyregional-
ne.pl oraz bezpłatnej aplikacji SkyCash lub KOLEO zain-
stalowanej w smartfonach i tabletach. 

ROzKłAD jAzDy SzyNOBuSA  
GłOGÓW MAłOPOlSKi – RzESzÓW GłÓWNy 

(obowiązuje od 16 października 2016 r. do 10 grudnia 2016 r.)

6:11, 6:45, 9:23, 9:27, 16:10, 16:15, 18:05, 18:15, 20:03, 20:29

iNFORMAcjA: W związku z remontem peronu w Głogo-
wie Małopolskim od 2 listopada do 7 grudnia pociągi br. nr 
32600 i 23603 relacji Rzeszów – Lublin – Rzeszów nie będą 
się na tej stacji zatrzymywały. Dla podróżujących do i z Gło-
gowa Młp. przygotowano dodatkowe BUS-y kursujące po-
między Budami Głogowskimi a Rogoźnicą. Miejsca postoju 
Autobusowej Komunikacji Zastępczej: Rogoźnica na przy-
stanku PKS, Głogów Małopolski (stacja) obok przystanku 
PKP, Budy Głogowskie na przystanku PKS (obok Kościoła).

Katarzyna Madej

WYDARZENIA

ZamieŃ auto na SZYnobuS
Podróż szynobusem na trasie z Głogowa Małopolskiego do Rzeszowa cieszy się coraz większą popularno-
ścią. Tanie bilety i możliwość ominięcia korków sprawiają, że pasażerowie są zadowoleni z transportu, który 
zapewniają Przewozy Regionalne.

Od 16 października br. w związku z pracami modernizacyjnymi na torach nastąpiła 
korekta w rocznym rozkładzie jazdy pociągów 

odblaSki ratują żYcie
Wraz z nadejściem jesieni dzień staje się krótszy i szybciej zapada zmierzch. To czas, kiedy piesi i rowerzyści 
stają się mniej widoczni na drodze. Policja i Straż Miejska apeluje – po zmierzchu każdy pieszy poruszający się 
poza terenem zabudowanym ma obowiązek założyć element odblaskowy. Za brak odblasku grozi mandat.

Jesienna aura nie sprzyja warunkom panującym na drodze. 
Piesi często poruszają się w ciemnych strojach, stając się dla 
kierowców niewidoczni.

Policja oraz Straż Miejska przypominają, że piesi, poru-
szający się poza obszarem zabudowanym po zmierzchu 
muszą nosić elementy odblaskowe. W odblaski muszą być 
także wyposażeni piesi prowadzący poboczem rower, sku-
ter, motocykl czy wózek. Za brak odblasku może grozić 
mandat karny w wysokości do 500 zł. Stosowanie elemen-
tów odblaskowych znacznie pozwala na wcześniejsze za-

uważenie pieszego, dzięki czemu nadjeżdżający kierowca 
może wykonać bezpieczny manewr. 

Co roku funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej pro-
wadzą działania informacyjne, mające na celu uświado-
mienie mieszkańców naszej gminy na temat bezpiecznego 
poruszania po drodze i zagrożeń wynikających z nieprze-
strzegania zasad. W sezonie jesiennym Straż Miejska pod-
czas wieczornych patroli informuje pieszych o obowiązku 
bycia widocznym na drodze i wręcza odblaskowe opaski.. 
We wrześniu, podczas akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, 
również uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli z 
terenu Gminy Głogów Młp. zostali zapoznani z podsta-
wowymi zasadami ruchu drogowego oraz bezpiecznego 
poruszania się w drodze do szkoły i do domu. 

Katarzyna Madej

Kierowca jest w stanie zauważyć pieszego bez odblasków dopiero 
z odległości około 30 metrów, podczas gdy osoba nosząca ele-
ment odblaskowy staje się widoczna już z odległości 150 metrów.



7Ziemia GłoGowska 10/2016

Uroczystość poprzedzona została mszą świętą w koście-
le pw. Trójcy Przenajświętszej w Głogowie Młp., pod-
czas której Jubilaci odnowili przyrzeczenie małżeńskie. 
W dalszej części uroczystości były oficjalne przemówienia 
i życzenia władz samorządowych. Jubilaci zostali uhono-
rowani listami gratulacyjnymi i Medalami za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie. Dekoracji w imieniu Prezydenta Rze-
czypospolitej dokonał Burmistrz Głogowa Małopolskiego 
Paweł Baj. Serdeczne życzenia i gratulacje złożyli także 
Zastępca Burmistrza Jerzy Komaniecki, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Głogowie Młp. Aleksander Jurek, Wice-
przewodnicząca Rady Miejskiej w Głogowie Młp.  Maria 
Drzał, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Sasiela 
oraz Sekretarz Gminy Remigiusz Wzorek. 

Złotym Jubilatom towarzyszyły ich rodziny i znajomi. 
Podczas uroczystości nie zabrakło gratulacji, życzeń oraz 
pamiątkowych fotografii. Oprawę artystyczną zapewnił 
Zespół Pieśni i Tańca „Hanka”.

Jubileusz 50-lecia pożycia związku małżeńskiego świętowa-
ły w tym roku w gminie Głogów Młp. następujące pary:
Katarzyna i Władysław Przybyło z Bud Głogowskich.
jadwiga i tadeusz Dworak z Bud Głogowskich.
Maria i Franciszek Madej z Bud Głogowskich.
helena i czesław Bielenda z Bud Głogowskich.
Stanisława i Eugeniusz Guzior z Głogowa Młp.
Władysława i Kazimierz Grygiel z Głogowa Młp. 
Stanisława i Eugeniusz Kozak z Głogowa Młp.
Stefania i józef chruściel z Głogowa Młp. 
Franciszka i jan Drąg z huciska.
zofia i józef Kłos z lipa.
zofia i Krzysztof Drzał z Pogwizdowa Nowego.
zuzanna i Mieczysław Siwiec z Przewrotnego.
janina i Bolesław Szeliga z Rudnej Małej.
Stanisława i Władysław Reguła ze Stykowa.
Weronika i Kazimierz Kruk z Woli cichej.
Maria i jan Krasoń z Wysokiej Głogowskiej.
Bronisława i Stanisław Kamińscy z Wysokiej Głogowskiej.

Wszystkim Jubilatom życzymy kolejnych lat życia w do-
brym zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.

Pełna galeria zdjęć z uroczystości dostępna na stronie  
www.ziemiaglogowska.pl

Katarzyna Madej 
 

WYDARZENIA

                 

Stefania i Józef Chruściel – Głogów Młp.   Władysława i Kazimierz Grygiel – Głogów Młp. 

            

Stanisława I Eugeniusz Guzior – Głogów Młp.    Stanisława i Eugeniusz Kozak – Głogów Młp. 

       

Helena i Czesław Bielenda – Budy Głogowskie   Jadwiga i Tadeusz Dworak – Budy Głogowskie 

          

Maria Franciszek Madej – Budy Głogowskie   Franciszka i Jan Drąg – Hucisko 

Władysława i Kazimierz Grygiel – Głogów Młp.

                 

Stefania i Józef Chruściel – Głogów Młp.   Władysława i Kazimierz Grygiel – Głogów Młp. 

            

Stanisława I Eugeniusz Guzior – Głogów Młp.    Stanisława i Eugeniusz Kozak – Głogów Młp. 

       

Helena i Czesław Bielenda – Budy Głogowskie   Jadwiga i Tadeusz Dworak – Budy Głogowskie 

          

Maria Franciszek Madej – Budy Głogowskie   Franciszka i Jan Drąg – Hucisko 

Helena i Czesław Bielenda – Budy Głogowskie

jubileuSZ 50-lecia par maŁżeŃSkicH
Pięćdziesiąt lat przeżyli ze sobą małżonkowie,

 którzy świętowali w niedzielę 9 października br. złote gody. 

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

Zuzanna i Mieczysław Siwiec – Przewrotne 

         

Zofia i Józef Kłos – Lipie      Zofia i Krzysztof Drzał – Pogwizdów Nowy 

          

Zuzanna i Mieczysław Siwiec – Przewrotne    Janina i Bolesław Szeliga – Rudna Mała 

            

Stanisława i Władysław Reguła – Styków     Weronika i Kazimierz Kruk – Wola Cicha 

        

Bronisława i Stanisław Kamińscy – Wysoka Głogowska  Maria i Jan Krasoń – Wysoka Głogowska 

                 

Stefania i Józef Chruściel – Głogów Młp.   Władysława i Kazimierz Grygiel – Głogów Młp. 

            

Stanisława I Eugeniusz Guzior – Głogów Młp.    Stanisława i Eugeniusz Kozak – Głogów Młp. 

       

Helena i Czesław Bielenda – Budy Głogowskie   Jadwiga i Tadeusz Dworak – Budy Głogowskie 

          

Maria Franciszek Madej – Budy Głogowskie   Franciszka i Jan Drąg – Hucisko 

Franciszka i Jan Drąg – Hucisko



8 Ziemia GłoGowska 10/2016WYDARZENIA

odnowiono nagrobek 
jÓZefa wagnera 
Z inicjatywy oddziału Akcji Katolickiej działającej przy 
parafii Trójcy Przenajświętszej w Głogowie Młp. na 
cmentarzu parafialnym w Głogowie wykonano nowy 
nagrobek Józefa Wagnera – byłego burmistrza miasta, 
sprawującego rządy w czasach II wojny światowej.

Pomnik postawiony w latach 70. z biegiem czasu uległ 
znacznemu zniszczeniu. W związku z tym rozebrano ist-
niejący grobowiec, a w jego miejsce postawiono nowy, mar-
murowy pomnik. Uporządkowano także otoczenie wokół 
pomnika. Część środków na postawienie nowego nagrobka 
Akcja Katolicka pozyskała z przeprowadzonej zbiórki do 
puszek, a brakujące środki sfinansowały władze gminy. 

Józef Wagner od lat mieszkał w Głogowie. W czasie nie-
mieckiej okupacji odegrał znaczącą rolę komisarycznego 
burmistrza Głogowa. W trudnych warunkach szybko zdą-
żył porozumieć z Niemcami z racji perfekcyjnej znajomości 
języka niemieckiego. Zmarł w 1971 r.

Oddział Akcji Katolickiej działający przy parafii Trójcy 
Przenajświętszej w Głogowie Młp. systematycznie orga-
nizuje kwesty, z których pieniądze przeznaczane są na re-
nowację historycznych i zabytkowych nagrobków. Dzięki 
temu mogiły zyskują odzyskują dawny blask stając się po-
mnikami historii dla przyszłych pokoleń.

Katarzyna Madej

Na cmentarzu parafialnym w Głogowie Młp. znajduje się wiele zabytkowych nagrobków, 
które wymagają renowacji, jednak ze względu na ich zabytkowy charakter ich 

odrestaurowanie możliwe jest tylko po wykonaniu kosztownej dokumentacji technicznej

„jak to Się mogŁo Stać 
najlepSZemu Z naS…” 
16 października br. w Wysokiej Głogowskiej odbyły się 
uroczystości upamiętniające 32. rocznicę męczeń-
skiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki – kapelana 
„Solidarności” oraz 38. rocznicę wyboru arcybiskupa 
krakowskiego kardynała Karola Wojtyły na papieża. 

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w ko-
ściele pw. Matki Bożej Różańcowej w Wysokiej Głogow-
skiej. Homilię wygłosił ks. proboszcz Zbigniew Gargaś.

Wieńce przy pomniku Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki złożyli przedstawiciele władz państwowych i samo-
rządowych w osobach: Poseł na Sejm RP Wojciech Buczak, 
asystent Posła na Sejm RP Stanisława Ożoga, asystent Posła 
na Sejm RP Mieczysława Miazgi, Starosta Rzeszowski Jó-
zef Jodłowski, Przewodniczący Rady Wojewódzkiej NSZZ 
Rolników Indywidualnych „Solidarność” Jerzy Bednarz, 
Burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj, Przewodniczący NSZZ 
Rolników Indywidualnych „Solidarność” Regionu Rze-
szowskiego Roman Jakim, Wiceprezes WFOŚ i GW Bogu-
sław Kida, przedstawiciele Rady Miejskiej w Głogowie Młp. 
oraz zasłużeni działacze strajków chłopskich Józef Bolka 
z Łowiska i Wojciech Kopacz z Jeżowego odznaczeni Krzy-
żami Kawalerskimi. Ponadto w uroczystości wzięły udział 
poczty sztandarowe: NSZZ Solidarność Rolników Indywi-
dualnych Województwa Podkarpackiego, Kamienia, Woli 
Raniżowskiej, OSP z terenu gminy Głogów Młp., NSZZ So-
lidarność Regionu Rzeszowskiego, WSK PZL Rzeszów S.A.

W dzień wspomnienia bł. ks. Jerzego wystąpił chór „Glo-
ria”, który wykonał podniosłe pieśni patriotyczne, nato-
miast uczniowie klas VI i VI oraz klasy trzecie gimna-
zjum z Wysokiej Głog. zaprezentowali inscenizację pt. 
„Jak to się mogło stać najlepszemu z nas…”, poświęconą 
pamięci ks. Popiełuszki.

Na naczelnych miejscach przed pomnikami Jana Pawła II 
oraz bł. Ks. Jerzego Popiełuszki ustawiono wcześniej wień-
ce dożynkowe – atrybuty Solidarności Rolniczej, która 
w całym kraju zapoczątkowała dożynki o charakterze reli-
gijno-patriotycznym jeszcze przed upadkiem PRL-u.

Anna Morawiec

Od czerwca na terenie gminy w ramach Wojewódzkiego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 
2014 – 2020 realizowany jest projekt „REAGUJ NA PRZE-
MOC - II edycja”, w ramach którego prowadzone są porady 
i konsultacje z zakresu prawnego, pedagogicznego, psycho-
logicznego, psychoprofilaktycznego i medycznego. Ponad-
to, dla uczniów gimnazjów i SLO prowadzone są warsztaty 
informacyjne z zakresu doradztwa zawodowego, gdzie spe-
cjaliści diagnozują młodzież pod kątem m.in. umiejętności, 
zainteresowań i predyspozycji zawodowych.

W ramach programu „Ukryte skrzydła – II edycja”, który na-
stawiony jest na promowanie działań służących wzmocnieniu 
więzi rodzinnych i pozytywnego rodzicielstwa, dzieci mogą 

rozwijać swoje zainteresowania podczas zajęć pozalekcyjnych 
prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin.

Program nastawiony jest na profilaktykę I i II rzędową, 
a podjęte w nim działania integrują rodziny, przeciwdzia-
łają, niwelują i zmniejszają skalę szeregu dysfunkcji. Nad-
rzędnym celem tego projektu jest odbudowanie wizerunku 
rodziny prawidłowo funkcjonującej oraz wsparcie rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Programy do-
stosowane są do potrzeb środowisk, w związku z powyż-
szym prowadzone są w szkołach z różnym natężeniem.

Programy dofinansowane ze środków Województwa Pod-
karpackiego – ROPS w Rzeszowie realizuje Stowarzyszenie 
„Na Plus” z siedzibą w Głogowie Młp. we współpracy z pe-
dagogami szkolnymi. 

Anna Morawiec

roZwiŃ ukrYte SkrZYdŁa
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Obecnie Spółdzielnie Kółek Rolniczych przechodzą 
złożony proces transformacji. Przebieg tego pro-
cesu ma istotne znaczenie, zarówno dla obszarów 
wiejskich i rolnictwa, jak i całego kompleksu go-
spodarki. W rozmowie ze Stanisławem Uchmanem 
– Prezesem Zarządu Spółdzielni Kółek Rolniczych 
w Głogowie Młp. dowiedzieliśmy się jakie zmiany 
przeszła głogowska spółdzielnia, oraz na jakich no-
wych sferach działalności koncentruje się obecnie.

W dzisiejszych czasach mamy już trochę inne rolnictwo 
i trochę inną wieś. Spółdzielnie Kółek Rolniczych musiały 
się przebranżowić, unowocześnić i dostosować do obec-
nych warunków. Jak to wyglądało w przypadku głogow-
skiego SKR-u?
Stanisław Uchman: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Gło-
gowie Młp. przebranżowiona została przez mojego po-
przednika pana Ryszarda Rogalę, pełniącego funkcję pre-
zesa od końca lat 70 ubiegłego wieku do lipca 2016 r. To za 
jego prezesury wprowadzono w spółdzielni nowe kierunki 
działalności: usługi warsztatowe, handel hurtowy i deta-
liczny artykułami wodno-kanalizacyjnymi. Zlikwidowano 
natomiast działalność związaną ze świadczeniem usług 
w rolnictwie. Powodem likwidacji był drastyczny spadek 
zapotrzebowania na usługi rolnicze ze strony właścicieli 
indywidualnych gospodarstw rolnych i działek rolniczych 
spowodowany brakiem opłacalności produkcji rolni-
czej, zmniejszenia areału gruntów uprawnych, wzrost po-
wierzchni odłogów i ugorów, nieopłacalność uprawy gleb 
o niskich klasach bonitacji i wreszcie doposażenie sprzętu 
w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz przemiany 
ustrojowe, które ukształtowały inny model rolnictwa. Za-
potrzebowanie na usługi rolnicze znacznie się zmniejszyło, 
co zmusiło jednostkę do szukania innych źródeł dochodu.

Jakie zatem zmiany wprowadził SKR w Głogowie Młp.? 
Na jakich usługach obecnie koncentruje się spółdzielnia?
S.U.: Obecnie wiodącymi kierunkami w Spółdzielni Kó-
łek Rolniczych w Głogowie jest sfera działalności handlo-
wej prowadzona w hurtowni w Głogowie Młp. i sklepie 
w Cieszanowie. Na bazie obiektów w Głogowie Młp. wy-
konywane są usługi warsztatowe w branży metalowej. Spół-
dzielnia Kółek Rolniczych w Głogowie Młp. wychodzi do 
mieszkańców Głogowa i okolic z ofertą wykonania usług 
warsztatowych w zakresie obróbki metali frezarsko-tokar-
skich, szlifierskich, cięcia blach. Wykonywane są również 
prace konstrukcyjne, spawanie konstrukcji stalowych, alu-
miniowych oraz spawanie plastyków PE, PP. Zatrudnieni 
w spółdzielni pracownicy legitymują się wieloletnim sta-
żem i doświadczeniem zawodowym, tak więc posiadają 
umiejętności niezbędne do wykonywania tych prac.

Zapraszamy również do naszej hurtowni gdzie w ofercie 
posiadamy materiały i urządzenia potrzebne przy budowie 
zewnętrznych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazo-
wych oraz zewnętrznych przyłączy tych instalacji do sieci. 
Dla budujących i remontujących domy istnieje możliwość 
zaopatrzenia się w pełną gamę materiałów instalacyjnych.

Co chciałby Pan obecnie rozwinąć? Jak widzi Pan przy-
szłość SKR-u w Głogowie Młp.?

S.U.: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Głogowie Młp. ma 
rację bytu, niemniej konieczna jest w dalszym ciągu solid-
na praca jak to miało miejsce do tej pory. Kierunki obrane 
w spółdzielni muszą zostać wiodącymi i należy je rozwijać, 
będzie się to jednak wiązać w wydatkami koniecznymi do 
utrzymania obranego kursu. Odnowy wymaga wyposaże-
nie warsztatu, koniecznym jest doposażenie go, zakup no-
wej obrabiarki i remont innych już wypracowanych. Liczy-
my też, że uda się zwiększyć sprzedaż na hurtowni poprzez 
poszerzenie terenu sprzedaży. Do przemyślenia pozostaje 
poszerzenie asortymentu, są tu jednak mocne ogranicze-
nia, takie jak powierzchnia magazynowa i dostępne środki 
finansowe. Spółdzielnia nie zaciąga kredytów bankowych 
z obawy przed niekorzystną koniunkturą na rynku stąd 
musi mieć rezerwy finansowe na wypłaty dla pracowników. 
Aktualnie zatrudnia 13 osób. Do tego dochodzą zatory 
płatnicze związane z nieterminowymi płatnościami i dłuż-
nicy, którzy nie płacą ze względu na niewypłacalność.

Czy Spółdzielnie Kółek Rolniczych mają szansę się utrzymać?

S.U.: Jeśli chodzi o przyszłość Spółdzielni Kółek Rolniczych, 
to praktycznie te obecnie działające i utrzymujące się na ryn-
ku nie mają wiele wspólnego z pierwotnymi założeniami, na 
podstawie których zostały powołane. Żadna z tych spółdziel-
ni nie świadczy już usług rolniczych, a zajmuje się działal-
nością handlową, wynajmem pomieszczeń, ewentualnie pro-
wadzi usługi ślusarsko-spawalnicze. Pozostałe spółdzielnie, 
które w porę nie zdążyły się przebranżowić i pozostały przy 
świadczeniu jedynie usług rolniczych zostały zlikwidowane. 
Mimo, iż część spółdzielni uległa likwidacji mają nadal na 
rynku mocną pozycję. Większość z nich dostosowało się do 
wymogów gospodarki rynkowej i są one konkurencyjne pod 
względem cen, jakości i terminowości usług. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Katarzyna Madej

GOSPODARKA

dZiaŁalność SpÓŁdZielni kÓŁek 
rolnicZYcH w gŁogowie maŁopolSkim

Siedziba SKR w Głogowie Małopolskim przy ul. Wygoda 2
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W ciągu dwóch miesięcy tj. od 7 lipca 2016 r. do 30 sierpnia 
2016 r. firma odebrała 120,27 ton azbestu. Demontaż eternitu 
został wykonany z 18 nieruchomości, natomiast z 45 posesji 
odebrano zalegający eternit – podsumowuje Grzegorz Droz-
dowski, kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu 
Gminy w Głogowie Młp. Realizacją zadania polegającego 
na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Głogów Małopolski zajmowała się firma „Grupa Azoty Jed-
nostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. z Tarnowa. 

Usuwanie azbestu jest kosztowne, jednak na ten cel Gmina 
Głogów Młp. uzyskała dofinansowanie z Narodowego i Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie. Na wykonanie zadania gmina otrzy-

mała 36 427,43 zł z czego 21 427,90 zł to pieniądze pochodzą-
ce z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej oraz 14 999,53 zł z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Azbest to przed laty bardzo popularny materiał budowlany. 
Do dziś znajduje się na wielu polskich domach jednak jak wia-
domo – może mieć negatywny wpływ na ludzkie zdrowie. Gdy 
człowiek oddycha powietrzem zanieczyszczonym jego włók-
nami, docierają one do płuc, skąd już nie da się ich usunąć. Ich 
szkodliwe działanie może się ujawnić nawet po wielu latach. 
Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej do 2032 r. azbest musi 
zostać usunięty z miejsc, w których nadal występuje. 

uSuwanie aZbeStu w gminie
W ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w miesiącach li-
piec i sierpień z gospodarstw na terenie Gminy Głogów Młp. systematycznie usuwano wyroby zawierające 
szkodliwy azbest.

Rok ilość Osób Masa [Mg] Kwota [zł]
Dofinansowanie

(NFOŚiGW i WFOŚiGW)
Wkład Gminy [zł]

2016 63 120,27 42 855,60 36 427,43 6 428,37

Anna Morawiec

Statystki usuwania azbestu w Gminie Głogów Małopolski w 2016 r.

Na mocy przepisów ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 roku Gmi-
na Głogów Małopolski prowadzi dla mieszkańców 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

co to jest PSzOK?
To miejsce do którego każdy mieszkaniec gminy może 
bezpłatnie, własnym transportem, dostarczyć odpady ko-
munalne podlegające zbiórce selektywnej. Nie dotyczy to 
zmieszanych odpadów komunalnych.

co to są odpady komunalne?
Przez pojęcie odpadów komunalnych rozumie się odpady 
powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem 
pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nieza-
wierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych 
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter 
lub skład są podobne do odpadów powstających w gospo-
darstwach domowych.

Do PSzOK- u mieszkańcy mogą przywieźć następujące 
odpady: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte bate-
rie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, od-
pady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące 
odpady komunalne, selektywnie zebrane odpady komu-
nalne takie jak: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe, metal (drobny złom) , które 
nadają się do ponownego przetworzenia.

Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie 
przywozimy: zmieszanych odpadów komunalnych, odpa-
dów zawierających azbest innych odpadów niebezpiecznych, 
szkła zbrojonego i hartowanego, zmieszanych odpadów bu-
dowlanych i rozbiórkowych, części z demontażu pojazdów 
samochodowych, w tym szyb samochodowych, worków po 
cemencie oraz innych materiałów po budowlanych (wieloma-
teriałowych odpadów przemysłowych, tj. odpadów powstają-
cych w ramach działalności gospodarczej).

Kto może korzystać z PSzOK-u?
Tylko i wyłącznie mieszkańcy Gminy Głogów Małopolski. 
W celu przekazania odpadów na PSZOK, należy okazać się 
dokumentem tożsamości stwierdzającym miejsce zamel-
dowania (prawo jazdy, dowód osobisty) oraz podać jaki 
rodzaj odpadu został przywieziony wraz z jego ilością sza-
cunkową. Po dopełnieniu formalności pracownik PSZOK
-u wskaże miejsce rozładunku dostarczonych odpadów.

PSZOK zlokalizowany jest naprzeciw cmentarza w Głogo-
wie Młp. przy ulicy 3-go Maja 49c. Punkt jest czynny od 
poniedziałku do piątku w godz. od 7:00- 17:00, w soboty od 
godz. 10:00-15:00.

Paweł Ślęzak, Radny Rady Miejskiej w Głogowie Młp. 

pSZok, cZYli punkt SelektYwnej ZbiÓrki 
odpadÓw komunalnYcH
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Czym zajmują się skauci? Przede wszystkim uczą się przez 
działanie. Młodzież rozwija swoje umiejętności w pięciu 
dziedzinach: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktycz-
ny, kształcenie charakteru, zmysł służby i życie religijne. Ze 
względu na wiek można wyróżnić trzy gałęzie tego ruchu: 
wilczki (8-12 lat), harcerki i harcerze (12-17) oraz przewod-
niczki i wędrownicy (17 lat i więcej).

Zastęp, który powstał przy parafii św. Józefa na Niwie nosi 
nazwę „Niedźwiedź” i obecnie liczy 7 osób – Nasz zastęp po-
wstał na początku tego roku, a inicjatorem powstania tej for-
macji był Pan Bartosz Skręt, mieszkaniec osiedla Niwa zwią-
zany z harcerstwem, który w porozumieniu z ks. proboszczem 
Stanisławem Kamińskim zainicjował powstanie grupy. Z racji 
tego, że w okolicy nie ma żadnego zastępu należymy do sieci 
samodzielnych zastępów BluSZcz – mówią harcerki.

Drużyny skautowe są zakładane przede wszystkim przy pa-
rafiach, aby później uczestniczyć w ich życiu. Skauci starają 
się być tam, gdzie są potrzebni: pomagają przygotowywać 
wydarzenie religijne, inicjują różne akcje – Staramy się an-
gażować w życie naszej parafii. Raz w miesiącu uczestniczy-
my w uroczystej mszy św. W miesiącu październiku wspólnie 
będziemy prowadzić różaniec. 

Skauci spotykają się na zbiórkach, na których zdobywają 
umiejętności potrzebne na obozie letnim – Naszym opieku-
nem jest drużynowa Aleksandra Szuba, jednak nasze zbiórki 
organizujemy i prowadzimy same. Spotkania odbywają się re-
gularnie, co dwa tygodnie. Podczas zbiórek wspólnie gotujemy 
obiad, idziemy do lasu. W danych cyklach mamy do wykonania 
różne zdania. Mogą to być zabawy, nauka szyfrów, nauka piose-
nek, robienie przetworów, pionierka, czyli umiejętności związa-
ne z budowaniem obozowiska – wymieniają harcerki. 

Celem wszystkich spotkań jest jak najlepsze przygotowanie 
do obozu letniego, na którym spotyka się kilka zastępów ry-
walizujących ze sobą różnych dziedzinach.

Przygoda ze skautingiem uczy wychowania religijnego i cha-
rakteru. Oryginalność tej metody polega na tym, że jest ona 

szkołą działania. Zastęp jest wspólnotą, a organizowanie od 
czasu do czasu wspólnych zajęć pozwala na wzajemne po-
znanie i szanowanie drugiego człowieka – Najbardziej podo-
ba nam się to, że jeździmy na różne obozy, biwaki itd. Podczas 
wyjazdów wspólnie gotujemy, modlimy się, mamy apele ale 
także zabawy, gry i śpiew. Na naszych zbiórkach jest fajnie, bo 
wszyscy bardzo dobrze się dogadujemy – dodają.

Jak dołączyć do zastępu? – Aby do nas dołączyć nie trzeba 
spełniać żadnych warunków, wystarczy mieć chęci do uczest-
niczenia w takiej organizacji. Zapraszamy wszystkich ser-
decznie! – zachęcają harcerki z zastępu „Niedźwiedź”.

Katarzyna Madej

SAlONiK PRASOWy (W BiEDRONcE )
GłOGÓW MAłOPOlSKi, ul. PiłSuDSKiEGO 24

Skauci europY w gŁogowie mŁp.
Na początku bieżącego roku w Głogowie Młp. w parafii pw. św. Józefa na Niwie powstał zastęp Skautów 
Europy. To ruch wychowawczy dla dzieci i młodzieży, który czerpie z bogatej tradycji przedwojennego har-
cerstwa polskiego.

 Powrót z biwaku w Staniątkach
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StAN czytElNictWA W POlScE
W Raporcie Biblioteki Narodowej: „Stan Czytelnictwa w Pol-
sce w 2015 roku” czytamy, że w 2015 roku lekturę co naj-
mniej jednej książki zadeklarowało 37% badanych. Podobnie 
jak w poprzednich latach zmienną najsilniej determinującą 
czytanie książek było wykształcenie – im wyższe, tym wyższy 
odsetek czytelników. Czytelnictwo jest także wyższe wśród 
kobiet niż wśród mężczyzn. Największym zainteresowaniem 
cieszą się powieści, zwłaszcza romanse, sensacje i fantastyka. 
Najczęściej wymienianym autorem był w 2015 roku – po-
dobnie jak w poprzednich latach – Henryk Sienkiewicz.

Interesujące jest to, iż większość badanych jakie pierw-
sze źródło dostępu do książek wymieniło kupowanie ich 
(ewentualnie pożyczanie od znajomych), drugie miejsce to 
oczywiście biblioteki publiczne. Natomiast do czytania lub 
pobierania książek z „sieci” przekonanych było niewielu.

Badacze BN podkreślają rolę rodziny i środowiska w ja-
kim wychowuje się przyszły (lub nie) czytelnik. Czytanie 
książek wymaga nabycia specyficznych kompetencji oraz 
długotrwałego i powtarzalnego treningu, czemu sprzyja 
właściwe wsparcie otoczenia rodzinnego. Pasjonatom ksią-
żek stosunkowo łatwo jest przekazać tę postawę dzieciom 
i wychować kolejnych czytelników, podobnie rodzicom 
z wyższym wykształceniem i większymi zasobami kapitału 
kulturowego. W przypadku, gdy takiego wpływu nie było 
można to niejako „nadrobić”. Istotnymi czynnikami rów-
noważącymi mniejsze wsparcie ze strony rodziny okazały 
się: możliwość korzystania z biblioteki, pozytywny wpływ 
nauczyciela oraz intensywny trening czytelniczy w postaci 
czytania lektur szkolnych i nieobowiązkowych książek.

cO z tyM iNtERNEtEM?
Korzystanie z Internetu wydaje się być codziennością i nie 
można zaprzeczyć, że jest to również forma czytelnictwa. 
Wspomniałam wcześniej, iż moda na „czytanie w sieci” nie 
jest u nas dominującą, ale Internet stał się dla nas źródłem 
wiedzy, rozrywką oraz przestrzenią dla wirtualnej komuni-
kacji i towarzyskich aktywności. Według Raportu BN z In-
ternetu korzysta 2/3 Polaków w wieku co najmniej piętna-
stu lat, rzadziej korzystają osoby starsze.

Najpopularniejszą czytelniczą praktyką internetową jest 
poszukiwanie praktycznych porad i wskazówek, a także in-
formacji związanych z pracą lub nauką, czytanie prasy bądź 
wiadomości i korzystanie z internetowej encyklopedii. Blisko 
jedna czwarta użytkowników Internetu czyta blogi. Najwięk-
szą popularnością cieszą się blogi o tematyce hobbystycznej, 
w dalszej kolejności te poświęcone ciału, zdrowiu i sportowi. 
Zainteresowanie blogami społeczno-politycznymi zadekla-
rowała tylko jedna piąta czytelników blogów.

czytElNictWO W NASzEj GMiNiE
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Głogowie Ma-
łopolskim każdego roku przekazuje do Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie statystyki 

dotyczące ilości czytelników, ilości wypożyczeń oraz księ-
gozbioru. Mamy możliwość prześledzenia stanu czytel-
nictwa w porównaniu do 13 bibliotek w powiecie. Według 
raportu WiMBP w Rzeszowie „Biblioteki publiczne powia-
tu rzeszowskiego w liczbach 2015”, nasza biblioteka zajęła 
3 miejsce pod względem ilości wypożyczonych książek – 
Użytkownicy bibliotek publicznych w powiecie rzeszowskim 
wypożyczyli w 2015 r. 456 016 wol., czyli o 7 160 wol. więcej 
niż w roku ubiegłym. Największą liczbę wypożyczeń uzyska-
ła GBP w Boguchwale – 79 677 wol., GBP w Świlczy z sie-
dzibą w Trzcianie – 54 124 wol., MGBP w Głogowie Mało-
polskim – 53 068 wol. oraz MiGBP w Tyczynie – 51 180 wol.

Warto podkreślić, iż odnotowaliśmy wzrost liczby wypoży-
czeń w 2015 roku.

Oddział 2014 2015
MGBP dorośli 14 221 14 162
MGBP dzieci 11 546 11 426
Budy Głogowskie 3684 3864
Wysoka Głogowska 8227 8319
Przewrotne 3659 3670
Rogoźnica 5317 5745
Rudna Mała 5475 5882
 SuMA 52 129 53 068   (+939)

Analizując kategorie wieku czytelników, można stwierdzić, 
że nie odbiegamy od innych bibliotek powiatowych. Naj-
liczniejszą grupę stanowią czytelnicy uczący się lub studiu-
jący (do 24 lat).

Stałe zakupy nowości wydawniczych – zarówno ze środków 
budżetowych, jak i dotacji Biblioteki Narodowej oraz daro-
wizn przekazanych przez czytelników pozwoliło znacznie 
odświeżyć księgozbiór MGBP w Głogowie Młp., a księgo-
zbiór dla dzieci według statystyk WiMBP w Rzeszowie – jest 
najobszerniejszym wśród wszystkich bibliotek w powiecie.

Podane wyżej informacje pozwalają mi stwierdzić, że czytel-
nictwo w naszej gminie utrzymuje się na dobrym poziomie. 
Podsumowując, pragnę więc podziękować naszym czytelni-
kom za aktywność oraz zachęcić do częstych odwiedzin.

Anna Kopeć, Dyrektor MGBP w Głogowie Młp.

kto dZiś cZYta kSiążki? 
Programy informacyjne co jakiś czas podają informacje o zmierzchu ery czytelnictwa. Słyszy się głosy,  
iż książki powoli zaczynają odchodzić w przeszłość, tracąc na rzecz Internetu i materiałów (a także i ksią-
żek) tam umieszczanych. Czy tak jest faktycznie?

Źródła informacji: 
Raport Biblioteki Narodowej: „Stan Czytelnictwa w Polsce w 2015 
roku” http://www.bn.org.pl/download/document/1459845698.pdf

Raport WiMBP w Rzeszowie: „Biblioteki publiczne powiatu 
rzeszowskiego w liczbach 2015” http://www.wimbp.rzeszow.pl/
download/gfx/biblioteka/pl/defaultaktualnosci/269/59/1/biblio-
teki_publiczne_powiatu_rzeszowskiego_w_liczbach_2015.pdf
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W tym roku do współzawodnictwa przystąpiło 13 solistów 
i 14 zespołów ze szkół z terenu gminy oraz okolicznych 
miejscowości – łącznie festiwal zgromadził ok. 100 młodych 
artystów. Przesłuchania odbyły się w dwóch kategoriach 
wiekowych, a prezentacje uczestników oceniała specjalnie 
w tym celu powołana komisja, w skład której wchodzili: ks. 
Paweł Zimny – Proboszcz Parafii w Budach Głogowskich, 
Pani Monika Lesiak – nauczycielka szkoły muzycznej 
w Głogowie Młp., Pani Irena Markowicz – dziennikarka 
Polskiego Radia Rzeszów, Pani Katarzyna Cesarz – kustosz 
Muzeum im. Kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie 
Komorowskiej i Pan Piotr Grygiel – Instruktor Amator-
skiego Ruchu Artystycznego Miejsko Gminnego Domu 
Kultury im. Franciszka Kotuli w Głogowie Młp. 

Wszyscy uczestnicy festiwalu zaprezentowali wysoki po-
ziom, dlatego trudno było wyłonić zwycięzców. Ostatecznie 
jury nagrodziło następujących uczestników: 

zespoły klasy i–iii: I miejsce: zespół z ZS w Głogowie 
Młp., II miejsce: zespół z ZS w Budach Głogowskich, III 
miejsce: zespół z ZS w Wysokiej Głogowskiej, III miejsce: 
zespół ze SP w Lipnicy. 

Soliści klasy i–iii: I miejsce: Aurelia Modras ze SP im. Mi-
kołaja Kopernika w Kramarzówce, II miejsce: Julia Świder 
z ZS Pogwizdowie Nowym, II miejsce: Aleksandra Szumierz 
ze SP im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce.

Wyróżnienia: Martyna Grygiel ze SP w Stykowie, Weronika 
Kubiś ze SP w Lipnicy, Amelia Micał z ZS nr 2 w Stobiernej. 

zespoły klasy iV–Vi: dwa równorzędne I miejsca: zespół 
z ZS w Głogowie Młp. i zespół z ZS w Wysokiej Głogowskiej, 
dwa równorzędne II miejsca: zespół ze SP nr 3 w Rzeszowie 
i zespół z ZS w Przewrotnem, dwa równorzędne III miejsca: 
zespół ze SP w Kopciach i zespół ze SP w Nowej Sarzynie.

Wyróżnienia: Zespół ze SP nr 2 w Kolbuszowej, Zespół 
z ZS w Budach Głogowskich.

Soliści klasy iV–Vi: I miejsce: Anna Świątek ze SP im. bpa 
Wojciecha Tomaki w Trzebownisku, II miejsce: Gabriela 
Tomaka ze SP im. bpa Wojciecha Tomaki w Trzebownisku, 
III miejsce: Jacek Piech ze SP w Nowej Sarzynie.

Wyróżnienia: Ilia Augustyn w ZS w Racławówce, Anna 
Szczygieł ze SP im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce, 
Justyna Sałata ze SP w Stykowie.

Festiwal pokazał, że nawet w tak małej wspólnocie można 
robić „wielkie rzeczy” i na różne sposoby mówić o Bogu. 
Uczestnicy poprzez śpiew, dali wspaniałe świadectwo wiary 
i miłości Boga, tworząc festiwalową wspólnotę zjednoczo-
ną w uwielbianiu Stwórcy.

Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc i życzliwość 
w organizacji festiwalu oraz za nagrody, które ufundowa-
li: Burmistrz Głogowa Małopolskiego Pan Paweł Baj, Wi-

cemarszałek Województwa Podkarpackiego Pan Bogdan 
Romaniuk, Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozło-
wieckiego „Serce bez granic”. Za przygotowanie pączków 
dla wszystkich uczestników festiwalu dziękujemy Panu Ra-
dosławowi Rakowi z „Cukierni i Piekarni Rak” w Zaczer-
niu. Szczególne słowa uznania i podziękowania kierujemy 
do Księdza Dyrektora Piotra Potyrały, za przygotowanie 
obiektu i sprawną obsługę. Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom Festiwalu za udział, za uśmiech, za radość w prze-
kazywaniu motta festiwalu „Dobrze jest dziękować Panu 
i śpiewać Imieniu Twemu, o Najwyższy”.

Barbara Węglarz

iV wojewÓdZki feStiwal pieśni i pioSenki religijnej
8 października 2016 roku odbył się zorganizowany przez Zespół Szkół w Budach Głogowskich IV Wojewódz-
ki Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej pod hasłem „Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać Imieniu Twemu, 
o Najwyższy”. Do Centrum Caritas w Budach Głogowskich już po raz trzeci przybyli fani muzyki religijnej, 
którzy wspólnie wychwalali Boga poprzez wielki dar muzyki i śpiewu.

Konkurs był okazją do zaprezentowania swoich umiejętności, a także do 
zdobycia nowych doświadczeń, które pozwolą uczestnikom rozwijać swoje talenty 

i w przyszłości osiągać jeszcze lepsze wyniki

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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Spotkanie Ze SZtuką
Wrzesień rozpoczął sezon teatralny. Końcem września teatr 
zagościł także na deskach sceny Miejsko Gminnego Domu 
Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Młp. „Dróżki Pana Mo-
niuszki… czyli był sobie Dziad i Baba” to spektakl łączący 
w sobie doskonałą grę aktorską i śpiew w wykonaniu arty-
stów scen muzycznych i teatralnych w Łodzi.

Spektakl zgromadził sporą liczbę widzów, którzy zostali wcią-
gnięci w zabawną opowieść o czasie narzeczeńskim i małżeń-
skim głównych bohaterów. Teksty pochodzące głównie z ko-
medii Aleksandra Fredry oraz wierszy Adama Mickiewicza, 
Adama Asnyka i Bolesława Leśmiana, powiązane z ponad 20 
pieśniami Stanisława Moniuszki w dowcipny i lekki sposób 
malowały zmienne nastroje relacji damsko-męskich. Główni 
bohaterowie wzajemnie wytykali sobie wszelkie wady, two-
rząc w ten sposób zabawne i pełne humoru sytuacje. Lekkie 
elementy dekoracji, jasna kolorystyka kostiumów doskonale 
podkreślała teksty o dużej dawce humoru. Muzyka dosko-
nale współgrała z aktorstwem i śpiewem. Spektakl prosty 
w swojej formie, wymowny jeśli chodzi o treść. 

Katarzyna Madej

KULTURAKULTURA

Artyści świetnie uzupełniali się swoimi umiejętnościami aktorskimi wokalnymi 
i muzycznymi tworząc zabawne i żartobliwe widowisko

biblioteka poleca
Lewa strona życia, Lisa 
Genova

Pewnego pechowego dnia, 
Sarah jadąc do pracy rozma-
wia przez telefon i o sekundę 
za długo nie patrzy na dro-
gę. W jednym momencie, 
wszystkie idealnie zgrane 
i zgodnie pracujące części 
mechanizmu zwanego ży-
ciem, zostają z hukiem za-
trzymane. Spowodowany 
wypadkiem uraz mózgu cał-
kowicie wymazuje lewą stro-

nę jej świata, i po raz pierwszy, Sarah pozwala na to żeby 
kontrolę przejęli jej bliscy, w tym od dawna nieobecna w jej 
życiu matka. Sara musi dostrzec, że szczęście i satysfakcja 
większa niż sukces zawodowy znajdują się w jej zasięgu, 
wystarczy tylko przez chwilę zwolnić tempo.

Igrając z ogniem, Tess 
Gerritsen

Julia Ansdell, skrzypaczka, 
matka trzyletniej Lilly, pod-
czas pobytu w Wenecji wcho-
dzi w posiadanie partytury 
z zapisem nutowym utworu 
„Incendio” skomponowane-
go przez nieznanego muzyka 
Lorenzo Todesco. Gdy Julia 
próbuje zagrać utwór, jej cór-
ka wpada w szał, zabija kota 
i próbuje skrzywdzić matkę. 
Jaki jest związek pomiędzy 

dziwnym zachowaniem dziewczynki, a nieznanym utwo-
rem muzycznym? Tropy wiodą do Wenecji lat 40. XX wieku 
i związku dwojga młodych muzyków, który nie miał szans 
na powodzenie we Włoszech Benito Mussoliniego.

Martynka opowiada histo-
ryjki o zwierzątkach, praca 
zbiorowa 

Martynka opowiada historyjki 
o zwierzątkach to zbiór pięciu 
ciepłych, niosących pozytywne 
wartości opowieści, do których 
pragnie się wracać wielokrotnie, 
by za każdym razem odkrywać 
coś nowego. Martynka opowiada 
o niesfornych króliczkach, o sym-

patycznej gęsi Eugeni i jej małym przyjacielu, a także o kró-
liczym jaju, ciekawskim kurczaczku i jeżyku Igiełce. Książka 
zilustrowana przez mistrza ilustracji – Marcela Marliera.

Anna Kopeć, Dyrektor MGBP w Głogowie Młp. 

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

–	 serwis,	naprawa,	ustawianie	anten
–	 wykonywanie	instalacji	
elektrycznych	

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

Grz e Go r z 	w i s z 
Wysoka Głogowska 84 
36-061 Wysoka Głogowska 
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Opłotki od strony Szlachciny

fo
t. 

Pi
ot

r G
ry
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el

reportaż SubiektYwnY
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

jeSieŃ Z kulturą
Miejsko Gminny Dom Kultury w Głogowie Młp. zaprasza 
do skorzystania z oferty bogatych wydarzeń kulturalnych, 
które uatrakcyjnią długie jesienne wieczory. 

30 października zapraszamy na komedię terapeutyczną. Czy 
mężczyzna idealny rzeczywiście istnieje? Czy można przesz-
czepiać osobowość? Oto pytania, na które odpowiedzą zna-
ni aktorzy, w zabawnej komedii o mężczyznach idealnych. 
Gratką dla miłośników poezji śpiewanej będzie koncert ze-
społu „U studni”, który wystąpi już 19 listopada. Zespół two-
rzy grupa przyjaciół, nieistniejącego już zespołu Stare Dobre 
Małżeństwo. 26 listopada zapraszamy na wspólną Zabawę 
Andrzejkową. Doskonała biesiada w gronie znajomych!

Anna Morawiec
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NOWOczESNE  MEtODy KluczEM DO SuKcESu
Autorski program został zainicjowany w głogowskiej szkole 
już w zeszłym roku i okazał się strzałem w dziesiątkę. Te-
gorocznymi koordynatorkami projektu zostały Marta Bo-
rycka i Anetta Błyskal-Wiater. W ramach zajęć lekcyjnych 
nauczycielki poszerzają wiedzę uczniów w dziedzinie nauk 
przyrodniczych wykorzystując nowoczesne technologie in-
formacyjne i metody badawcze. Programem zostali objęci 
uczniowie dwóch klas szkoły podstawowej, którzy podczas 
lekcji w ciekawy sposób poszerzają swoje zainteresowania 
przyrodnicze. Wspólnie badamy zjawiska przyrodnicze, fi-
zyczne, geograficzne, opisujemy je i wyjaśniamy, dzięki cze-
mu dzieci mogą łatwiej przyswoić książkową wiedzę– mówi 
Marta Borycka, jedna z koordynatorek programu. 

ilE MiEjScA zAjMujE POWiEtRzE?
Projekt został opracowany w oparciu o obserwację zainte-
resowań uczniów i wynikających z niej potrzeb. Jego inno-
wacyjność polega na tym, iż uczniowie wykonują bardzo 
dużo ćwiczeń praktycznych, które rozwijają ich kreatyw-
ność. Ostatnio badaliśmy właściwości i zjawisko krystalizacji. 
Dzieci miały za zadanie w domu przeprowadzić doświadcze-
nie, przynieść do szkoły swój własny kryształ, który następnie 
zbadaliśmy i opisaliśmy. Każde doświadczenie szczegółowo 
omawiamy, dlatego dzieci mogą dokładnie zrozumieć dane 
zjawisko – dodaje M. Borycka. Uczniowie wiedzą już w jaki 
sposób powstaje tęcza oraz ile miejsca zajmuje powietrze. 
Przeprowadzali doświadczenia z magnesami – dlaczego się 
przyciągają i odpychają. Wiedzą już, jak działają naszą zmy-
sły smaku, dotyku, węchu, wzroku. Tworząc własnoręcznie 
bańki mydlane omawiali też właściwości powietrza.

WyKONAj, zBADAj, WNiOSKuj
Program wykorzystuje naturalną ciekawość dzieci, a meto-
dy eksperymentu i obserwacji rozbudzają zainteresowanie 
uczniów– Dzieci są bardzo zaciekawione i aktywnie uczest-
niczą w zajęciach. Uważnie słuchają, zadają bardzo dużo 
pytań – podkreśla M. Borycka. –Mimo iż to dopiero począ-
tek naszej pracy to już widać, że uwrażliwiły swój zmysł ob-
serwacji zaczynają dostrzegać wiele zjawisk, których do tej 
pory nie zauważały. Należy podkreślić, że do naszych ekspe-
rymentów wykorzystujemy szereg środków multimedialnych 
– kamery, tablice interaktywne, pracę z komputerem – dzięki 
czemu nasze zajęcia są jeszcze bardziej wciągające i ciekawe. 
My same jako koordynatorki uczestniczymy w e-platformach, 
podczas których naukowcy przybliżają nam jak trudne do 
wytłumaczenia zjawiska wyjaśnić dzieciom w zrozumiały 
sposób – podkreśla koordynatorka.

NiE tylKO W SzKOlNEj łAWcE
Zajęcia odbywają się na terenie szkoły ale także poza nią. 
Dzieci wiedzą, że nauka nie musi ograniczać się do siedze-
nia w ławce i pracy z podręcznikiem. W ramach programu 
odwiedziliśmy już skansen w Kolbuszowej, gdzie dzieci uczy-
ły się rozpoznawania ziaren zbóż i poznały proces wypieku 
chleba. Planujemy także wycieczkę do Miodowego Źródeł-
ka, aby zapoznać uczniów z pracą pszczół oraz Wyjazd do 
Zagrody Garncarskiej w Medyni Głogowskiej czy spotkanie 
z leśniczym – mówi M. Borycka. Z pewnością lepiej niż 
wykłady i definicje przemawiają do ucznia doświadczenia 
i eksperymenty, w których może sam uczestniczyć i formu-
łować  własne wnioski.

Katarzyna Madej

mali prZYrodnicY
Badają, przeprowadzają doświadczenia, analizują, wnioskują. Uczniowie z Zespołu Szkół w Głogowie Młp. 
udowadniają, że nauka nie musi być nudna. W ramach programu „Mali przyrodnicy” przeprowadzają sze-
reg doświadczeń przyrodniczych łącząc zdobytą wiedzę z ćwiczeniami praktycznymi. 

Pokaz i wykonywanie baniek mydlanych. 
Badanie właściwości powietrza

W Ziemi Głogowskiej nr 9/2016 w artykule „Ucznio-
wie rozpoczęli nowy rok szkolny” pojawił się błąd.
Liczba dzieci, która rozpoczęła nowy rok szkolny w Szkole Pod-
stawowej w Strykowie to: 40 uczniów, oraz 23 dzieci w oddziale 
przedszkolnym. 
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Od trzech lat tradycją w Zespole Szkół w Budach Głogowskich 
są uroczyste obchody Dnia Języków Obcych. W tym roku 
dzień ten świętowaliśmy 29 września. Z tej okazji uczniowie 
wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum przygoto-
wani przez p. K. Rzeźnik, p. A. Baran oraz p. M. Rękosiewicz
-Tokarz zaprezentowali elementy językowe i kulturowe sześciu 
krajów europejskich: Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej 
Brytanii, Polski oraz Francji. Przed uroczystością dzieci ozdo-
biły korytarze flagami i plakatami. W trakcie spotkania ucznio-
wie zaśpiewali piosenki, z których można się było nauczyć 
podstawowych zwrotów w językach obcych np. liczebników 
hiszpańskich, czy form powitań i pożegnań w języku niemiec-
kim, francuskim i włoskim. W nauce pomagały transparen-
ty z poszczególnymi słówkami. Uczniowie wykonali również 
piękne tańce, między innymi: paso doble, kankan, taniec ba-
warski i irlandzki. Oprócz popisów tanecznych można było 
również podziwiać piękne stroje, typowe dla poszczególnych 
państw. Nie zabrakło także łamańców językowych, quizów cie-
kawostek kulturoznawczych oraz informacji geograficznych. 
Miłym dopełnieniem okazały się smaczne potrawy przygoto-
wane przez uczniów i ich rodziców.

Uroczystość uświetniło spotkanie z poliglotą – Tomaszem 
Halaburdą, który reprezentował Polskę na Międzynarodo-

wej Konferencji Poliglotów w Nowym Jorku. Pan Tomasz 
opowiadał jak udało mu się w tak młodym wieku opano-
wać kilka języków obcych. Wszyscy uczniowie z zaintere-
sowaniem słuchali jego prelekcji.

Uroczystość ta  miała na celu nie tylko zachęcanie do nauki 
języków obcych. Była również doskonałą okazją do integra-
cji społeczności uczniowskiej, ponieważ w jej przygotowa-
nie angażowali się wszyscy uczniowie poszczególnych klas. 
Pokazali, że można się wspaniale i kulturalnie ze sobą ba-
wić, a zarazem uczyć się od siebie nawzajem.

Alicja Baran

dZieŃ jęZYkÓw obcYcH
26 września obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych. To święto języków ustanowione zostało w 2001 
roku z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg. Z tej okazji organizowane są liczne i różnorodne 
wydarzenia: począwszy od imprez dla dzieci, poprzez specjalne programy radiowe i telewizyjne, kursy ję-
zykowe oraz konferencje. W ramach obchodów kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby 
języków i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia. Różnorodność językowa stanowi 
bowiem kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu.

 Prezentacja Francji

Szkolne Kasy Oszczędności to najstarszy, największy i najbar-
dziej rozpoznawalny proces edukacji finansowej. Uczestniczą 
w nim uczniowie szkół podstawowych w wieku od 5 do 13 lat, 
którzy od najmłodszych lat uczą się zasad oszczędzania zarów-
no w teorii, jak i w praktyce. Czerpią również zyski ze środków 
ulokowanych na indywidualnych kontach w PKO BP.

W ramach programu w Zespole Szkół w Wysokiej Gło-
gowskiej realizowane są zajęcia z małej ekonomii, wy-
cieczki do banku oraz liczne konkursy. Dzieci zapoznają 
się z podstawowymi pojęciami ekonomicznymi, historią 

pieniądza oraz uczą się oszczędzania. Mogą poszczycić się 
także sporym sukcesem, którym było zdobycie nagrody III 
stopnia w kwocie 1000 zł w konkursie SKO dla szkół, edy-
cja 2015/2016, za wykonanie kroniki z działalności SKO 
w obszarach edukacji ekonomicznej, matematycznej i eko-
logicznej. Nagroda była tym bardziej ważna, iż została zdo-
byta po pierwszym roku działalności SKO w szkole.

We wrześniu br. na platformie internetowej udostępnionej 
przez Bank PKO BP powstał szkolny blog. To tam systema-
tycznie umieszczane są informacje o najważniejszych wyda-
rzeniach związanych ze Szkolną Kasą Oszczędności i życiem 
szkoły. Warto go odwiedzić i obserwować nasze działania, 
a jednoczenie oddawać głosy by wspierać nasze SKO. 

Za dotychczasowe wsparcie i pomoc serdecznie dziękujemy  
pracownikom Banku PKO BP oddział  1 w Rzeszowie, wszyst-
kim nauczycielom, SKO-wiczom, uczniom i rodzicom, którzy 
wspierali nasze działania. Mamy nadzieję, że w bieżącym roku 
szkolnym nasza grupa się powiększy, abyśmy w przyszłym 
roku mogli pochwalić się jeszcze większymi sukcesami.

Katarzyna Kowal

oSZcZędZamY i wYgrYwamY!
Już drugi rok w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej działa SKO czyli Szkolna Kasa Oszczędności PKO Ban-
ku Polskiego. Aktualnie grupa liczy 20 osób, które kontynuują swoją przygodę z oszczędzaniem.

Uczniowie ZS w Wysokiej Głogowskiej, którzy kontynuują swoją przygodę w SKO
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„Smacznie, zdrowo, niebanalnie, kolorowo” – pod takim 
hasłem w naszej szkole odbył się piknik, promujący zdrowy 
styl odżywiania. Tego dnia na uczniów czekało mnóstwo 
atrakcji i niespodzianek. Piknik rozpoczął się od przywita-
nia przez panią dyrektor Jolantę Kot-Ziębę gości: pani Kry-
styny Dziewit z Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie 
wraz z uczniami II klasy Technikum Żywienia i Usług Ga-
stronomicznych i Technikum oraz pana Sylwestra Kasiaka 
– szefa kuchni restauracji Złoty Pałac w Rudnej Małej.

W tym dniu swoje święto miały warzywa i owoce, bowiem 
to one królowały na naszych stołach. Z tej okazji przed-
szkolaki wykonały piosenkę pt. „Urodziny marchewki”. 
Następnie udzieliły kilku dobrych rad, których mottem 
przewodnim było hasło „Każdy uczeń zdrowy jest, każdy 
uczeń wie co jeść”. Na koniec dzieciaki zapewniały wszyst-
kich, jak smaczne są sezonowe owoce z naszych sadów, 
śpiewając piosenkę pt. „Owocowe przysmaki”. Niewątpliwą 
atrakcją imprezy był występ i prezentacja na żywo profesjo-
nalizmu zawodowego szefa kuchni restauracji Złoty Pałac, 
pana Sylwestra Kasiaka. Pan Sylwester zilustrował wiersz 
Juliana Tuwima „Warzywa” i widowiskowo pokroił tytu-
łowe warzywa do garnka. Następnie z warzyw i owoców 
wykroił apetyczne dekoracje na stół, m.in.: łabędzia z jabł-
ka i różyczki z pomidora. Spotkanie to miało uświadomić 
uczniom, że warzywa i owoce to bezcenne źródło witamin, 
które wzmacniają naszą odporność, dodają siły i energii. 

W końcu nasi wychowankowie pod kierunkiem pani Krysty-
ny Dziewit i uczniów z Zespołu Szkół Gospodarczych w Rze-
szowie oraz pana Sylwestra Kasiaka przystąpili do przygoto-
wywania smacznych i kolorowych potraw. Pani Krystyna 
angażowała wszystkie dzieci, doradzając jak dobrać produk-
ty, aby powstały zdrowe i niebanalne dania. To było praw-
dziwe kulinarne show. Oprócz praktycznych umiejętności 
naszych uczniów, sprawdzaliśmy też wiedzę teoretyczną na 
temat zdrowego odżywiania poprzez udział w konkursach. 

Najmłodsi wzięli udział w konkursie plastycznym, a starsi 
uczniowie rozwiązywali testy i krzyżówki. Na koniec każdy 
uczeń otrzymał upominek – zdrową przekąskę i kuchenne 
akcesoria. Mamy nadzieję, że to spotkanie skłoni naszych 
uczniów do sięgania po warzywa i owoce codziennie!

Justyna Tobiasz

SmacZnie, Zdrowo, niebanalnie, kolorowo!
Bardzo ważnym aspektem wychowawczym naszej szkoły jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży zdro-
wych nawyków żywieniowych. W związku z tym, tradycją Szkoły Podstawowej w Rudnej Małej jest obcho-
dzenie Dnia Zdrowej Żywności.

 Zaproszeni goście przekonali uczniów, że spożywanie zdrowych przekąsek daje wiele 
przyjemności, a ich przygotowywanie – nieograniczone możliwości kulinarne

REKLAMA             REKLAMA             REKLAMA             REKLAMA             REKLAMA            REKLAMA 



19Ziemia GłoGowska 10/2016 OŚWIATA

PiKNiK RODziNNy
Piękna aura pierwszego dnia października przyciągnęła całe 
rodziny, które licznie przybyły na boisko sportowe w Po-
gwizdowie Nowym, aby bawić się podczas pikniku rodzin-
nego. Tu już czekały na nich kolorowo zastawione stoły, 

na których znalazły się owoce, warzywa, zdrowe przekąski 
i sałatki owocowe. Dzięki Paniom z Koła Gospodyń w Mi-
łocinie, które stworzyły z owoców i warzyw przepiękne de-
koracje, uczestnicy pikniku mogli podpatrzeć, w jaki spo-
sób udekorować „imprezowy” półmisek. Druhowie z OSP 
w Pogwizdowie Nowym zademonstrowali swoje umiejęt-
ności w ćwiczeniach pokazowych. Najmłodsi mieszkańcy 
byli zafascynowani wyposażeniem wozu bojowego i tym, że 
chociaż na chwilę mogli stać się strażakami. Podczas pikniku 
każda rodzina miała możliwość sprawdzić swoją sprawność 
i kondycję fizyczną wykazując się różnymi umiejętnościa-
mi: szybkością, celnością, ale również logicznym myśle-
niem i koncentracją. A wszystko to w formie dobrej zaba-
wy! W punkcie medycznym można było sprawdzić ciśnienie 
krwi, a ćwicząc na fantomie nauczyć się, jak udzielić pierw-
szej pomocy poszkodowanemu. Wielką atrakcją dla dzieci 
była również przejażdżka konna. Po wyczerpujących kon-
kurencjach wspólny grill dodał wszystkim uczestnikom siły. 
Nie byłoby tak udanej imprezy bez olbrzymiego zaangażo-
wania wielu osób. Składamy podziękowania Miejsko Gmin-
nemu Domowi Kultury w Głogowie Młp., Radzie Rodziców, 
panu sołtysowi Mariuszowi Iskrzyckiemu oraz jak zwykle 
niezawodnym strażakom i rodzicom uczniów. Piknik to nie 
tylko popularyzacja zdrowego stylu życia, ale także wspania-
ła integracja naszej społeczności lokalnej, więc taką formę 
aktywnego spędzania wolnego czasu warto kontynuować.

FiNAł Xii MięDzySzKOlNEGO KONKuRSu 
O tEMAtycE REliGijNEj „RÓŻANiEc”

3 października 2016 r. sala katechetyczna im. św. Jana 
Pawła II w Rudnej Wielkiej wypełniła się laureatami oraz 
licznym gronem sympatyków XII Edycji Międzyszkolne-
go Konkursu pt. „Różaniec”. Pani Dyrektor Krystyna Gnat 
przywitała przybyłych na uroczystość gości: Dyrektor Ze-
społu Szkół w Rudnej Wielkiej panią Janinę Godlewską, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Małej panią Jolan-

tę Kot-Ziębę oraz ks. dr. Wacława Sopla proboszcza parafii 
Rudna Wielka. Konkurs odbył się w 4 kategoriach wieko-
wych: KATEGORIA I – „Fatimskie objawienia Maryjne” 
(praca plastyczna), KATEGORIA II –„Piosenka Maryjna” 
(indywidualny konkurs wokalny), KATEGORIA III – „Mój 
najpiękniejszy różaniec”, KATEGORIA IV – „Objawie-
nia Maryjne” (prezentacja multimedialna). Ważną częścią 
uroczystości był drugi etap konkursu wokalnego, a także 
pokaz nagrodzonej prezentacji multimedialnej ukazującej 
objawienia maryjne. W konkursie uhonorowano 50. lau-
reatów, a fundatorami nagród byli ks. Proboszcz oraz Sto-
warzyszenie Rozwoju Gminy Głogów Młp. Po wieczornym 
nabożeństwie różańcowym nastąpiło uroczyste otwarcie 

pokonkursowej wystawy. Za szczególne zaangażowanie 
w propagowaniu celów konkursu podziękowanie kierujemy 
do dzieci, rodziców i nauczycieli. Laureatom gratulujemy 
i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Renata Chłanda, Małgorzata Zięba, Dorota Kotowicz 

aktYwnY paŹdZiernik w ZeSpole SZkÓŁ 
w pogwiZdowie nowYm 

Laureaci XII Edycji  Międzyszkolnego Konkursu pt. „Różaniec” 

Piknik rodzinny to doskonała okazja do integracji lokalnej społeczności 

reklama reklama reklama reklama 

rekla
m

a 
rekla

m
a 

rekla
m

a 
rekla

m
a re

kl
a

m
a 

re
kl

a
m

a 
re

kl
a

m
a 

re
kl

a
m

a 



20 Ziemia GłoGowska 10/2016

Zgodnie z warunkami intercyzy przedmałżeńskiej spisanej 
jeszcze w 1631 r., po śmierci Mikołaja Spytka Ligęzy, m.in. 
Głogów i Rzeszów miał przypaść jego starszej córce Zofii Pu-
dencjannie. Od 1633 r. była ona żoną Władysława Dominika 
księcia na Ostrogu i Zasławiu, pana niezwykle bogatego, III 
ordynata ostrogskiego. Na temat przejęcia włości ligęzowskich 
przez księcia krążą opowieści sugerujące, że zajął on je bez-
prawnie. Wszystkiemu winny jest Władysław Łoziński, który 
jeszcze w 1905 r. wydał książkę „Prawem i lewem” poświęconą 
przestępczości na Rusi Czerwonej w I połowie XVII w. Ujął 
w niej to zagadnienie w taki sposób, jakby Ostrogski najechał 
na Rzeszów i Głogów zbrojnie je zajmując. W rzeczywistości 
książę miał pełne prawo do zajęcia obu miast i nikt mu tego 
prawa nigdy nie podważał, a spór jaki miał miejsce między 
nim a teściową Zofią z Krasińskich Ligęziną oraz szwagrem 
Jerzym Sebastianem Lubomirskim dotyczył kwestii podziału 
majątku ruchomego, głównie pieniędzy i kosztowności.

Rada miejska w Głogowie natychmiast po zmianie właścicie-
la, udała się do nowego pana, aby zatwierdził należne miastu 
przywileje. W Archiwum Państwowym w Rzeszowie zacho-
wały się trzy kopie przywileju M. S. Ligęzy, który podpisany 
został również przez Ostrogskiego i jego żonę Zofię Puden-
cjannę. Przywilej zezwalał głogowianom przejąć po śmierci 
Ligęzy zbudowany przez niego ratusz. Ostrogski nie miał 
żadnych zastrzeżeń i przywilej zatwierdził. Niewiadomo dla-
czego pierwszy badacz przeszłości Głogowa, Kazimierz Nit-
ka wystawił księciu niezbyt pochlebną opinię. O miasto wcale 
się nie troszczył – twierdził Nitka – owszem starał się ciągnąć 
możliwie największe zyski z niego. Szkoda, że Nitka nie przed-
stawił na jakiej podstawie doszedł do tych wniosków i czy 
dysponował jakimiś dokumentami, które to zaświadczają.

Ostrogski, pan bajecznej fortuny, mógł w rzeczywistości zwra-
cać mniej uwagi na Głogów. Żył sprawami wielkiej polityki. 
W 1636 r. został koniuszym wielkim koronnym, w 1645 r. 
wojewodą sandomierskim, w 1649 r. wojewodą krakowskim, 
w latach 1639-1653 posiadał też starostwo łuckie. Jego stałą 
siedzibą było Stare Sioło koło Lwowa, a w tutejszych stronach 
bywał rzadko. Zasłynął z tego, że urządzał niezwykle kosztow-
ne uczty. Jedna z nich kosztowała tyle, co roczny dochód jed-
nowioskowego szlachcica. Niestety, posiadany majątek wcale 
nie sprawił, że Ostrogski dobrze zasłużył się dla kraju. W 1648 
r. został wyznaczony na jednego z trzech regimentarzy dowo-
dzących w zastępstwie za hetmana wojskami koronnymi, które 
miały stłumić bunt kozacki. Bohdan Chmielnicki pogardliwie 
nazwał go „Pierzyną” odnosząc się do luksusu, jakim otaczał 
się Ostrogski. Jako wódz książę nie popisał się. Sromotna klę-
ska pod Piławcami dowiodła jego nieporadności.

Wszystkie dzieci, których doczekała się Zofia Pudencjan-
na ze swoim mężem zmarły w dzieciństwie. Być może 
wstrząśnięta tym faktem księżna w czerwcu 1644 r. spisała 
testament. X. Jm P. najmilszemu Małżonkowi memu, Przy-
jacielowi wiernemu i zacnemu – czytamy w nim – leguję 
i odkazuję wszystkie moje dostatki, tak pieniądze, co może 

być w gotowiźnie, jako klejnoty, perły, złoto, srebro, stada, 
obory i insze rzeczy, nic nie exapując  i od wszystkiego mo-
ich krewnych, żeby do tego żadnego przystępu nie mieli. Zofia 
Pudencjanna chciała zatem, aby cały jej majątek, ziemię i ru-
chomości odziedziczył jej mąż. Franciszek Kotula, nawet nie 
znając jej życzenia, napisał w swojej książeczce o Głogowie 
Małopolskim wydanej w 1970 r., że po jej śmierci w 1649 r., 
Głogów przeszedł w ręce młodszej córki Ligęzy, Konstancji, 
żony Jerzego Sebastiana Lubomirskiego. Jednak nasz etno-
graf nie uwzględnił faktu, że Konstancja zmarła przed swoją 
siostrą i nie mogła przejąć jej włości. Do spadku po Ligęzie 
zgłosił pretensje w imieniu swoich dzieci Lubomirski. Spra-
wę rozstrzygał sam król Jan Kazimierz, który przychylił się 
do wniosku Lubomirskiego i podważył testament Zofii Pu-
dencjanny. Cała rzecz zakończyła się jednak dopiero w 1653 
r., a nie jak chciał Kotula cztery lata wcześniej. W tym cza-
sie trwały walki związane z powstaniem kozackim i sprawy 
majątkowe musiały zaczekać. Sam Ostrogski pogodził się 
z decyzją króla, tym bardziej, że posiadał już nową żonę, 
Katarzynę z Sobieskich, siostrę późniejszego króla Jana III.

Robert Borkowski

HISTORIA

Obraz Bartłomieja Strobla przedstawiający księcia Władysława Dominika 
Ostrogskiego-Zasławskiego w młodzieńczym wieku. Zwraca uwagę fakt, że już 

wówczas książę oddawał się rozkoszom stołu, co zdradza jego tusza. Noszony przez 
niego zachodni kaftan jest niezwykle bogato haftowany, a ogromny kołnierz i mankiety 

wykonane są z brabanckiej koronki (Zbiory Muzeum Jana III w Wilanowie)

gŁogowSkie biografie
wŁadYSŁaw dominik oStrogSki-ZaSŁawSki 

i Zofia pudencjanna
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W chwili powstania Głogowa w XVI w., problem bezpie-
czeństwa zewnętrznego nie był w ogóle brany pod uwagę. 
Krzysztof Głowa zakładając miasto nie zamierzał wznosić 
żadnych fortyfikacji, jednak już jeden z kolejnych właści-
cieli naszego miasta, Mikołaj Spytek Ligęza postanowił to 
zmienić. Wynikało to z zagrożenia związanego z najazdem 
Tatarów w czerwcu 1624 r. pod wodzą Kantymita Murzy. 
Ucierpiała wówczas znaczna część dóbr ziemskich Ligęzy 
i chociaż sam Głogów nie padł ofiarą najazdu, zapobie-
gliwy właściciel zdecydował się zabezpieczyć miasto na 
przyszłość. Z jego woli usypano wówczas wokół zabudo-
wań Głogowa ponad pięciometrowy wał ziemny z potęż-
ną basteją, nazywaną w źródłach „basztą”. Wał dodatkowo 
zabezpieczała fosa zasilana wodami potoku Szlachciny, co 
stanowiło na tyle silną fortyfikację, by zabezpieczyć miasto 
przed ewentualnym najazdem czambułu tatarskiego lub, 
jak to określił Ligęza, grasujących hultajów na gościńcu 
[…] skąd spustoszenie wielkie i na majętności i na zdrowiu 
uszczerbek ubodzy poddani mają (więcej na temat powsta-
nia wałów patrz ZG nr 3 i 4/2014).

Po raz pierwszy wały obronne okazały się przydatne w 1657 
r., w czasie najazdu wojsk Rakoczego. Franciszek Kotu-
la wysnuł teorię, że Głogów musiał być ówcześnie przez 
Siedmiogrodzian oblężony i ostrzelany z armat. Swój do-
mysł oparł na podstawie własnego znaleziska, a mianowi-
cie kamiennej kuli armatniej wygrzebanej z fundamentów 
jednego z przyrynkowych domów. Źródła z początku lat 
60. XVII w. wydane drukiem przez Adolfa Pawińskiego 
jeszcze w XIX w. wskazują, że Głogów był wówczas jednym 
z ludniejszych miast w tej części Małopolski, liczył więcej 
mieszczan niż Sędziszów, Dębica czy Pilzno. Oznacza to, że 
najazd księcia Siedmiogrodu nie odbił się aż tak dotkliwie 
na życiu i bezpieczeństwie mieszkańców miasta.

Kolejnym okresem zagrożenia zewnętrznego dla Głogowa 
były czasy wielkiej wojny północnej (1700-1721). W listo-
padzie 1702 r., Rzeszowszczyznę najechały wojska szwedz-
kie pod dowództwem generała Magnusa Stenbocka, które 
dokonały grabieży i wymuszeń kontrybucji m.in. od miesz-
czan głogowskich. Wały zapewniały bezpieczeństwo przed 
mniejszymi grupami napastników, lecz gdy w grę wchodziły 
regularne oddziały wojskowe, sami mieszkańcy dysponują-

cy jedynie ręczną bronią palną, nie byli w stanie długotrwa-
le się bronić. Najczęściej wykupywano się płacąc żądaną 
przez wroga sumę pieniędzy. Zbierano ją dzieląc kwotę 
kontrybucji pomiędzy wszystkich właścicieli domów i in-
nych nieruchomości w mieście. Wśród najeźdźców znaleźli 
się nie tylko Szwedzi, w księgach wójtowskich znajdujemy 
zapis, że pewien mieszkaniec, uczciwy Krzysztof Bałaban 
[…] opłacał Sasów, Kozaków, Szwedów, Moskalów, Litwę 
i inszych przechodzących, podobnie zresztą jak i pozostali 
mieszczanie głogowscy.

Dwukrotnie jeszcze w XVIII w. spadło na Głogów zagroże-
nie z zewnątrz. W roku 1715 r. rotmistrzowie i porucznicy 
wojsk konfederacji tarnogrodzkiej dokonali nieprawnych 
wymuszeń różnych dóbr, m.in. wina, ziarna i siana. O zwrot 
ich wartości dopominali się przed przemyskim sądem 
grodzkim właściciele miasta, książęta Lubomirscy. W 1768 
r. podczas konfederacji barskiej nad mieszczanami głogow-
skimi ponownie zawisło niebezpieczeństwo, tym razem ze 
strony wojsk rosyjskich. Księżna Urszula Lubomirska rezy-
dując w swoim głogowskim pałacu, wspierała konfederatów 
materialnie i modlitwą. Dowiedziawszy się o tym Rosjanie 
podeszli pod miasto, a kilku oficerów wtargnęło do pałacu. 
Tak te wydarzenie opisał w liście Wojciech Jakubowski: Do 
księżnej jejmości starościny bolimowskiej sześciu zbrojnych 
z karabinkami, po dwie pary pistoletów za pasem, weszło do 
pokoju; złajała ich d’en ton ferme (twardym tonem), że do 
damy takiej i takich sentymentów, tak wchodzić nie powinni, 
weszli zaraz w siebie, wyszli, broń odjęli i potem byli uczęsto-
wani i szkody najmniejszej nie miała. Tym razem więc od-
ważna księżna zdołała uchronić siebie i swoich poddanych 
przed zagrożeniem. Późniejszy rozwój techniki wojennej 
sprawił, że wały obronne przestały już pełnić swoją funkcję 
ochrony miasta przed zagrożeniami zewnętrznymi.

Robert Borkowski

HISTORIA
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najaZdY na gŁogÓw na prZeStrZeni wiekÓw

Relikty wałów obronnych w Głogowie Małopolskim (fot. autor)
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Co Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głogowie Małopolskim 
może zaproponować innego, niż okoliczne tego typu obiek-
ty w okolicy ?
Paweł Ginalski: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głogowie 
Młp. ma do zaoferowania bogatą ofertę zajęć, wśród któ-
rych znajdują się nasze autorskie pomysły, z których jeste-
śmy bardzo dumni. Jednym z nich KARNET OPEN, dzięki 
któremu za jedyne 100 zł miesięcznie można bez limitu ko-
rzystać z krytej pływalni, siłowni Wodnik GYM, oraz sauny 
suchej. Taka oferta świetnie sprawdza się w przypadku osób, 
które aktywnie spędzają czas w naszym ośrodku, a tym sa-
mym chcą urozmaicić sobie plan treningowy. Kolejna ofer-
ta promocyjna to SPOROTWE WIECZORY. Oferta skiero-
wana jest dla osób dorosłych, które nie mają czasu w ciągu 
dnia, lub chcą zaznać trochę relaksu po ciężkim tygodniu. 
W każdy piątek od godziny 22:00 do północy za jedyne  
10 zł/2 h można skorzystać  z nocnego pływania przy pod-
wodnym oświetleniu, siłowni, a po ćwiczeniach odpocząć 
w jacuzzi, czy saunie suchej. Ze szczegółami oferty moż-
na się zapoznać na stronie internetowej Krytej Pływalni 
„WODNIK” oraz profilu Facebook.

Jakie atrakcje Ośrodek przygotował dla dzieci?
P.G.: Dla najmłodszych przygotowaliśmy profesjonalne 
zajęcia WODNEGO PRZEDSZKOLA. W każdą sobotę 
od godziny 8:30 rano prowadzone są zajęcia dla najmłod-
szych od 6 miesiąca życia do 5 lat, w 6 grupach wiekowych 
z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i pod okiem 
doświadczonych instruktorów. Kolejną ofertą dla dzieci 
są grupowe KURSY PŁYWANIA, prowadzone regularnie 
w kilku grupach wiekowych, oraz w 4 stopniach umiejęt-
ności. Zapisy nadal prowadzone są w kasie krytej pływalni 
„Wodnik”. Dodatkowo najmłodsi mogą skorzystać z dwóch 
zjeżdżalni dostosowanych do wieku, a rodzice mogą wypo-
życzyć bezpłatnie sprzęt basenowy dla swoich pociech (de-
seczki, piłki, pływaczki, makarony, kółka itp.)

Jaką aktywność może klientom zaproponować OSiR 
w długie zimowe wieczory?
P.G.: W sezonie zimowym mamy do zaoferowania możliwość 
ćwiczeń ogólnorozwojowych, bądź treningów personalnych 
pod okiem profesjonalnego trenera na naszej siłowni „Wod-
nik GYM”. Poza tym można zapisać się na zajęcia AQUA 
AEROBIKU, czy AQUA JOGGINGU. W pełnym sezonie zi-
mowym otwarte będzie także lodowisko znajdujące się obok 
pływalni, gdzie można wypożyczyć łyżwy, kaski, czy pomoc-
ne pingwinki dla najmłodszych do nauki jazdy na łyżwach.

Czy są jeszcze inne możliwości spędzania czasu w OSiR 
w Głogowie? 
P.G.: Oczywiście, wymienione propozycje to tylko namiast-
ka tego co ośrodek ma do zaproponowania. Poza odpłatny-
mi atrakcjami klienci mogą skorzystać z dwóch komplek-
sów boisk Orlik w Głogowie Młp. i w Przewrotnem, boisk 
do siatkówki plażowej, siłowni plenerowej, miasteczka ru-
chu drogowego, czy po prostu wypocząć nad stawami obok 
pływalni „WODNIK”.

Rozmawiał: Paweł Grzywacz

aktYwnY wYpocZYnek Z ośrodkiem Sportu  
i rekreacji w gŁogowie mŁp.

Rozmowa z Pawłem Ginalskim – Kierownikiem OSiR w Głogowie Młp.

obÓZ letni  
we wŁadYSŁawowie

Trener personalny dobierze odpowiednie ćwiczenia i zadba o ich poprawne 
wykonywanie nie narażając nas na niepotrzebne kontuzje 
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Kazimierz Strzyżowski większość życia poświęcił pracy 
z głogowską młodzieżą dlatego często utożsamiany jest 
właśnie z Głogowem:

Ja cały czas mieszkałem w Rzeszowie, tylko mnie utoż-
samiali, że mieszkam w Głogowie Młp. Wszyscy nauczy-
ciele i koledzy, których spotykałem na zawodach zawsze 
kojarzyli mnie z Głogowem. Może dlatego, że dużo czasu 
spędzałem w Głogowie – do pracy przyjeżdżałem rano, 
a kończyłem dopiero późnym popołudniem.

Obecnie Kazimierz Strzyżowski przebywa na emeryturze, 
jednak pracę w głogowskiej placówce wspomina z wielkim 
sentymentem:  

To było całe moje życie. Ja właściwie większość  życia spę-
dziłem w Głogowie i z zawsze z sentymentem wspominam 
to miasteczko. Miło wspominam swoich uczniów i wycho-
wanków, z którymi zdobywaliśmy osiągnięcia sportowe, 
zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i ogólnopolskim. 
Nieraz spotykam moich wychowanków: Maciej Domański, 
który obecnie gra w II-ligowych klubach piłkarskich, czy Ja-
kub Woś – zawodnik Asseco Resovii oraz wiele innych osób 
z którymi zdobywałem mniejsze i większe sukcesy.

Paweł Grzywacz
 

Kazimierz Strzyżowski, 
urodził się 15 grudnia 
1945 r. w Sanoku. Karierę 
sportową zaczął jako uczeń 
szkoły średniej w „Stali” 
Sanok. Początkowo treno-
wał biegi na średnich dy-
stansach. W latach 1965-
1966 r., jako zawodnik 
KKS „Czuwaj” Przemyśl, 
zaczął trenować również 
biegi długie i maraton. Od 
1967 r. reprezentował bar-
wy rzeszowskiej „Resovii”, 

osiągając tutaj swoje największe sukcesy sportowe. Wyniki 
uzyskane przez niego w biegu na 10 km i w maratonie, do 
dzisiaj są rekordami w województwie podkarpackim. W la-
tach 1968-1974 K. Strzyżowski był trenerem chodów i bie-
gów długich. Jako pierwszy zorganizował  grupę chodziarzy 
w Rzeszowie, a jego wychowanek, Jan Rędziniak, kilkakrot-
nie ustanowił rekordy krajowe w chodzie na 10 i 20 km.

Swoją karierę sportową zakończył w 1974 r. i zajął się pracą 
zawodową jako nauczyciel wychowania fizycznego w Głogo-
wie Małopolskim, gdzie pracował do 2006 roku. Od 1980 r. 
do chwili obecnej wchodzi w skład Zarządu Wojewódzkiego 
Szkolnego Związku Sportowego, a w 2008 r. został prezesem 
Powiatowego Szkolnego Związku w Rzeszowie. W głogow-
skiej szkole spędził 32 lata. Przez wszystkie lata pracy, jego 
wychowankowie osiągali sukcesy w wielu dyscyplinach spor-
tu szkolnego. To dzięki jego wieloletniej pracy Szkoła Podsta-
wowa w Głogowie Małopolskim należy do grona najlepszych 
w województwie pod względem osiągnięć sportowych.

Pan Kazimierz zapytany o to, jak rozpoczął karierę zawodową 
w Głogowie odpowiada, że początki jego pracy nie były łatwe:

Warunki były bardzo ciężkie, ponieważ przed szkołą nie 
było żadnych boisk i dysponowaliśmy jedynie małą salką 
sportową w wymiarach 9 x 18 m. Tam zaczęliśmy trenować 
od podstaw koszykówkę, i w niedługim czasie zdobyliśmy 
III miejsce w Wojewódzkich Zawodach, wygrywając wtedy 
nawet ze szkołą sportową w Rzeszowie, co było dla wszyst-
kich wielkim zaskoczeniem. Dodatkowo zdobywaliśmy po-
dium w wojewódzkich zawodach lekkoatletycznych.

SPORT

Sportowe oSobowości

Kazimierz StrzyżowSKi

Odznaki i medale przyznane w dowód uznania 
za osiągnięcia sportowe i zawodowe:

- Złoty Krzyż Zasługi dla Sportu – dwukrotnie,
- brązowa i złota odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”,
- srebrny medal Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
- Odznaka „Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego”.

ZimowiSko Z ukS ikar
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Wystawa połączona z aukcją organizowaną przez Okrę-
gowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie zgromadziła 
rzesze pasjonatów tych pięknych zwierząt. Podczas wysta-
wy na płycie parkuru kolejno były prezentowane konie, 
które oceniano m.in. pod względem budowy i ruchu.

Czempionem wystawy został ogier ELOGAN (Logan – El-
wira) Pana Stanisława Leniarta z Brzyskiej Woli. Ogier ten 
został wyhodowany na podkarpaciu przez Pana Wojcie-
chaMistrzyka z Rzeczycy Okrągłej. I Wiceczempionem wy-
brany został ogier MASAJ (Princ – Muzela) Pana Michała 
Mistrzyka z Rzeczycy Okrągłej, a II Wiceczempionem ogier 
SEWIOL (Wiolen–Sewiota) Pana Andrzeja Pelca z Czarnej.

Rasy zimnokrwiste odróżniają się od koni gorącokrwistych 
swoim temperamentem i budową. To konie silne, posiada-
jące masywną sylwetkę. Są silnie umięśnione i otłuszczo-
ne. Mimo swej potężnej budowy są bardzo szybkie, zwin-
ne i ruchliwe. Wbrew pozorom konie zimnokrwiste mają 
spokojny i łagodny temperament i pracują dość powolnie. 
Są bardzo łagodne i przyjazne. Charakteryzują się bujnym 
owłosieniem grzywy, ogona oraz nóg.

Dla uczestników wystawy nie zabrakło również innych 
atrakcji – występu kapeli „Żarowianie”, przejażdżek 
wierzchem i bryczką oraz prezentacji stoisk z akcesoriami 
konnymi i dla jeźdźców konnych.

Katarzyna Madej

SPORT

Głogów Małopolski reprezentowały dzieci z sekcji golfa 
z Uczniowskiego Klubu Sportowego „IKAR”. Do rywalizacji 
przystąpiły również dwa zaproszone kluby ze szkół w Lutoryżu 

oraz Dąbrowicy (k/Baranowa). Łącznie w rozgrywkach udział 
wzięło 15 młodych miłośników golfa, którzy zostali podziele-
ni na dwie kategorie: beginer – początkujący golfiści, którzy 
dopiero rozpoczęli szkolenie oraz player – golfiści, którzy kon-
tynuują szkolenie rozpoczęte wiosną tego roku i potrafią już 
grać w pełnej formie. Emocje były wysokie, a walka o miejsca 
– bardzo ambitna. Dodatkowo rangę turnieju podniosły na-
grody, dyplomy i puchary wręczane na podium.

Po turnieju odbyło się spotkanie z Tomkiem Miklasem – 
aktualnym Mistrzem Polski juniorów, który swoje pierwsze 

kroki w tej dyscyplinie stawiał właśnie w NTB Active Club 
w Głogowie Małopolskim. Tomek opowiedział o swojej pa-
sji do golfa, o planach sportowych, a także o ciekawych hi-
storiach, które zdarzały mu się w trakcie gry. Przybliżył też 
zasady gry i zwrócił uwagę na to, że golf jest grą „fair play” 
– wymaga uczciwości i szacunku dla współgraczy, tym sa-
mym zachęcił młodych uczestników do kontynuacji szkole-
nia golfowego. Osoby towarzyszące i rodzice mogli skorzystać 
z pierwszej lekcji golfa, oraz wziąć udział w konkursach golfo-
wych. Po turnieju wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.

KlASyFiKAcjA KOŃcOWA:
KAtEGORiA: BEGiNER (Rzut i Putt) 
chłopcy: I miejsce – Szymon (SP Dąbrowica), II miejsce – Ja-
kub Garlak (UKS Ikar), III miejsce – Igor Żukowski (UKS Ikar).
Dziewczęta: I miejsce – Alicja (SP Dąbrowica), II miejsce 
– Izabela (SP Dąbrowica) oraz Martyna (SP Lutoryż), III 
miejsce – Jagoda (SP Dąbrowica).

KAtEGORiA: PlAyER (GRA KijAMi)
chłopcy: I miejsce – Jakub (SP Lutoryż), II miejsce – Kac-
per (SP Dąbrowica), III miejsce – Filip Szubart (UKS Ikar).
Dziewczęta: I miejsce – Anita (SP Lutoryż) oraz Ania 
Żukowska (UKS Ikar), II miejsce – Martyna (SP Lutoryż), 
III miejsce – Anna (SP Dąbrowica) oraz Kasia (SP Lutoryż).

Paweł Grzywacz

turniej golfowY ukS „ikar”
W sobotnie południe 24 września br. na terenie NTB Active Club w Głogowie Młp. odbył się turniej golfowy, 
w którym wzięły udział dzieci i młodzież szkolna z terenu powiatu rzeszowskiego.

XVi międZYwojewÓdZka wYStawa  
ogierÓw ZimnokrwiStYcH

Piękne i majestatyczne konie można było podziwiać na stadninie Ludowego Klubu Jeździeckiego, gdzie po 
raz kolejny odbyła się Międzywojewódzka Wystawa Ogierów Zimnokrwistych.

Turniej stworzył możliwość skonfrontowania swoich umiejętności oraz ulepszenia techniki 

Celem zorganizowanego pokazu było ukazanie piękna ras zimnokrwistych  
oraz podtrzymanie tradycji hodowlanych
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ucztA SłONEczNA
Już od dłuższego czasu na rynku dostępna jest szeroka gama 
oferowanych kąpieli słonecznych. Chodzi tu o solaria. Jest to 
najprostszy i szybki sposób uzupełnienia w naszym organi-
zmie braków promieniowania słonecznego. Zażycie takiej ką-
pieli w dawce już od 1 do 2 godzin tygodniowo jest dla naszego 
organizmu wspaniałym prezentem. Należy jednak pamiętać 
o zachowaniu wszelkich zasad ostrożności przy wyborze sola-
rium, aby promieniowanie jakiemu poddamy naszą skórę było 
bezpieczne. Popularne stają się także tzw. „lampy antydepre-
syjne”. Przed rozpoczęciem każdego kolejnego dnia wystarczy 
położyć się wygodnie w domu i poddać naświetlaniu. Już po 
godzinie zabiegu jesteśmy bogatsi o bezcenną energię witalną.

RElAKSAcjA
Świetnym sposobem walki z sezonową depresją okazuje się 
być stosowanie różnego typu technik relaksacji. Jedną z pole-
canych przez ekspertów jest Trening Autogenny Schultza. Cała 
metoda opiera się na wywoływaniu u siebie drogą autosugestii 
dwóch rodzajów doznań: uczucia ciężkości oraz ciepła.

ANAlizA zAMiASt uciEczKi
Bywa tak, że przyczyną popadnięcia w stan zniechęcenia jest 
nagły stres. Okazuje się, że najskuteczniejszym sposobem 
pokonania takiego stanu jest świadome stawienie czoła trud-
nej sytuacji jaka nas spotyka. Wystarczy poświęcić chwilę na 
jej przemyślenie. Każda, nawet bardzo krótka analiza nasze-
go położenia w sytuacji stresowej, jest lepsza niż ucieczka od 

niej. Wykazano bowiem, iż tłumione frustracje od których 
staramy się odwrócić uwagę powrócą do nas z jeszcze więk-
szą siłą. Natomiast w chwili gdy poddamy je analizie i podej-
miemy walkę – tracą znacznie na swojej mocy.

tEchNiKi ODDEchOWE
Niezastąpiona w takiej chwili okazuje się również umiejęt-
ność zastosowania kilku prostych ćwiczeń oddechowych. Do 
takich metod zaliczyć można m.in. oddychanie stymulujące 
czy metodę 4-7-8. Aby wykonać ćwiczenie 4-7-8 musimy 
zrobić głośny wydech ustami, tak aby poczuć, że nie mamy 
powietrza w płucach. Wtedy zamykamy usta i cicho wciąga-
my powietrze nosem. W myślach liczymy do czterech. Dalej 
wstrzymując oddech kontynuujemy liczenie do siedmiu. Na 
osiem głośno wypuszczamy powietrze przez usta. Cały taki 
cykl łącznie powinno się wykonać cztery razy.

WłAŚciWy ODPOczyNEK
O ile apatia jest stanem psychologicznym o tyle zmęczenie, 
jakie nas dopada łączy się raczej z wyczerpaniem fizycznym 
organizmu. Specjaliści podkreślają, że jeśli męczy nas ciągła 
praca umysłowa, biurowa, wymagająca koncentracji i sku-
pienia koniecznie powinniśmy odpoczywać poprzez wysi-
łek fizyczny. Sytuacja wygląda odwrotnie, kiedy nasz zawód 
wiąże się przede wszystkim z aktywnością ruchową. Wtedy 
najlepszym sposobem relaksu jest dobra książka czy film – 
zajęcie dla naszego umysłu.

Katarzyna Lewandowska

nie daj Się depreSji i apatii
Jak odkryli naukowcy, za sezonowe stany zniechęcenia i otępienia odpowiada niedobór energii słonecz-
nej. Takie braki z kolei mają bezpośredni wpływ na zmniejszone ilości wytwarzanej w mózgu melatoniny. 
Melatonina, zwana też potocznie „hormonem szczęścia” odpowiada za koordynację pracy naszego nad-
rzędnego zegara biologicznego. W chwili, gdy rytm taki zostanie zaburzony nie trudno jest popaść ospałość 
i zniechęcenie. Podpowiadamy jak radzić sobie z tymi stanami.

MEtODy MEchANiczNE
Najważniejszą, dość skuteczną, a jednocześnie prostą 
metodą walki ze szrotówkiem jest po prostu grabienie li-
ści.  Redukuje ono występowanie szkodnika nawet o 30 
proc. W opadłych liściach wylęgają się i zimują poczwar-
ki. Palenie czy zakopywanie liści (na głębokość co naj-
mniej 30 cm, inaczej poczwarki mogą wyjść spod ziemi) 
wpływa znacząco na ograniczenie liczebności pierwszego 
pokolenia. Niestety, nawet bardzo dokładne grabienie nie 
gwarantuje stuprocentowego pozbycia się populacji szro-
tówka z naszego parku czy ogrodu, ponieważ część osob-
ników może schronić się w żywopłotach czy krzakach lub – 
w czasie grabienia – spaść na ziemię. Nie mają naturalnych 
wrogów. Sikorki, które się nimi żywią, mogą wyeliminować 
tylko około 2-4 proc. larw.

Drugą mechaniczną metodą walki ze szrotówkiem jest le-
powanie pni. Polega ona na otoczeniu pnia drzewa prostą 

opaską z folii nasączoną klejem oraz feromonem samicy 
szrotówka. Lepowanie pnia jest skuteczne jedynie w przy-
padku pierwszego, wychodzącego z ziemi i liści, pokole-
nia owada. Należy je zatem wykonać na przełomie marca 
i kwietnia, a następnie zdjąć lep.

cHroŃmY naSZe kaSZtanowce
Od paru już lat w Polsce trwa trudna „walka” o ocalenie od wyginięcia kasztanowców – drzew parkowych 
i ozdobnych. Wszystko to przez szrotówka kasztanowcowiaczka – owada szkodnika, który żeruje na liściach 
kasztanowców i je niszczy. Bez pomocy człowieka wyginięcie tych pięknych drzew jest wielce prawdopo-
dobne. Istnieje kilka metod zwalczania szrotówka. Można je podzielić na metody mechaniczne i chemiczne. 

Dorosły osobnik szrotówka  
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owoce – naturalne ŹrÓdŁo witamin 

MEtODy chEMiczNE
Najbardziej znaną metodą chemiczną są iniekcje do pnia, 
czyli endoterapia potocznie zwana szczepieniami. Polega 
ona na wprowadzaniu do tkanek przewodzących drzew 
różnych substancji o właściwościach pestycydu – owad-
obójczych i grzybobójczych. Preparat rozchodzi się we-
wnątrz drzewa i dochodzi do liści, które stają się niejadalne 
dla gąsienic szrotówka. Przedostaje się do liści naczyniami 
transportującymi wodę. Gdy larwa zje miąższ liścia zawie-
rającego preparat, przestaje żerować. Ginie z głodu, nie 
w wyniku działania środka. Dodatkową zaletą iniekcji jest 
jej wybiórczość – preparat działa tylko na szrotówka.

Anna Morawiec
Efekt działania szkodnika 

Owoce są jednym z najważniejszych składników diety. Mają 
przyjemną teksturę – jabłka są chrupiące, brzoskwinie gład-
kie, a pomarańcze soczyste. Co więcej – większość owoców 
jest zaskakująco pożywna. Stanowią cenne źródło witamin, 
minerałów i enzymów. Zatem przyjrzyjmy im się z bliska.
jabłko – jest pożywne, a przede wszystkim łatwo dostęp-
ne. Zawiera dużo pektyny, która pomaga obniżyć poziom 
cholesterolu. Zawiera również pomocne w walce z rakiem 
flawonoidy. Szklanka niesłodzonego soku jabłkowego to 
ok. 115 kcal, podczas gdy całe jabłko zawiera ich tylko 80.
Suszone morele – dobre źródło beta-karotenu, pota-
su i błonnika. Kupując suszone morele należy uważać na 
środki konserwujące, takie jak siarczyny (to one pomagają 
utrzymać pomarańczowy kolor), ponieważ wykazują silne 
właściwości alergizujące. Kupuj tylko brązowe morele!
Awokado – zawiera blisko 20 witamin, minerałów i korzystne 
związki roślinne. Zawiera także potas i błonnik, których czę-
sto brakuje w diecie. Potas pomaga obniżyć ciśnienie krwi, 
a błonnik wpływa pozytywnie na układ krążenia, chroni 
przed otyłością i cukrzycą typu II, a także zapewnia uczucie 
sytości. Jest bogate w zdrowe tłuszcze nienasycone.
Banan – zawiera dużo potasu, co jest ważne zwłaszcza dla 
osób zażywających leki moczopędne, które zmniejszają 
jego ilość w organizmie.
Suszone figi – są wysokokaloryczne i mają wysoką zawartość 
węglowodanów, ale zawierają też dużo wapnia, błonnika, biał-
ka i potasu. Stanowią idealny składnik diety sportowców.
Grejpfrut – owoc niskokaloryczny, bogaty w błonnik i wi-
taminę C. W grejpfrutach występuje zarówno błonnik roz-
puszczalny (dobry dla jelit), jak i nierozpuszczalny. Pektyny 
natomiast mają zbawienny wpływ na serce.
Winogrona – są słodkie i z powodzeniem zastąpią słodkie 
napoje. Produkowane z nich czerwone wino może pomóc 
obniżyć poziom cholesterolu. Dzieje się tak za sprawą re-
sweratrolu – substancji występującej w skórkach winogron 
– zapobiegającej zatykaniu się tętnic.
Kiwi – doskonałe źródło witaminy C.
cytryny i limonki – umiarkowanie dobre źródła witaminy 
C. Jeśli spryskamy przekrojone jabłko lub awokado sokiem 
z cytryny, zachowa ono swój kolor i nie ściemnieje.
Pomarańcze – znane ze względu na zawartość witaminy C, 

są również dobrym źródłem kwasu foliowego i błonnika. 
Zawierają także pewne ilości wapnia. Białe błonki zawierają 
najwięcej witaminy C i pektyn.
Gruszka – bogata w sorbitol i błonnik, co sprawia, że jest 
idealnym owocem dla osób cierpiących na zaparcia. Skórka 
gruszki bogata jest w witaminę C.
Śliwki suszone – w porównaniu z innymi owocami są 
szczególnie bogate w błonnik, białka rozpuszczalne, potas, 
witaminę A, witaminę E, wapń i żelazo. Zawierają także 
odrobinę cynku i niacyny, a także beta-karoten. Są znane ze 
swoich zdolności do pobudzania jelit (za sprawą sorbitolu 
i błonnika).
Maliny – dostarczają najwięcej błonnika przy najniższej 
kaloryczności. Są bogatsze w kwas foliowy i cynk od więk-
szości owoców.
truskawki – bardzo bogate w witaminę C oraz błonnik. 
Łatwo chłoną chemię, dlatego zaleca się spożywanie tych 
ekologicznych.

Agnieszka Chmiel
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Głogów Młp.: Sklep „Super - Sam” GS*; 
Sklep Delikatesy „Dwójka” GS; Sklep Deli-
katesy „Centrum”; PIWEX Sklep firmowy ul. 
Długa (osiedle Słoneczne); Sklep nr 6 w Gło-
gowie Młp. (osiedle Słoneczne) GS; Sklep p. 
Zofii Liszcz; Salonik prasowy w Biedronce.
Wysoka Głogowska: Sklep nr 7 - GS; SPAR; 
Sklep p. Furman
Budy Głogowskie: Sklep nr 10 - GS; Sklep 
p. Bober; Sklep p. Kogut
Przewrotne: Sklep p. Rusin; Sklep nr 4 GS
Styków: Sklep p. Pasek; Sklep p. Suszek
Pogwizdów Stary: Sklep p. Kluzińskich
hucisko: Sklep nr 8 - GS
Wola cicha: Sklep nr 13 - GS
zabajka: Sklep nr 11 - GS, Sklep KAMA
Miłocin: Delikatesy „Dwójka” - GS
Rudna Mała: Sklep nr 16 „Delikatesy Cen-
trum” - GS
lipie: Delikatesy „Dwójka” - GS
Rogoźnica: Sklep nr 12 - GS; Sklep  
p. Marczydło

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

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

telefon kontaktowy: 17 85 83 374 lub alarmowy: 997, 112.
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Tu można kupić 
„ziemię Głogowską”

Kronika policyjna

Kalendarium najbliższych wydarzeń

Kronika strażacka

29
 października

Wystawa „Chrzest 966. U Źródeł Polski” z Muzeum 
Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, galeria MGDK 
w Głogowie Młp.

30
 października

mecz o mistrzostwo IV ligi podkarpackiej LKS Głogovia – 
Wólczanka Wólka Pełkińska, stadion miejski w Głogowie 
Młp. godz. 11.00

do 31 
października

zbiórka książek, które zostaną przekazane na Ukrainę. 
Zbiórka we wszystkich filiach Miejsko Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Głogowie Młp.

6
listopada

Spektakl teatralny „Rachel czy Pepka – czyli geszefty, 
szmoncesy i kłopoty Singera”, godz. 17.00, Miejsko Gminny 
Dom Kultury w Głogowie Młp.

11
listopada

uroczyste obchody Święta Niepodległości, rozpoczęcie Mszą 
Św. w Sanktuarium Matki Bożej Głogowskiej przy kościele 
pw. Trójcy Przenajświętszej w Głogowie Młp., godz. 8.00

12
listopada

mecz siatkarzy o mistrzostwo III ligi – LKS Głogovia – 
Czarni Oleszyce, szkolna hala sportowa ZSO, godz. 17.00

01.10. br. – wypadek drogowy w miejscowości Lipie.
02.10. br. – pożar ok. 40 arowej łąki w Głogowie Młp. przy ulicy Cichej.
05.10. br. – pożar samochodu osobowego w Głogowie Młp. przy ulicy Fa-

brycznej.
17.10. br. – zderzenie dwóch samochodów osobowych na obwodnicy Gło-

gowa Małopolskiego, w wyniku którego 24-letni pasażer jadący 
w samochodzie Volvo zmarł.  

01.10. br. – wypadek w miejscowości Lipie w wyniku którego obrażeń doznała 
kierująca pojazdem marki Toyota.

02.10. br. – kradzież automatu do gier z jednego z lokali w miejscowości Głogów 
Młp.

02.10. br. – przywłaszczenie telefonu komórkowego w miejscowości Głogów Młp. 
09.10. br. – wypadek w miejscowości Głogów Młp. w wyniku którego obrażeń 

ciała doznał mężczyzna.
17.10 br. – wypadek drogowy na DK nr 9 w miejscowości Głogów Młp.
17.10. br. – przewłaszczenie powierzonego mienia w miejscowości Rudna Mała.
18. 10. br. – uzyskanie bez zgody właściciela cudzego programu komputerowe-

go w miejscowości Głogów Młp.
18.10. br. – naruszenie przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych przez 

jedną z firm w miejscowości Pogwizdów Nowy.




