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Z OBIEKTYWU

Podczas V Koncertu Niepodległościowego w zadumę wprowadziła widzów pantomima teatralna, 
wykonana przez uczennice gimnazjum i liceum ZSO w Głogowie Młp. 

MIKOŁAJKOWY KONCERT 
CHARYTATYWNY

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich mieszkańców 
na Mikołajkowy Kon-
cert Charytatywny, który 
odbędzie się 4 grudnia 
2016 roku o godzinie 
16:00 w Miejsko Gmin-
nym Domu Kultury im. 
Franciszka Kotuli w Gło-
gowie Małopolskim. 

Koncert ten jest cyklicz-
ną imprezą organizowaną 
przez Stowarzyszenie Roz-
woju Gminy Głogów Ma-
łopolski przy współpracy 
MGDK im. F. Kotuli w Gło-
gowie Małopolskim, pod-
czas której zbierane będą 
fundusze na rzecz dzieci 
dotkniętych chorobami 
nowotworowymi z terenu 
Gminy Głogów Małopol-
ski. Patronat Honorowy 
nad koncertem sprawuje 
Burmistrz Głogowa Mało-
polskiego Pan Paweł Baj. 
W ten przedświąteczny 
czas zajrzyjmy do Domu 
Kultury i otwórzmy swoje 
serca na jakże szczytny cel.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Głogów Małopolski

WYDARZENIA

naszym celem jest dobro ucznia
W rozmowie z Jerzym Komanieckim 
– Zastępcą Burmistrza Głogowa Młp. 
zapytaliśmy jakie skutki dla szkół 
z terenu gminy będzie miała reforma 
oświaty ............................................str. 4

GOSPODARKA

Dyrektor oddziału saria Przewrotne 
na sesji Rady miejskiej
Podczas Sesji Rady Miejskiej w Głogo-
wie Młp. Marcin Dulewicz – Dyrektor 
Oddziału Saria Przewrotne zapewnił, że 
zakład od dłuższego czasu stosuje różne 
inwestycje mające na celu wyeliminowa-
nie nieprzyjemnego zapachu, na który 
od dłuższego czasu skarżą się mieszkań-
cy miejscowości ................................. str. 9 

KULTURA

Kultura dostępna dla każdego
Teatr, audycja muzyczna, malarstwo 
w plenerze, decoupage czy warsztat 
tańca? Te i inne atrakcje oferuje Miej-
sko Gminny Dom Kultury w Głogowie 
Młp., który i dzięki dotacjom z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego poszerzył ofertę wydarzeń kul-
turalnych skierowanych do wszystkich 
mieszkańców gminy ..................... str. 10

OŚWIATA

stypendyści z Gminy Głogów młp.
Prezentujemy wyróżnionych uczniów, 
którzy otrzymali stypendium Burmi-
strza Głogowa Młp. uzyskując w II pół-
roczu roku szkolnego 2015/2016 wybit-
ne osiągnięcia naukowe, sportowe lub 
artystyczne ..................................... str. 16

HISTORIA

szkoła w stykowie w latach 40. XX 
wieku
Jak wyglądała nauka w stykowskiej szkole 
w powojennych czasach i o co dzieci po-
prosiły w liście wysłanym do redaktora 
„Dziennika Polskiego” ...................... str. 21

SPORT

„W tym roku brałem udział w rekor-
dowej liczbie imprez biegowych”
Rozmowa z Franciszkiem Zielińskim – 
aktywnym biegaczem TKKF Sokół, dla 
którego wiek nie jest żadną przeszkodą 
w uprawianiu sportu .................... str. 22

LIFESTYLE

nasze smaki – proziaki
Prozaiki to małe bułeczki na sodzie. 
Podajemy prosty przepis na charakte-
rystyczne dla Podkarpacia bułeczki, 
które można jeść zarówno na słodko 
jak i na słono ................................. str. 25
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Po pierwsze zakończona została rozbudowa oczyszczalni ście-
ków wraz z montażem najnowocześniejszych w Polce urzą-
dzeń membranowych służących do podczyszczania ścieków 
komunalnych na kwotę 19 mln. zł. Zakończono pierwszy etap 
rozdzielenia sieci ogólnospławnej na os. Słonecznym w Gło-
gowie Młp. wraz z remontem części dróg na kwotę 2,5 mln. zł.

W ramach dalszego rozwoju kultury na terenie gminy, po-
zyskaliśmy środki z Regionalnego Programu Operacyjnego 
(RPO) oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego na przebudowę Miejsko Gminnego Domu Kultury. 
Dzięki tej inwestycji możliwe jest nowoczesne zarządzanie 
salą widowiskową i przygotowanie profesjonalnych wystę-
pów artystycznych dla tych, którzy będą występowali na 
deskach głogowskiej sceny. Jesteśmy już po dwóch etapach 
rozbudowy, trzeci ostatni etap będzie realizowany w 2018 
roku i obejmie remont sali widowiskowej.

Po zakończeniu budowy sali gimnastycznej przy głogow-
skim liceum, rozpoczęliśmy budowę sali gimnastycznej 
przy Zespole Szkół w Pogwizdowie Nowym. Obiekt usy-
tuowany jest w miejscowości, która z roku na rok ma co-
raz więcej mieszkańców i dynamicznie się rozwija. Łącz-
ny koszt inwestycji to ponad 2,3 mln. zł. z czego z RPO 
i środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki pozyskaliśmy 
dotację w wysokości 1,6 mln. zł. W przyszłym roku przystę-
pujemy do projektowania kolejnej sali gimnastycznej tym 
razem w Wysokiej Głogowskiej.

Powstało nowe przedszkole i żłobek w Budach Głogow-
skich. Na ten cel pozyskaliśmy budynek usytuowany w cen-
tralnej części wsi i dokonaliśmy jego gruntownego remon-
tu. Na zadania uzyskaliśmy dotacją z RPO i rządowego 
programu „Maluch” w wysokości 700 tys. zł. Opracowany 
został projekt rozbudowy przedszkola publicznego w Gło-
gowie Młp. i w 2018 roku podejmiemy starania o pozyska-
nie środków finansowych na jego modernizację. 

W obszarze ochrony środowiska dokończyliśmy termo-
modernizację budynków użyteczności publicznej oraz 
zrealizowaliśmy kolejny etap programu usuwania azbestu 
z terenu gminy. Na oba zadania uzyskaliśmy dotację z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie na łączną kwotę ponad 300 tys. 

W tym czasie powstały również ważne odcinki dróg i ulic. Na 
osiedlu Niwa zrobiona została ul. Forysiewicza, Armii Krajo-
wej, Pelczara, realizowany był Gminny Program Asfaltowania 
Dróg Lokalnych w ramach którego w każdej miejscowości 
udało się wyasfaltować drogi gruntowe dzięki czemu poprawia 
się standard życia mieszkańców. Na ten cel w latach 2016-2020 
przekazanych zostanie z budżetu gminy ponad 1,5 mln. zł.

Oprócz programów inwestycyjnych realizowane były waż-
ne programy społeczne i kulturalne. Warto tu wspomnieć 
o bardzo sprawnym wdrożeniu w naszej gminie rządowego 
programu Rodzina 500 +. Tylko w pierwszym roku dzia-

łania programu do mieszkańców naszej gminy wpłynęło 
10  mln. zł. Te ogromne pieniądze zasilają nasze rodziny 
i pomagają jeszcze dynamiczniej się rozwijać. Wprowadzo-
ny został gminny program Karta Dużej Rodziny, a także 
pozyskane zostały środki na realizowanie programów edu-
kacyjnych, kulturalnych i socjalnych ze środków krajowych 
i europejskich na kwotę ponad 1,5 mln. zł. 

Nasze działania spotykają się z uznaniem władz wojewódz-
kich i poważnych gremiów ogólnopolskich. Oszczędne 
zarządzanie gminą oraz realizacja ważnych i nowocze-
snych inwestycji plasuje naszą gminę wśród najlepszych 
gmin Podkarpacia i Polski. W czerwcu br. z rąk Marszałka 
Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla ode-
brałem prestiżową nagrodę dla Najlepszego Burmistrza 
Województwa Podkarpackiego. W listopadzie zaś, Gmi-
nie Głogów Młp. przyznany został tytuł Najlepszej Gminy 
w Województwie Podkarpackim. Tym samym zajęliśmy 
ósme miejsce w Polsce wśród wszystkich gmin miejskich 
i wiejsko-miejskich! Ranking gmin przeprowadzony został 
przez niezależnych ekspertów w oparciu o dane statystycz-
ne, wskaźniki ekonomiczne, społeczne i edukacyjne.

Ten nasz wspólny sukces daje powody do zadowolenia i sa-
tysfakcji z osiągniętych wyników, ale jednocześnie obliguje 
do jeszcze większej pracy i zaangażowania na rzecz lokalnej 
społeczności i przedsiębiorców prowadzących działalność 
na terenie gminy. 

Najbliższe lata będą czasem wytężonej pracy na rzecz wdro-
żenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ROF). 
W ramach tego programu pozyskamy dla Gminy Głogów 
Młp. ponad 30 mln., zł. na zadania z obszaru kultury, trans-
portu miejskiego, rozwoju przedsiębiorczości i ochrony 
środowiska. Ten program to dla nas wielka szansa na roz-
wój. Na pewno tej szansy nie zaprzepaścimy.

Paweł Baj, Burmistrz Głogowa Małopolskiego 

DWA LATA WYTĘŻONEJ PRACY
W listopadzie mija dwa lata od wyborów samorządowych. To już połowa kadencji i czas na pierwsze pod-
sumowania. Miniony okres to dla Gminy Głogów Młp. czas wytężonej pracy nad zamknięciem projektów 
realizowanych w ramach pierwszego okresu programowania środków unijnych w latach 2007-2013 oraz 
przygotowanie się do kolejnej edycji w latach 2014-2020. Był to czas kiedy realizowane były ogromne, jak 
na naszą gminę inwestycje. 

Odebranie nagrody dla Najlepszej Gminy Województwa Podkarpackiego roku 2015
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Rząd zapowiedział przeprowadzenie reformy systemu 
oświaty w Polsce i konsekwentnie realizuje swoje założe-
nia. Co mają na celu zmiany?
Reforma oświatowa ma na celu przede wszystkim zlikwi-
dowanie gimnazjów. W zamian ma powstać 8-letnia szkoła 
podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie tech-
nikum, 3-letnia szkoła branżowa I stopnia i 2-letnia szkoła 
branżowa II stopnia. Zmiany rozpoczną się od września 
2017 roku. Wówczas uczniowie kończący w roku szkolnym 
2016/2017 klasę VI staną się uczniami klasy VII szkoły pod-
stawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie 
gimnazjów, które ostatecznie zakończy się w 2019 r. 

Jakie skutki dla szkół z terenu naszej gminy będzie miała 
ta reforma?
Na terenie Gminy Głogów Młp. nie mamy samodzielnych 
gimnazjów, tak więc nie będziemy musieli likwidować cał-
kowicie żadnej szkoły. Po reformie Zespoły Szkół Podsta-
wowych i Gimnazjów, które obecnie funkcjonują staną się 
szkołami podstawowymi. Będziemy musieli dostosować 
te placówki tak, aby stworzyć zespoły szkół podstawowych 
i przedszkoli. Zgodnie z ustawą o prawie oświatowym gmi-
na do 30 stycznia musi podjąć uchwałę intencyjną tworzą-
cą nową sieć szkół. W tym momencie pracujemy nad tym, 
analizujemy demografię poszczególnych miejscowości oraz 
nasze możliwości kadrowe i budżetowe.

Czyli w wyniku reformy żadnej szkole nie grozi likwidacja?
Tak jak już wcześniej zaznaczyłem likwidacja nie grozi żadnej 
z placówek. Owszem, będziemy zastanawiać się nad optyma-
lizacją sieci szkół i w tej kwestii jesteśmy na etapie analiz. Na-
szym celem jest dobro ucznia i chcemy aby we wrześniu, po 
wejściu w życie reformy oświaty, uczniowie i nauczyciele nie 
mieli gorszych warunków nauki i pracy w szkołach. Dodam, że 
jednostki samorządu będą miały w dalszym ciągu obowiązek 
dowozu uczniów. Jednocześnie pracujemy wraz z dyrektorami 
nad rozwiązaniami, które będą stawiały szkolnictwo w naszej 
gminie wyżej od tradycyjnie przyjętych rozwiązań – myślę tu 
o dodatkowych zajęciach językowych, oddziałach dwujęzycz-
nych, czy klasach sportowych. Mamy możliwości aby zapew-
nić uczniom rozwijanie swoich pasji i zainteresowań.

A co z demografią? W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. 
Czy to może mieć jakiś wpływ na funkcjonującą sieć szkół 
i ilość pracujących nauczycieli?
Na terenie gminy Głogów Młp. mamy dwie skrajne sytuacje. 
Jeśli chodzi o samo miasto Głogów to ilość dzieci od pewnego 
czasu utrzymuje się na stałym poziomie. Natomiast są miej-
scowości takie jak Przewrotne, czy Styków gdzie sukcesywnie 
z roku na rok liczba dzieci spada. W związku z tym od kilku 
lat maleje ilość oddziałów, co powoduje zmniejszającą się ilość 
etatów. W ostatnich latach zmienione zostały obwody szkół 
w Stykowie i Rudnej Małej, co dało możliwość rodzicom po-
słania swoich dzieci do tych placówek. Gmina stale inwestuje 
budując sale gimnastyczne w Głogowie Młp. oraz Pogwizdo-
wie Nowym. Otwarto przedszkole w Przewrotnym, Rogoźni-
cy, oraz ostatnio w Budach Głogowskich. Na ukończeniu jest 
projekt rozbudowy przedszkola w Głogowie Młp. Te działania 
powodują, że nauczyciele z placówek, w których ilość oddzia-
łów zmniejsza się mogą znaleźć pracę. W najbliższych latach 
w niektórych szkołach będziemy mieć do czynienia z malejącą 
ilością godzin w niektórych przedmiotach, ale o tym proble-
mie dyrektorzy szkół otwarcie informują swoich nauczycieli, 
proponując im podjęcie drugiego kierunku studiów.

Władze Związku Nauczycielstwa Polskiego protestują 
przeciw likwidacji gimnazjów. Czy słusznie?
Wszystkie zmiany wywołują sprzeciw i to jest naturalne. 
Oczywiście gimnazja miały swoje plusy i minusy o których 
zawsze środowisko nauczycieli mówiło. Należy podkreślić, 
że wszystkie zmiany wymagają zaangażowania jednostek 
samorządu terytorialnego, zarówno organizacyjnego jak 
i finansowego. Na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze ofi-
cjalnie obowiązującej ustawy sejmowej, ani rozporządzenia 
z podstawą programową nauczania przedmiotów. W mo-
mencie pojawienia się oficjalnie obowiązujących przepisów 
będziemy mogli na ten temat więcej powiedzieć.

Co jeszcze zmieni się w wyniku reformy?
Ważną rzeczą będzie dla mnie osobiście będzie odbudo-
wa szkolnictwa zawodowego i wprowadzenie nowocze-
snej szkoły branżowej, która będzie szkołą dwustopniową. 
Reforma oświaty kładzie nacisk na edukację zawodową, 
ponieważ na rynku pracy brakuje specjalistów, a kształce-
ni specjaliści nie odpowiadają na potrzeby pracodawców. 
Kolejną rzeczą będzie dodatkowa subwencja dla sześciolat-
ków, co w jakiś sposób odciąży gminy od kosztów wpro-
wadzenia reform, likwidacja tzw. testu szóstoklasisty oraz 
zwiększenie nadzoru kuratoryjnego, który daje możliwość 
dyrektorom wydłużenia stażu nauczyciela.

Czy dowóz dzieci do szkół nadal będzie realizowany?
Ustawa o systemie oświaty nie wprowadza żadnych zmian 
w tej kwestii. Gmina ma obowiązek zapewnić dowóz dzie-
ciom przedszkolnym i uczniom szkół podstawowych mają-
cym więcej niż 3 km do szkoły, tak więc w przypadku do-
wozów nie będzie żadnych zmian. Gmina w dalszym ciągu 
będzie te dowozy realizować.

Rozmawiała: Katarzyna Madej

NAszYM CELEM JEsT DObRO uCzNIA
Rozmowa z Jerzym Komanieckim – zastępcą burmistrza Głogowa Młp.

I Kongres Dyrektorów – prelekcja na temat roli samorządu w procesie reformy edukacyjnej
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W ramach realizowanej polityki senioralnej obchody święta 
seniorów w gminie Głogów Małopolski na stałe wpisały się 
w kalendarz imprez. Przy współpracy z władzami gminy, Ko-
łami Gospodyń Wiejskich, Radami Sołeckimi i Sołtysami co 
roku organizowane są uroczystości, podczas których seniorzy 
świętują w gronie bliskich i znajomych. Z tej okazji 13 listopada 
Dni Seniora odbyły się w Wysokiej Głogowskiej. Podczas uro-
czystości Burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj życzył 
Seniorom, aby dojrzały wiek był czasem aktywnym, pełnym 
pasji i wielu możliwości. Życzenia zdrowia, długich lat życia 
w gronie rodziny i przyjaciół Seniorom przekazali również Za-
stępca Burmistrza Jerzy Komaniecki i Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogowie Młp. wraz z radnymi. Podczas uroczy-
stości wyróżniono Najstarszego Seniora i Najstarszą Seniorkę, 
którzy odebrali pamiątkowe dyplomy, kwiaty oraz upominki. 
Atmosferę spotkania uświetnił program słowno-muzyczny 

i występy artystyczno-taneczne przygotowane przez dzieci 
i młodzież z Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej.

Maria Drzał, Radna z Wysokiej Głogowskiej

WYDARZENIA

W uroczystości wzięli udział m.in.: Zbigniew Chmielowiec 
– Poseł na Sejm RP, Tomasz Czop – Dyrektor Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Bogusław Kida – Zastęp-
ca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Paweł Baj – Burmistrz 
Głogowa Młp., Małgorzata Gorczyca – Dyrektor Przed-
szkola, Barbara Madej – Radna Rady Miejskiej, Sołtys wsi 
Budy Głogowskie oraz inni zaproszeni goście.

Prace remontowe rozpoczęły się w czerwcu br. a zakończy-
ły się w październiku. 2016 r. Budynek po byłej plebanii zo-
stał zmodernizowany i wyremontowany, a pomieszczenia 
i otoczenie zaadaptowano i przystosowano do wymaganych 
standardów. W budynku urządzono pomieszczenia do zajęć 
dla dzieci, pokój do pracy z logopedą, kuchnię i pomiesz-
czenia socjalne. Sale zostały wyposażone niezbędny sprzęt, 
atestowane zabawki i materiały dydaktyczne. Do dyspozycji 
jest również parking dla rodziców oraz plac zabaw dla dzie-
ci. Obiekt jest ogrodzony, monitorowany i bezpieczny.

Obecnie z przedszkola korzysta 25 dzieci, natomiast ze 
żłobka 17. Opiekę nad dziećmi sprawuje 4 nauczycieli i trzy 
osoby pomocy nauczyciela. Kierownikiem obu placówek 
w Budach Głogowskich została pani Katarzyna Dziadecka.

Placówka powstała w ramach ogólnopolskiego progra-
mu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat 
„Maluch 2016” z którego Gmina Głogów Małopolski konse-
kwentnie korzysta. Na ten cel za pośrednictwem wojewody 
podkarpackiego otrzymano 417 tys. zł. na remont i dopo-
sażenie budynku. Dzięki dotacji pozyskanej z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie wykonano docieplenie budynku, zaś Woje-
wódzki Urząd Pracy przeznaczył środki na częściowe wyna-
grodzenie dla pracowników, zajęcia dodatkowe i doposaże-
nie sal. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 600 tys. zł.

Katarzyna Madej

PRzEDszKOLE I ŻŁObEK W buDACH 
GŁOGOWsKICH OFICJALNIE OTWARTE

W poniedziałek 14 listopada br. w Budach Głogowskich odbyło się oficjalne otwarcie i poświęcenie nowo-
powstałego przedszkola wraz ze żłobkiem. Nowe placówki powstały w wyremontowanym budynku byłej 
plebanii przy kościele parafialnym w Budach. 

DzIEŃ sENIORA W WYsOKIEJ GŁOGOWsKIEJ

Podczas spotkania zostali uhonorowani Najstarszy Senior i Seniorka
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Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w Sanktuarium 
Matki Bożej Głogowskiej przy kościele pw. Trójcy Przenaj-
świętszej w Głogowie Młp., a następnie uroczysty pochód 
przeszedł pod  Pomnik Poległych za Wolność i Niepodle-
głość Ojczyzny, gdzie złożono wieńce i miały miejsce prze-
mówienia władz gminy. 

Burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj podkreślił, że 98 rocz-
nica odzyskania przez Polskę Niepodległości to jeden z naj-
radośniejszych dni w roku, kiedy Polacy dumnie manifestu-
ją swoje przywiązanie do tradycji i narodowych wartości: 
Dzisiaj, kiedy żyjemy w kraju który samodzielnie decyduje 
o swoim losie, lepiej rozumiemy praktyczne znaczenie słowa 
wolność. Dla nas – współcześnie żyjących, czymś naturalnym 
jest mieć własne poglądy, zrzeszać się w organizacjach, móc 
swobodnie podejmować działalność gospodarczą. Pełnymi 
garściami korzystamy z przywilejów wolności. Zapominamy 
jednak, że wolność ma swoje prawa, ale ma również obowiąz-
ki, które często są ważniejsze od tych pierwszych. Święty Jan 
Paweł II, kiedy przyjeżdżał do Polski uczył nas, że „wolność 
nie jest dana raz na zawsze, że wolności trzeba się nieustan-
nie uczyć” – mówił Burmistrz Paweł Baj. Podkreślił również, 

że Święto Narodowe jest nie tylko okazją do wspomnienia 
o przeszłych pokoleniach, ale również do zastanowienia się 
nad przyszłością Ojczyzny, którą wspólnie tworzymy.

Po części oficjalnej mieszkańcy mogli obejrzeć wzruszający 
piąty już Koncert Niepodległościowy w Miejsko Gminnym 
Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Młp. Pantomimę 
ukazującą drogę Ojczyzny do odzyskania wolności zaprezen-
towały uczennice gimnazjum i liceum Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Głogowie Młp. Całość uroczystości dopełnił 
koncert uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej, którzy wy-
konali najpiękniejsze polskie pieśni i piosenki patriotyczne.

Uroczyste obchody Narodowego Święta Odzyskania Nie-
podległości pokazują, że istnieje w nas świadomość i duma 
z tego, iż jesteśmy Polakami, duma z rozwoju naszego pań-
stwa i daru wolności. Wartości te należy wpajać od naj-
młodszych lat, aby w przyszłości kolejne pokolenia były 
dumne z tego kim są i w jakim kraju żyją.

Katarzyna Madej

WYDARZENIA

GMINNE ObCHODY  
NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Dokładnie 98 lat temu, 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska znów pojawiła się na mapie Eu-
ropy. Tą rocznicę świętowano w całej Polsce oddając hołd tym, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny. 
Uroczystości związane obchodami Narodowego Święta Niepodległości świętowano także w Głogowie Młp.

Podczas koncertu uczniowie i nauczyciele Szkoły Muzycznej przypomnieli piękne 
pieśni i piosenki patriotyczne

Uroczyste składanie wieńców 

MYŚLIWI ŚWIĘTOWALI DzIEŃ ŚW. HubERTA
Zgodnie z wieloletnią tradycją 3 listopada myśliwi obchodzą święto swojego patrona – św. Huberta. Tra-
dycyjnie myśliwi Okręgu Rzeszowskiego Polskiego Związku Łowieckiego świętowanie rozpoczęli uroczystą 
mszą św. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Huberta w Miłocinie.

Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem Prezesa ORŁ PZŁ 
w Rzeszowie dr Marka Rogozińskiego, który przywitał przy-
byłych gości. Mszę św. z udziałem pocztów sztandarowych 
kół łowieckich poprzedziło wystąpienie kol. Janusza Hody-
ra, członka Komisji Kultury, Tradycji i Promocji ORŁ PZŁ 
w Rzeszowie. Kol. Janusz Hodyr wygłosił referat pt. ,,Re-
fleksje historyczne w 140 rocznicę powołania Galicyjskiego 
Towarzystwa Łowieckiego we Lwowie i 90 lat poświęcenia 
Kaplicy Hubertowskiej w kościele św. Elżbiety we Lwowie 
– daru myśliwych z Małopolski” oraz wręczył kopie obrazu 

„Wizja św. Huberta” z ww. kaplicy. Po wykładzie została od-
prawiona msza św. pod przewodnictwem J.E. ks. bp Jana Wą-
troby, Ordynariusza Rzeszowskiego, którą celebrowali zapro-
szeni księża myśliwi. Po mszy odbyło się uroczyste wręczenie 
odznaczeń łowieckich. Wśród odznaczonych znaleźli się 
również członkowie Koła Łowieckiego „Szarak” z Głogowa 
Młp.: Antoni Szczygieł – uhonorowany Srebrnym Medalem 
Zasługi Łowieckiej oraz Marcin Garlak – odznaczony Meda-
lem za Zasługi dla Łowiectwa Rzeszowszczyzny.

Anna Morawiec
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Celami głównymi spotkań ze specjalistami są m.in.: stwo-
rzenie kompleksowego systemu wsparcia dla rodzin prze-
żywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
-wychowawczych, poprzez zintegrowane i spójne działanie 
na rzecz dziecka i rodziny, promowanie zdrowego modelu 
życia, promowanie postaw rodzicielskich, wzmocnienie 
więzi emocjonalnych z rodzicami, dostarczenie wsparcia 
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, podniesienie 
poziomu samoświadomości, nabycie umiejętności radzenia 
sobie w sytuacji zagrożenia przemocą, nabycie umiejętno-
ści reagowania na przemoc.

W ramach projektów „Ukryte skrzydła – II edycja” i „Pomóż 
– pokaż – prowadź”, mieszkańcy Gminy Głogów Małopol-
ski uczestniczą w warsztatach z carvingu, dietetyki, profi-
laktyki, pierwszej pomocy, architektury krajobrazu, tańca 
z ogniem, gier planszowych, prac ręcznych, warsztatów 
muzyczno-wokalnych, sportowych, zabaw dla rodziców 
z dziećmi i innych. Rodzice dzieci dodatkowo mogą sko-
rzystać z indywidualnego poradnictwa dotyczącego proble-
mów wychowawczych oraz poradnictwa zawodowego dla 
rodziców wracających na rynek pracy. Specjaliści pracują-
cy we wspomnianych projektach, udzielają również porad 
z zakresu medycznego, prawnego, pedagogicznego, psy-
choprofilaktycznego, psychologicznego i doradztwa zawo-

dowego m.in. w gminnych szkołach z różnym natężeniem 
w zależności od potrzeb poszczególnych placówek. 

Zadania realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem 
„Na Plus” i Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Głogów 
Młp., współfinansowane są ze środków Województwa Pod-
karpackiego – ROPS w Rzeszowie.

Stowarzyszenie Na Plus, 
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Głogów Młp.

WYDARZENIA

POCzEKAJ NA DOROsŁOŚĆ,  
CzYLI sTOP zACHOWANIOM RYzYKOWNYM

Od czerwca br. w szkołach na terenie gminy realizowane są zajęcia z zakresu profilaktyki na poziomie 
pierwszo i drugorzędowym w ramach projektów: „Reaguj na przemoc – II edycja”, „Ukryte skrzydła – II edy-
cja” i „Pomóż – pokaż – prowadź”. Działania skierowane są do uczniów szkół podstawowych, klas gimna-
zjalnych oraz rodziców.

Warsztaty zabaw dla rodziców z dziećmi

Członkowie Akcji Katolickiej zbierali wolne datki od miesz-
kańców i gości, którzy 1 listopada odwiedzali groby zmar-
łych na cmentarzu w Głogowie Młp. Głogowski cmentarz 

parafialny kryje szczątki kilku pokoleń mieszkańców mia-
sta, tak więc zebrane środki zostaną przeznaczone na re-
nowację kolejnych zabytkowych pomników, dzięki temu 
mogiły zyskają dawną świetność. W tym roku spotkałem 
bardzo wiele osób, które identyfikowało się z naszą akcją 
i hojnie ją wspierało. Co roku zbieramy coraz więcej pienię-
dzy. Do tej pory udało nam się odremontować dwa ważne 
dla głogowskiej społeczności pomniki. Serdecznie dzięku-
ję wszystkim członkom Akcji Katolickiej i wolontariuszom, 
którzy zaangażowali się w zbiórkę środków – powiedział 
Tadeusz Gancarz, prezes Akcji Katolickiej działającej przy 
głogowskiej Farze. Na ten cel, dodatkowo z budżetu gminy 
w 2017 r. przeznaczona zostanie kwota 3 tys. zł.

Anna Morawiec

Pieniądze do puszek zbierali członkowie Akcji Katolickiej z  głogowskiej Fary  
oraz Skauci Europy z parafii św. Józefa na Niwie

Wyrażamy głęboką wdzięczność ks. Dziekanowi Adamowi Samelowi za zgodę na zorganizowanie kwesty oraz władzom 
Miasta i Gminy Głogów Młp. za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, 
osobom kwestującym, a w szczególności Skautom Europy z parafii św. Józefa na Niwie.

Zarząd POAK 

KWEsTA NA CMENTARzu
Kwotę 2 960 zł zebrano podczas tegorocznej kwesty na rzecz renowacji zabytkowych pomników na cmen-
tarzu w Głogowie Młp. Zbiórkę do puszek w Dniu Wszystkich Świętych przeprowadzili członkowie Akcji Ka-
tolickiej działającej przy parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Głogowie Młp.
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Końcem października w celu poprawy bezpieczeństwa ru-
chu drogowego gmina Głogów Młp. przystąpiła do prac in-
westycyjnych, w ramach których m.in wzdłuż ul. Lipowej 
wykonano chodnik z kostki brukowej o długości 190 m. 
Prace wykonała firma Usługi Ogólnobudowlane „BRUK – 
BUDIS” z siedzibą w Dzikowcu. 

Budowa chodnika była od dawna wyczekiwaną inwestycją, 
na która uwagę zwracali mieszkańcy osiedla Słonecznego. 
Ulica Lipowa prowadząca na osiedle jest dość wąska, dla-
tego piesi czy rowerzyści poruszający się tym odcinkiem 
drogi musieli zachować szczególną ostrożność. Dodatkowo 
skrzyżowanie z ulicą Polną wymagało czujnej uwagi zarów-
no pieszych jak i kierowców. Chodnik znacznie poprawi 

bezpieczeństwo mieszkańców poruszających się do cen-
trum miasta, a przejeżdżający tamtędy kierowcy nie będą 
musieli obawiać się potrącenia pieszych. Koszt inwestycji 
wyniósł ponad 42 tys. zł.

Zenon Sasiela, Radny Rady Miejskiej w Głogowie Młp. 

W magazynach wykonawców została już zgromadzona sól 
drogowa i piasek. Do dyspozycji  firmy mają specjalistycz-
ny sprzęt m.in. pługo-piaskarki, ciągniki, pługi łamane 
dwustronne, rozsiewacze soli, posypywarki oraz rolmopsy. 
W tym roku za odśnieżanie poszczególnych rejonów gminy 
będą odpowiadać:

REJon nR 1 – PoGWizDÓW sTARy, PRzEWRoTnE, 
HUCisKo, sTyKÓW:
BRYK-POL Bryk Grzegorz, 36-122 Dzikowiec
cena za godzinę pracy sprzętu: 89 zł brutto.

REJon nR 2 – RUDnA mAłA, PoGWizDÓW noWy, 
miłoCin, miłoCin – osiEDLE:
KAMAT Kosiak Tomasz, Rudna Mała 299, 36-054 Mrowla
cena za godzinę pracy sprzętu: 90,84 zł brutto.

REJon nR 3 – WysoKA GłoGoWsKA:
BRYK-POL BRYK GRZEGORZ, 36-122 Dzikowiec
cena za godzinę pracy sprzętu: 79 zł brutto.

REJon nR 4 – miAsTo GłoGÓW młP. – CEnTRUm, 
osiEDLE niWA, zABAJKA, BUDy GłoG., RoGoŹ-
niCA, LiPiE:
Spółka EkoGłog, ul. Towarowa 4a, 36-060 Głogów Młp.

Oferty dwóch wykonawców zostały wybrane w trybie prze-
targu nieograniczonego na „Odśnieżanie dróg gminnych 
na terenie gminy Głogów Małopolski w sezonie zimowym 
2016/2017”.

Katarzyna Madej

GOSPODARKA

GMINA GOTOWA NA zIMĘ
Gmina Głogów Młp. jest już gotowa na nadejście zimy. W tym roku za odśnieżanie dróg w naszej gminie 
odpowiadają trzy firmy: BRYK-POL Bryk Grzegorz, KAMAT Kosiak Tomasz oraz Spółka EkoGłog.

POWsTAŁ CHODNIK 
PRzY uL. LIPOWEJ

Przy ulicy Lipowej w Głogowie Młp. powstał długo 
wyczekiwany chodnik. Inwestycja zrealizowana zo-
stała ze środków na pochodzących z budżetu gminy.

Nowy chodnik przy ul. Lipowej poprawi bezpieczeństwo mieszkańców

Towarzystwo Budownictwa społecznego w Głogowie małopolskim sp. z o. o.
ul. Kościelna 8, 36-060 Głogów małopolski

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

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

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

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

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

mieszkalne
oferujemy Państwu wysokiej jakości usługi. Dbamy, by oferowane przez nas lokale spełniały najwyższe standardy i znajdowały się w atrakcyjnych miejscach.
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Od dłuższego czasu mieszkańcy Przewrotnego skarżyli się 
na miejscowy zakład gospodarki odpadami zwierzęcymi, 
z którego roznosił się nieprzyjemny zapach. Uciążliwości 
pojawiały się szczególnie w przypadku wysokich tempera-
tur panujących na zewnątrz czy silnego wiatru.

W związku z tym gościnny udział w sesji Rady Miejskiej 
wziął Dyrektor Oddziału Saria Przewrotne Marcin Dule-
wicz, który podkreślił, że sytuacja nie jest łatwa, ale zakład 
bada funkcjonowanie dotychczas wdrożonych rozwiązań 
oraz ustala co jeszcze ewentualnie można zrobić dla wyeli-
minowania nieprzyjemnych zapachów.

Oddział Saria Przewrotne działa przede wszystkim na zasa-
dzie pozwolenia zintegrowanego, które ściśle określa jakie 
parametry musi spełniać dany zakład, aby móc funkcjo-
nować zgodnie z tymi założeniami. Dyrektor zapewnił, że 
wszystkie parametry są spełnione, co potwierdzają odpo-
wiednie protokoły instytucji państwowych – Surowiec, któ-
ry jest dostarczany do zakładu nie jest składowany, ponieważ 
przerabiany jest w trybie natychmiastowym. 

Problem może stanowić brak ustawy, która regulowała-
by to, w jaki sposób ubojnie oraz zakłady mięsne, które są 
wytwórcą tego surowca, przechowują materiał i w jakim 
stanie go dostarczają do zakładu. Oczywiście surowiec musi 
spełniać określone dyrektywy europejskie, natomiast my nie 
mamy podstaw prawnych ani takiej siły, aby zmobilizować 
naszych dostawców by ten surowiec był jak najlepszej jakości 
– zaznaczył M. Dulewicz.

Zakład Saria Przewrotne funkcjonuje przy pomocy zinte-
growanych systemów zarządzania jakością. Są to systemy 
HACCP i ISO, które mają na celu poprawę jakości produk-
tu, ale też zminimalizowanie uciążliwości. Oddział jest rów-
nież stale kontrolowany zarówno przez Inspekcję Ochrony 
Środowiska jak i Urząd Weterynaryjny. Żadna z tych kon-
troli nie wykazała nieprawidłowości w funkcjonowaniu na-
szego zakładu lub też niespełnienia założenia pozwolenia 
zintegrowanego – podkreślił M. Dulewicz.

Zakład od dłuższego czasu stara się robić jak najwięcej, 
aby tych uciążliwości było jak najmniej. W ubiegłym roku 
wspólnie z zarządem spółki, radnymi i społecznością lokalną 
były ustaliliśmy jakie działania powinny być podjęte i z tych 
działań Saria się wywiązała. W 2014 i 2015 r. nasza firma 
przeznaczyła 3 mln zł na to, aby tych uciążliwości było mniej.  
4 mln zł zostało przeznaczone na wymianę floty, która również 
funkcjonuje w naszym oddziale. Łącznie w ciągu 3 lat zostało 
przeznaczone aż 7 ml zł – mówił podczas sesji M. Dulewicz.

Od dłuższego czasu zakład poszukuje możliwości ograni-
czenia złowonnych gazów. Stosowano już środki chemicz-
ne, środki biodegradalne, które miały zniwelować nieprzy-

jemny zapach, jednak do tej pory ich rezultaty okazały się 
niezadowalające. Niestety trudno znaleźć środek, który bę-
dzie w wystarczającym stopniu ograniczał te zapachy – mó-
wił Dyrektor Oddziału Saria w Przewrotnem. 

Obecnie zakład prowadzi testy oraz szuka kolejnych roz-
wiązań, które przyczynią się do zniwelowania nieprzyjem-
nego zapachu.

Anna Morawiec

GOSPODARKA

DYREKTOR ODDzIAŁu sARIA PRzEWROTNE 
NA sEsJI RADY MIEJsKIEJ

Podczas XXXI Sesji Rady Miejskiej w Głogowie Młp. poruszono ważny problem dotyczący mieszkańców 
Przewrotnego, a właściwie uciążliwego zapachu pochodzącego z zakładu Saria w Przewrotnem, na który 
w ostatnim czasie skarżyli się mieszkańcy miejscowości. Gościnny udział w sesji wziął Marcin Dulewicz – 
Dyrektor Oddziału Saria Przewrotne. Podkreślił, że zakład wprowadzał inwestycje mające na celu wyelimi-
nowanie duszącego fetoru i zapowiedział, że będzie wprowadzał kolejne.

Aby zmniejszyć przykry zapach na przyszły rok  
zaplanowano m.in wymianę skraplacza do sterylizatorów 
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Miejsko Gminny Dom Kultury im. F. Kotuli w Głogowie 
Młp. jest obecnie w trakcie realizacji projektów współfinan-
sowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Jakie działania programowe zakładają projekty?
W bieżącym roku dzięki trzem dotacjom pozyskanym z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizujemy trzy 
duże tzw. „miękkie” – czyli nie inwestycyjne, ale nastawione 
na działania projekty dotacyjne. Jeden z nich obejmuje wy-
jazd dzieci na spektakl do teatru w Rzeszowie, plener malar-
sko – rzeźbiarski w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, warsztaty 
rękodzieła: decoupage, filcowanie wełny na sucho i tworzenie 
tzw. „drzewek szczęścia” oraz warsztaty tańca: klasycznego, 
towarzyskiego i nowoczesnego. Drugi zawiera w sobie cykl 
pikników dla dzieci i młodzieży, przegląd piosenki dziecięcej 
i młodzieżowej, konkurs fotograficzny, warsztaty malowania 
na szkle zakończone konkursem i wystawą oraz konkurs pla-
styczny zwracający uwagę na problemy ludzi niepełnospraw-
nych. Kolejny to cykl 28 audycji muzycznych – koncertów 
przygotowanych i realizowanych przez nauczycieli głogow-
skiej Szkoły Muzycznej oraz 20 spektakli teatralnych.

Do jakich odbiorców skierowane są działania?
Wszystkie działania, zarówno zajęcia stałe jak i imprezy 
skierowane są do wszystkich mieszkańców gminy i nie tyl-
ko. Przystąpiliśmy do projektu, aby jeszcze bardziej posze-
rzyć ofertę skierowaną do mieszkańców, tak więc jestem 
przekonany, że wszyscy – zarówno dzieci, jak i młodzież 
czy dorośli – znajdą u nas możliwość miłego spędzania 
wolnego czasu, realizacji swoich pasji i zainteresowań. 

Czy spektakle i audycje muzyczne, które odbyły się do tej 
pory spotkały się z zainteresowaniem ze strony głogow-
skiej publiczności? 
Ten projekt umożliwia wszystkim mieszkańcom gminy wzię-
cie udziału w zaplanowanych wydarzeniach, które są bardzo 
przyjemną formą spędzenia wolnego czasu dla dzieci i doro-
słych. Spotkania z teatrem to cykl spektakli teatralnych odby-
wających się w sali widowiskowej w budynku MGDK w Gło-
gowie Młp. Do tej pory widzowie mogli obejrzeć spektakl 
teatralny „Mężczyzna Idealny” w wykonaniu znanych i lu-
bianych w całej Polsce aktorów: Małgorzaty Lewińskiej, Mi-
chała Milowicza, Artura Dziurmana i Macieja Damięckiego, 
spektakl „Zapiski oficera Armii Czerwonej”, przygotowany 
przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, spektakl 
słowno-muzyczny „Dróżki Pana Moniuszki czyli był sobie 
dziad i baba” w wykonaniu artystów scen łódzkich, spekta-
kle teatralne w wykonaniu artystów Polskiej Sceny RODE 
Kraków-Tarnów-Rzeszów pt.: „Spóźniona miłość czyli wy-
znania starego belfra”, „Rachel czy Pepka? – czyli geszefty, 
szmoncesy i kłopoty Singera” oraz „Zapiski amoralnego mo-
ralisty”, a także spektakle teatralne dla dzieci w wykonaniu 
grupy teatralnej Hrabia von Trupki pt.: „Za siódmą górą za 
siódmą rzeką” przedstawiane w Domu Kultury i w gminnych 
szkołach. Frekwencja podczas spektakli bardzo miło mnie 
zaskoczyła. Także w szkołach dzieci i młodzież bardzo chęt-

nie uczestniczyli w naszych spektaklach. Spotkania z muzyką 
to cykl audycji muzycznych w postaci koncertów w wykona-
niu nauczycieli Szkoły Muzycznej w Głogowie Małopolskim, 
odbywające się w budynku MGDK oraz w szkołach i innych 
placówkach oświatowych w gminie. Także tam uczestnicy 
bardzo chętnie brali udział w spotkaniach.

Czy będą jeszcze realizowane podobne projekty?

Na pewno tak. Oczywiście, jeśli uda nam się pozyskać 
środki zewnętrzne, to oferta będzie bogatsza, ale okazywa-
ne zapotrzebowanie mieszkańców gminy na tego typu ak-
tywność sprawia, że zrobię wszystko aby, bez względu na 
źródło finansowania, zapewniać mieszkańcom atrakcyjne 
sposoby spędzania wolnego czasu.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Katarzyna Madej

KULTURA

KuLTuRA DOsTĘPNA DLA KAŻDEGO
Rozmowa z Dariuszem Lewandowskim-sochą – Dyrektorem Miejsko Gminnego Domu Kultury 

im. F. Kotuli w Głogowie Młp.

 Spektakl teatralny dla dzieci „Za siódmą górą za siódmą rzeką”  
w wykonaniu Grupy Teatralnej „Hrabia von Trupki” 

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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OFERTA zAJĘĆ sTAŁYCH MIEJsKO GMINNEGO 
DOMu KuLTuRY W GŁOGOWIE MŁP.

Miejsko Gminny Dom Kultury im. Franciszka Kotuli prowadzi na terenie miasta i gminy aktywną działalność 
kulturalną. W ramach działalności organizuje zajęcia artystyczne, adresowane do mieszkańców gminy. 
Bogata oferta skierowana jest zarówno do dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych i pracujących.

KULTURA

Chór męski "Gloria" – tworzy go 25 osobowa grupa męż-
czyzn dla których śpiew jest ogromną pasją i przyjemnością. 
W swym repertuarze posiada pieśni religijne, patriotyczne 
oraz pieśni o tematyce ludowej. Chór uświetnia swoimi 
występami uroczystości kościelne jak i ważne uroczystości 
odbywające się na terenie gminy i województwa. Swój pro-
gram artystyczny prezentował na wielu festiwalach, kon-
kursach i przeglądach.

Gminna orkiestra Dęta – to kontynuacja i powrót do 
dawnych czasów, bowiem na początku XX wieku istnia-
ła w Głogowie Orkiestra Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”, założona przez Rudolfa Menerkę. Obecnie człon-
kowie orkiestry to przede wszystkim młodzież, ucząca się 
pod okiem seniorów. Orkiestra w swoim repertuarze po-
siada szereg utworów o tematyce państwowej, kościelnej 
i patriotycznej.

Kapela i grupa wokalna zPiT „Hanka” – jest ważnym 
ogniwem Zespołu „Hanka”. Grupa wokalna oraz kapela 
zrzesza młodzież i osoby dorosłe. W skład kapeli wchodzą 
instrumenty: akordeon, kontrabas, skrzypce, flet, klarnet, 
które koncertują wraz z zespołem, ale świetnie spełniają się 
też jako indywidualny podmiot artystyczny, dając wiele sa-
modzielnych koncertów o randze lokalnej i wojewódzkiej.

Kapela „Przewrotniacy” – zespół powstał w 1991 r. W jego 
skład wchodziła wówczas kapela utworzona przez rodzinę 
Marszałów i 5-osobowy zespół śpiewaczy. Kapela ma na 

swoim koncie liczne osiągnięcia i nagrody oraz pięcio-
krotnie występowała za granicą. Kierownik organizacyjny 
kapeli Henryk Marszał jest doceniany na wielu ogólnopol-
skich konkursach i przeglądach czego dowodem są liczne 
nagrody i wyróżnienia. 

zespół muzyczny „łubu-Dubu” – w swoim repertu-
arze oprócz interpretacji utworów ludowych mają kawał-
ki w pełni autorskie. Teksty pisane z przekąsem są inspi-
rowane życiem, inne z kolei twórczością romantycznych 
wieszczów. Muzycy podejmowali się również interpretacji 
i aranżacji kolęd i pastorałek zarówno tych popularnych jak 
i takich, o których dziś już się nie pamięta.

zespół muzyczny „Perełki” – to grupa wokalna działająca 
w Stykowie. Zespół uczy się piosenek oraz poznaje podsta-
wowe zasady muzyki. Grupa ma na swoim koncie liczne wy-
stępy i koncerty, a soliści zespołu mogą się wykazać swoimi 
umiejętnościami na przeglądach i konkursach wokalnych.

zespół muzyczny „złota nutka” – to zespół składający się 
z trzech grup wiekowych, działający w Wysokiej Głogow-
skiej. W ramach zajęć dzieci i młodzież uczą się różnych 
piosenek, poznają podstawowe zasady muzyki, a także gra-
ją na instrumentach perkusyjnych.

Ciąg dalszy oferty MGDK w Głogowie Młp. w kolejnym nu-
merze Ziemi Głogowskiej.

Katarzyna Madej

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

Chór „Gloria”

Część i – mUzyKA
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MuzYKA zE sTRYCHuFF
W sobotę 22 października 2016 roku odbyła się pią-
ta edycja Przeglądu Zespołów Rockowych i Alterna-
tywnych „Muzyka ze Strychuff”. Już od godziny 17-ej 
zespoły, które zgłosiły się do konkursu prezentowały 
się na scenie głogowskiego Domu Kultury.  

Celem nadrzędnym Przeglądu, od pierwszej edycji, jest 
dawanie możliwości zaprezentowania się przed szerszym 
gronem zespołom młodym stażem, dopiero zaczynającym 
granie i takim, których muzykę można usłyszeć rzadko i na 
niszowych imprezach. W tym roku w konkurach wzięło 
udział 5 zespołów – P.PIG, SNAUT, BLUES PERSPECTIVE 
BAND, DEEP ALLEY i THE LOUDERS – które prezento-
wały różne style muzyczne od rap-core, przez rock alterna-
tywny, blues aż po rockabilly. 

Zmagania muzyków oceniało jury w składzie Elżbieta Lewicka 
(radiowy dziennikarz muzyczny), Waldemar Rzeszut (muzyk, 
gitarzysta zespołu Ratatam) i Wojciech Dąbrowski (muzyk, gi-
tarzysta zespołu Wańka Wstańka & The Ludojades). Pierwsze 
miejsce zdobył debiutujący zespół Deep Alley, drugie bracia 
Adam i Krzysiek Pasieka z Głogowa Małopolskiego czyli The 
Louders, trzecie natomiast rap-core’wy zespół P.PIG. Dla fa-
nów cięższych brzmień Przegląd „Muzyka ze Strychuff” był 
na pewno wydarzeniem ciekawym i inspirującym. 

Katarzyna Madej

KULTURA

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

WOJEWÓDzKI  
KONKuRs PLAsTYCzNY

REKLAMA             REKLAMA             REKLAMA             REKLAMA             REKLAMA            REKLAMA 

Laureaci pierwszego miejsca – zespół Deep Alley
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Publikacja w głównej mierze została oparta na źródłach zgro-
madzonych w archiwum Nadleśnictwa. Książka ma charakter 
monograficzny – autor stara się w jak najbardziej szeroki spo-
sób zaprezentować działalność Nadleśnictwa Głogów od cza-
su jego powstania we wrześniu 1944 r. do czasów obecnych. 

Pierwsze trzy rozdziały ukazują historię związków człowieka 
z lasami okolic Głogowa Małopolskiego i Bratkowic od czasów 
średniowiecza aż do końca II wojny światowej. Kolejne roz-
działy dotyczą funkcjonowania Nadleśnictwa Głogów i Nad-
leśnictwa Bratkowice, które w latach 1945-1973 działało nieza-
leżnie, a następnie zostało włączone do Nadleśnictwa Głogów. 
Ostatni rozdział poświęcony został walorom turystycznym la-
sów, które wchodzą w skład głogowskiego nadleśnictwa. Lasy 
Nadleśnictwa Głogów stanowią dla mieszkańców okolicznych 
miejscowości dużą atrakcję turystyczną tak więc ciekawost-
ką są opisy rezerwatów, ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych, 
szlaków pieszych, rowerowych i konnych oraz obiektów histo-
rycznych, znajdujących się na terenie Nadleśnictwa.

Książkę można nabyć w siedzibie Nadleśnictwa Głogów (ul. 
Fabryczna 57). Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

Katarzyna Madej

KULTURA

Kapela została utworzona w 1991 r. przez Alinę Marszał. 
W skład wchodziła rodzinna kapela Marszałów: Henryk 
Marszał – skrzypek, jego brat Władysław – bębnista oraz ku-
zyn Władysław Dragan – akordeonista. Z biegiem lat zespół 
stopniowo powiększał swoją liczebność, wciągając w swoje 
szeregi młodzież. Nadrzędnym celem i niejako misją kapeli 
od początku jej istnienia jest kultywowanie i zachowanie tra-
dycji rodzimych. Kapela występuje na wielu uroczystościach 
i imprezach rozsławiając wieś i gminę. Ma na swoim koncie 
liczne osiągnięcia i nagrody, wielokrotnie występowała za 
granicą. Kierownikiem muzycznym kapeli od początku jej 
powstania jest Henryk Marszał. Senior zespołu jest laure-

atem siedmiu ogólnopolskich konkursów w kategorii skrzy-
pek instrumentalista, w tym trzech w Kazimierzu nad Wisłą, 
gdzie otrzymał kolejno wyróżnienie, pierwsze miejsce i dru-
gie miejsce. 14 sierpnia tego roku zajął drugie miejsce w kon-
kursie Sabałowe Bajania 2016 w Bukowinie Tatrzańskiej.

Obecny skład kapeli tworzą instrumentaliści: Henryk Mar-
szał – I skrzypce, Hubert Haracz – II skrzypce, Andrzej 
Słuja – akordeon, Grzegorz Pruchnik – klarnet, Jacek Dziu-
bek/Jan Sala – kontrabas oraz solistki: Alina Marszał-Ha-
racz, Weronika Bialic i Jadwiga Węglowska-Styka.

Katarzyna Madej 

25-LECIE KAPELI „PRzEWROTNIACY”
W tym roku mija 25 lat działalności Kapeli „Przewrotniacy” z Przewrotnego. Od 1991 r. zespół kultywuje ro-
dzinną tradycję zdobywając wiele nagród i wyróżnień, a występy kapeli cieszą się uznaniem zarówno jury 
jak i publiczności.

Kapela „Przewrotniacy”

uKAzAŁA sIĘ WYJąTKOWA PubLIKACJA 
DOTYCząCA NADLEŚNICTWA W GŁOGOWIE

Ukazała się nowa książka poświęcona kompleksom leśnym w Głogowie i okolicach „Nadleśnictwo Gło-
gów”. Jest to pierwsza próba całościowego opisania działań w zakresie funkcjonowania dzisiejszego Nad-
leśnictwa Głogów. Autorem monografii jest Robert Borkowski.

Książka wydana została na zlecenie Nadleśnictwa 
przez Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu
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O smoku, który lubił krów-
ki. Elżbieta Pałasz

Do jaskini smoka wciąż ktoś 
puka. Najpierw odwiedza go 
krówka z pobliskiego pastwi-
ska. Potem wprowadza się 
jaszczur Wituś i od razu za-
przyjaźnia z muzykalnym i nie-
śmiałym świerszczem Marcin-
kiem. Natomiast wraz z wizytą 
rozkapryszonej królewny, która 
zażądała, by ją porwać, zaczną 

się prawdziwe kłopoty… Smok i jego przyjaciele znajdą się 
w niezłych opałach. To bajka, która łączy elementy tradycyj-
nej baśni i nowoczesnej książki przygodowej z dużą dawką 
humoru. A przy tym kryje w sobie językowe niespodzianki, 
które zaskoczą niejednego przedszkolaka. Czy bowiem każ-
da krówka ma rogi, a każda pieczarka to grzyb…?

Wszystkie kolory nieba. 
Krystyna Mirek 

Wszyscy mają wobec Igi jakieś 
oczekiwania: przyszła teściowa, 
roszczeniowy ojciec, koleżan-
ki z pracy, a nawet ukochany 
Wiktor. Coraz trudniej jest jej 
w pełni cieszyć się szczęściem, 
obawia się też nowej roli w świe-
cie, do którego nie do końca pa-
suje. Czuje, że to ona powinna 
dyktować warunki swojemu 
życiu…Iga i Wiktor muszą się 
nauczyć siebie, posłuchać głosu 

serca i wybrać to jedyne, prawdziwe uczucie. Poznają wiele 
odcieni miłości, zanim znajdą ten jedyny, własny. Powieść, 
w której są zawarte wszystkie najpiękniejsze emocje. 

Samotny  
Wilk. John Grisham

Sebastian Rudd nie jest ty-
powym prawnikiem. Rolę 
jego biura pełni kuloodpor-
na furgonetka z dostępem do 
bezprzewodowego Internetu, 
wyposażona w barek, małą 
lodówkę, wygodne skórzane 
fotele, broń ukrytą w schowku 
i solidnie uzbrojonego kierow-
cę. Nie ma kancelarii, partne-
rów, współpracowników i tyl-

ko jednego podwładnego, który pełni funkcję kierowcy, 
ochroniarza, urzędnika sądowego i powiernika. Sebastian 
broni tych, których inni prawnicy omijają szerokim łu-
kiem. Dlaczego? Ponieważ uważa, że każdy ma prawo do 
sprawiedliwego procesu, nawet jeśli on sam musi grać nie-
czysto, by osiągnąć ten cel. 

Anna Kopeć, Dyrektor MGBP w Głogowie Młp.                    

bIbLIOTEKA POLECA KIEDY MuzYKA sPOTYKA 
LITERATuRĘ

W październiku gościem Miejsko Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Głogowie Małopolskim była Izabella Klebańska 
– absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi, autorka sce-
nariuszy programów telewizyjnych dla dzieci i młodzieży 
takich jak „Tut turu” i „Miganki” czy „Piosenkarnia”, emi-
towanych przez Program 1 TVP. Pisze również scenariusze 
teledysków muzycznych. Popularyzuje muzykę wśród naj-
młodszych w niezwykle wesoły i przystępny sposób. 

W spotkaniach uczestniczyli uczniowie Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Głogowie Młp., uczniowie ZS w Głogowie Młp. 
oraz ZS w Pogwizdowie Nowym. Tematem była oczywiście 
muzyka i literatura. W oparciu o swoje książki autorka opo-
wiadała o podstawach teorii muzyki, gatunkach muzycz-
nych, instrumentach, kompozytorach oraz… operze. Liczne 
zabawy, akompaniament muzyczny oraz zabawne komenta-
rza sprawiły, iż spotkania przebiegły we wspaniałej atmos-
ferze i dużym zaangażowaniu młodych uczestników. Pani 
Izabella poprowadziła również warsztaty tańców dworskich 
dla gimnazjalistów ZS w Głogowie Małopolskim. Uczniowie 
stanęli na wysokości zadania i pokazali, że tańce dworskie 
nie są im obce. Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami 
autorki. Na pewno spodobają się wielu czytelnikom!

„oPERoWE sTRACHy” – Ta melodia jest z opery?! 
Przecież ja ją znam! No właśnie! Z pewnością rozpozna-
my większość utworów zamieszczonych na dołączonej do 
książki płycie, pochodzących z najsłynniejszych oper. Sły-
szymy je codziennie w radiu i telewizji. Tylko nie wiemy, że 
powstały dawno temu, w zupełnie innych czasach.  

„JAK TAŃCzono PRzED WiEKAmi, CzyLi TAniEC 
z FiGURAmi” – Czy dawniej ludzie się bawili? Oczywi-
ście.  Taniec był jedną z podstawowych rozrywek. Kto nie 
umiał tańczyć, nie brał udziału w życiu towarzyskim. Wier-
szowany przewodnik po tańcach z różnych epok i krajów. 
Dzięki dołączonej płycie CD w wyobraźni będziecie mogli 
przenieść się na prawdziwy hiszpański bal lub tradycyjne 
staropolskie wesele!

„JAK DŻDŻoWniCA AKoLADA o mUzyCE oPo-
WiADA” – Akolada to nazwa muzycznej klamry łączącej ze 
sobą pięciolinię, a w naszej książeczce – imię sympatycznej 
dżdżownicy, która wprowadzi dziecko w świat muzyki i nut.

Anna Kopeć, Dyrektor MGBP w Głogowie Młp.

Autorka przybliżyła uczniom ciekawy świat muzyki
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W tym wyjątkowym dniu byli z nami: Pani Justyna Pałys – 
Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Pan Jerzy Koma-
niecki – Zastępca Burmistrza Głogowa Młp., Pan Mieczysław 
Struzik – Przewodniczący Komisji Kultury, Tradycji i Pro-
mocji Łowiectwa Okręgowej Rady Łowieckiej w Rzeszowie, 
Pan Jan Banaś – członek tejże Komisji, Pan Karol Ungeheuer 
– Łowczy Koła Łowieckiego „Towarzystwo Myśliwych w Rze-
szowie”, ks. dr Edward Rusin – Diecezjalny Kapelan Myśli-
wych i Proboszcz Parafii pw. Świętego Huberta w Miłocinie, 
Pan Marek Świder – Przedstawiciel Nadleśnictwa w Głogowie 
Małopolskim, Pan Tomasz Nowakowski – Zastępca Dyrektora 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszo-
wie, Pani Janina Godlewska – Dyrektor Zespołu Szkół w Rud-
nej Wielkiej, Pani Maria Witt – Przewodnicząca Jury i Czło-
nek Aktywnej Grupy Twórców z Domu Kultury w Głogowie 
Młp., ks. Paweł Białek – Wikary Parafii w Rudnej Wielkiej, Pan 
Zbigniew Micał – Przewodniczący Rady Rodziców Zespołu 
Szkół w Pogwizdowie Nowym oraz Pan Mariusz Iskrzycki – 
Sołtys Pogwizdowa Nowego. Wzorem lat ubiegłych patronat 
nad konkursem sprawowali: Polski Związek Łowiecki Zarząd 
Okręgowy w Rzeszowie, Podkarpacki Kurator Oświaty oraz 
Burmistrz Głogowa Małopolskiego.

Szkoła w Pogwizdowie Nowym, jako placówka szczycąca się 
mianem Mecenasa Polskiej Ekologii, podejmuje wiele działań 
w tym zakresie. Jednym z nich jest udział w ogólnopolskim 
programie aktywnej edukacji ekologicznej młodzieży szkol-
nej w dziedzinie ochrony zagrożonych gatunków, krajobra-
zu i różnorodności biologicznej pod hasłem „Ożywić pola”. 

Po sukcesie odniesionym w poprzedniej edycji programu, 
społeczność szkolna z wielkim zapałem przystąpiła do X-tej, 
jubileuszowej akcji „Łowca Polskiego” pod hasłem „Rok gę-
gawy”. Stąd temat jednej z kategorii organizowanego przez 
szkołę konkursu to „Dzikie gęsi w krajobrazie Polski”. Podczas 
tegorocznego finału uczniowie Zespołu Szkół w Pogwizdowie 
Nowym założyli koszulki z logo programu, zachęcając w ten 
sposób szkoły biorące udział w „konkursie hubertowskim” do 
udziału i wzajemnej współpracy w „roku gęgawy”. Pozostałe 
tematy tegorocznej edycji konkursu to: „Leśne życie o świcie” 
oraz „Podania i legendy o świętym Hubercie”.

Finał konkursu uświetnił występ Szkolnej Grupy Teatralnej 
„Arlekin” w przedstawieniu „Ekologiczny Czerwony Kap-
turek”. Ciekawostką artystyczną był występ Pana Karola 
Ungeheuera – łowczego z „Towarzystwa Myśliwych w Rze-
szowie”, będącego najstarszym Kołem Łowieckim w Pol-
sce. Grając na rogu myśliwskim zaprezentował ryk jeleni 
w różnych klasach wiekowych podczas okresu godowego. 
Zamykając oczy i słuchając gry, można było przenieść się 
na chwilę oczami wyobraźni do lasu na rykowisko.

Spośród 627 prac nadesłanych z 59 placówek oświatowych 
komisja wyłoniła 61 laureatów. Wszystkie nagrodzone pra-
ce zostały wyeksponowane na wystawie. Już po raz 10. or-
ganizatorzy wydali kalendarz zawierający prace plastyczne 
laureatów, który stanowi jedną z nagród w konkursie i jest 
jego promocją przez cały rok.

Dorota Kotowicz, Małgorzata Zięba

KULTURA

REPORTAŻ subIEKTYWNY

Z rana na budziańskich. Ładowanie baterii.
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ŚWIĘTEMu HubERTOWI 
CzEŚĆ!

W dniu 9 listopada 2016 r. odbyło się na uroczyste 
podsumowanie XIII edycji Wojewódzkiego Konkur-
su Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Święty 
Hubert wzorem współczesnego ekologa”. Do Ze-
społu Szkół w Pogwizdowie Nowym przybyli laureaci 
konkursu wraz z opiekunami oraz liczne grono za-
proszonych gości. Laureaci konkursu
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stypendyści z zespołu szkół w Głogowie młp.: 
szkoła Podstawowa: Bazan Izabela, Gorycka Olimpia, Gro-
decka Wiktoria, Grygiel Kacper, Mazur Zuzanna, Tajchman 
Jakub, Kubicz Artur, Migut Anna, Tobiasz Michał, Baran Ka-
mil, Garlak Mikołaj, Gunia Kacper, Dykiel Bartosz, Drómla 
Damian , Drómla Kamil, Pawlukiewicz Alan, Sitarz Aleksan-
dra, Tarnowski Mikołaj, Bąk Agata, Depa Emilia, Kozłecki 
Maksymilian, Kozak Zuzanna, Rusin Karolina, Szczepankie-
wicz Damian, Liskiewicz Amelia, Łuksik Wiktor, Malinow-
ska Amelia, Niedziela Gabriela, Penar Emilia, Pondo Paweł, 
Rogala Amelia, Ślęzak Patrycja, Bryś Natalia, Galas Liwia, 
Jaskuła Wiktoria, Witt Jakub, Bazan Agata, Bryś Aneta, 
Duda Paulina, Gancarz Aleksandra, Grodecka Alicja, Kam-
ler Sebastian, Kopeć Alicja, Kulig Paulina, Młynarski Hubert, 
Skop Oliwia, Rzeszutek Dawid, Augustyn Martyna, Surowiec 
Paulina, Pustelak Klaudia, Szczupaj Aleksandra, Mularska 
Weronika, Peksa Gabriel, Mierzwa Antoni.
Gimnazjum: Augustyn Jakub, Gaik Natalia, Bazan Pauli-
na, Drąg Andżelika, Siłka Anna, Guzior Dominika, Kamler 
Dominika, Kowalska Aleksandra, Kozłecki Miłosz, Malik 
Klaudia, Tajchman Tymoteusz, Zięba Joanna, Żelazo Zu-
zanna, Baran Mateusz, Białek Wiktoria, Błońska Klaudia, 
Ciebiera Kamil, Dudek Ewelina, Dul Magdalena, Fudali 
Bartosz, Kubik Filip, Kruk Amanda, Rusin Kinga, Sarna 
Michał, Surowiec Dominik, Skiba Jakub, Woźniak Adrian-
na, Woźniak Julia, Bąk Małgorzata.

stypendyści z zespołu szkół w Wysokiej Głogowskiej: 
Magdalena Micał, Zuzanna Guz, Maja Czyżewska, Alek-
sandra Płoch, Patrycja Kubicz i dwie absolwentki: Martyna 
Delikat i Martyna Poręba.

stypendyści z zespołu szkół w Budach Głogowskich: Da-
wid Grzywacz, Zuzanna Król, Julia Zięba, Katarzyna Ząb-
czyk, Karolina Drzał, Marlena Zięba, Aleksandra Jakub-
czyk, Izabela Ziemba, Filip Kowalski i cztery absolwentki: 
Magdalena Rębisz, Klaudia Stanisz, Weronika Mańko, 
Magdalena Twardowska.

stypendyści z zespołu szkół w Pogwizdowie nowym: 
Olga Chłanda, Konrad Kozdrański, Marcin Kiełboń, Oli-

wier Mucha, Klaudia Safin, Michał Żuczek, Zuzanna Hess, 
Anna Krzak, Aleksandra Kubicz, Kinga Safin i troje absol-
wentów: Klaudia Jemioła, Oliwia Sarna i Jakub Kawa.

stypendyści ze szkoły Podstawowej w Rudnej małej: Ga-
briela Uss Wąsowicz, Klaudia Pokrywa.

stypendyści ze szkoły Podstawowej w stykowie: Wiktoria 
Selwa, Magdalena Sosnowska, Edyta Kłeczek, Oliwia Szeli-
ga, Anita Sałata, Aleksandra Kołodziej, Barbara Sołtys, Ka-
mil Kluziński, Paweł Pruchnik.

Pełna galeria zdjęć dostępna na stronie:  
www.ziemaglogowska.pl

Katarzyna Madej 

 sTYPENDYŚCI z GMINY GŁOGÓW MŁP.
OŚWIATA

Co roku w naszej gminie wręczane są certyfikaty przyzna-
nia stypendium naukowego Burmistrza Głogowa Młp. dla 
najzdolniejszych uczniów z terenu Gminy Głogów Mało-
polski. Stypendium otrzymują dzieci i młodzież ze szkół 
podstawowych, gimnazjum i liceum którzy uzyskali bardzo 
dobre wyniki w nauce, uzyskując średnią ocen powyżej 5,0. 
Stypendium Burmistrza jest stałą formą wsparcia zdolnych 
uczniów i przyznawane jest za wyniki w nauce, wybitne 

osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne. W II pół-
roczu roku szkolnego 2015/2016 stypendium Burmistrza 
otrzymało 177 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 
oraz 11 uczniów liceum ogólnokształcącego. 

Przedstawiamy wyróżnionych uczniów, którzy otrzymali 
stypendium Burmistrza Głogowa Młp. uzyskując w II pół-
roczu roku szkolnego 2015/2016 wybitne osiągnięcia:

Stypendyści z Zespołu Szkół w Przewrotnem Stypendyści Gimnazjum Dwujęzycznego i Liceum Ogólnokształcącego ZSO w Głogowie Młp.

ROzbuDOWA PRzEDszKOLA 
W GŁOGOWIE MŁP.

Trwa opracowywanie projektu rozbudowy Przed-
szkola Publicznego w Głogowie Młp. na potrzeby 
żłobka i przedszkola. Placówka zostanie rozbudo-
wana, aby mogła pomieścić wciąż zwiększającą się 
liczbę dzieci z miasta i okolicznych miejscowości. 

Zakres prac projektowych obejmuje przebudowę parteru, 
przebudowę piętra oraz rozbudowę budynku o drugie pię-
tro. Budynek zostanie wyposażony w windę i dostosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt rozbudowy 
będzie obejmował także zagospodarowanie terenu: miejsca 
parkingowe, dojście do budynku i place zabaw. Obecnie zo-
stał przygotowany projekt roboczy wykonany przez firmę 
„Usługi budowlane, projektowe, kosztorysowanie, nadzór” 
M. Malik z siedzibą w Korczynie, wyłonioną w drodze prze-
targu. Koszt wykonania projektu wynosi 59 tys. zł. Dzięki 
temu warunki lokalowe i warunki pracy ulegną znacznej 
poprawie, a placówka będzie mogła przyjąć więcej dzieci. 

Anna Morawiec
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CzCIMY PAMIĘĆ WIELKICH…
Obchody Roku Sienkiewiczowskiego związane z setną 
rocznicą śmierci i 170. rocznicą urodzin tego ważnego 
dla wielu Polaków pisarza, wywołały lawinę akcji czytania 
dzieł Henryka Sienkiewicza w całej Polsce. 

Dołączając do Narodowego Czytania dzieł Henryka Sien-
kiewicza, 7 października zorganizowaliśmy je na terenie 
Szkoły Podstawowej w Rudnej Małej. Zgromadzeni w sali 
gimnastycznej uczniowie wysłuchali wybranych fragmen-
tów powieści pt. „W pustyni i w puszczy”. Ze względu na 
wiek słuchaczy ten utwór wydał się najbardziej odpowiedni 
– stosunkowo dobrze zrozumiały, przepełniony treściami 
wychowawczymi i patriotycznymi, bogaty w piękne opi-
sy egzotycznej przyrody. W roli lektorów wystąpili chętni 
uczniowie z klas IV-VI oraz panie Anna Czach i Grażyna 
Witalec. Aby uatrakcyjnić uroczystość odczytywane frag-
menty powieści przeplecione zostały urywkami filmu opar-
tego na motywach utworu H. Sienkiewicza – drugiej, now-
szej ekranizacji z 2001 r. w reżyserii Waldemara Dzikiego.

Celem zajęć było nie tylko zapoznanie uczniów z sylwet-
ką wielkiego polskiego pisarza i uczczenie pamięci laureata 
Nagrody Nobla, ale także zachęcenie do głośnego czytania 
książek w szerszym gronie, np. rodzinnym – jako alterna-
tywnego sposobu spędzania wolnego czasu, sprzyjającego 
rozwojowi wyobraźni dziecięcej oraz więzi rodzinnych.

Jak co roku, w dniach poprzedzających Wszystkich Świę-
tych i Zaduszki, chętni uczniowie z klas IV-VI SP w Rud-
nej Małej, w tym członkowie Samorządu Uczniowskiego, 
przygotowali pod kierunkiem pań nauczycielek wiązanki 
nagrobne na bazie naturalnej jedliny i sztucznych kwiatów. 

28 października pod opieką nauczycieli odwiedzili Cmentarz 
Parafialny w Rudnej Wielkiej. Tam udali się na groby Państwa 
Hermanów i Pani Stanisławy Niemiec – byłych nauczycieli na-
szej szkoły oraz zmarłej w 1995 r. uczennicy – Ewelinki Bąk. 
Wieniec złożyli też na zbiorowej mogile czterech miejscowych 
partyzantów, rozstrzelanych przez Niemców w 1943 r. 

Po zapaleniu zniczy i odmówieniu modlitwy za zmarłych 
dzieci z zainteresowaniem wysłuchały istotnych faktów doty-
czących życia, zasług dla naszej szkoły i miejscowości, a także 
okoliczności śmierci wspomnianych wyżej osób. Wszystkich 
ogarnął podniosły nastrój zadumy, szacunku, powagi. W ten 
sposób uczniowie rozpoczęli obchody Święta Zmarłych, któ-
re kontynuowali w gronie rodzin na grobach swoich bliskich 
w różnych, czasem dość odległych miejscowościach.

Agnieszka Tłuczek, SP Rudna Mała

OŚWIATA

Uczniowie czytali wybrane fragmenty powieści "W pustyni i w puszczy"

sALoniK PRAsoWy (W BiEDRonCE )
GłoGÓW mAłoPoLsKi, UL. PiłsUDsKiEGo 24
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DOWÓz uCzNIÓW  
DO szKÓŁ

Od listopada br. usługi transportowe dla gminy 
związane z dowozem uczniów do szkół świadczy 
PKS Tarnobrzeg. 

W postępowaniu przetargowym, firma ta złożyła lepszą 
ofertę od dotychczasowego przewoźnika – PKS Rzeszów 
m.in. oferując, do dowozu uczniów, lepsze i nowsze auto-
busy. Obecnie cena za jeden bilet miesięczny dla ucznia 
wynosi 36,72 zł. 

Gmina ma obowiązek dowozu do szkół dzieci, które za-
mieszkują w odległości większej niż 3 km od budynku 
szkolnego i systematycznie realizuje ten obowiązek. Każde-
go dnia, na dwudziestu trasach, do szkół dowożonych jest 
935 uczniów. Po wejściu w życie nowej reformy oświaty, do-
wóz uczniów do szkół na terenie gminy, nadal pozostanie 
istotnym elementem całego systemu szkolnego. 

Anna Morawiec

 W bieżącym roku szkolnym dowóz do szkół realizuje PKS Tarnobrzeg 
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sPOTKANIE W RAMACH 
PROJEKTu ERAsMus+ 

Math around us

OŚWIATA

z WIzYTą NA GRObIE 
FRANCIszKA LITWINA

28 listopada 2016 r. delegacja uczniów głogowskich 
szkół uczciła pamięć żołnierza niezłomnego – Fran-
ciszka Litwina poprzez złożenie kwiatów na Jego 
grobie w Rudniku nad Sanem. 

W skład delegacji weszły uczennice Zespołu Szkół 
i jednocześnie przedstawicielki Związku Strzeleckiego oraz 
uczniowie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego 
w Głogowie Młp. Na grobie chor. Franciszka Litwina zło-
żyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. Towarzyszyła nam ro-
dzina bohatera, wyraźnie poruszona faktem, że głogowska 
młodzież pamięta o człowieku, który stracił zdrowie w wal-
ce o wolność kraju, a szczególnie naszego regionu. 

Franciszek Litwin pseudonim „Zelota” był jednym z żołnierzy nie-
złomnych. Związany z konspiracją AK i antykomunistyczną. Wojen-
ne losy rzuciły go najpierw do Rzeszowa gdzie wstąpił do ZWZ-AK, 
a następnie do Bud Głogowskich. Jego działalność niepodległo-
ściowa zakończyła się aresztowaniem przez UB w 1947 r. W czasie 
brutalnych przesłuchań nie wydał jednak kolejnych członków WiN 
i nie wskazał miejsca ukrycia cennych dokumentów. Skazany na 
karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich, a także na 
przepadek mienia. Z powodu pogarszającego się stanu zdrowia 
został zwolniony z odbywania kary więziennej. Zmarł na zawał ser-
ca. Pośmiertnie został uhonorowany Krzyżem Armii Krajowej.

Wizyta na rudnickim cmentarzu była dla nas nie tylko ele-
mentem kultywowania pamięci, ale również szczególną 
lekcją historii i patriotyzmu. Uważamy, że ogromną war-
tość ma pokazywanie młodym ludziom jak cenna jest wol-
ność i niepodległość, i że nie są one dane nam na zawsze. 
Dzisiaj nie musimy o te wartości walczyć, ale pamiętamy, 
że byli tacy ludzie jak Franciszek Litwin, którzy poświęcili 
całe życie dla ojczyzny. Dzięki takim jak On możemy dziś 
cieszyć się życiem w wolnym i demokratycznym kraju.

Piotr Kawa, nauczyciel ZSO w Głogowie Młp.

W dniach 3 – 7 października br. odbyło się kolejne 
spotkanie w ramach projektu „Math Around Us”. Tym 
razem państwem goszczącym uczestników z Grecji, 
Rumunii, Portugalii, Węgier, Danii, Włoch i Polski była 
Litwa, a ściślej mówiąc gimnazjaliści z miasta Utena. 

Nasi sąsiedzi realizowali temat „Matematyka i Astronomia”. 
W wydarzeniu wzięły udział uczennice klasy językowej III 
a w Zespole Szkół w Głogowie Młp.: Maja Kida, Magdalena 
Ożóg, Gabriela Liszcz oraz nauczycielki: p. M. Bazan oraz 
p. H. Rzeszutek. 

Podróż rozpoczęła się od wyjazdu do Warszawy i lotu do 
Wilna. Na miejscu nastąpiło serdeczne powitanie wszyst-
kich gości. Następnie uczniowie przedstawiali prezentacje 
multimedialne dotyczące nowych zagadnień realizowa-
nych w ich szkołach, które były związane z poprzednim 
spotkaniem odbywającym się w Polsce i tematem „Muzyka 
i Matematyka”. Nasze uczennice w swojej prezentacji uka-
zały związki pomiędzy geometrią, pierwiastkiem a muzyką. 
W godzinach popołudniowych młodzież pracowała w gru-
pach, poznając jednocześnie miasto i integrując się. 

Kolejne dni upłynęły uczniom na pogłębianiu wiedzy doty-
czącej matematyki i astronomii. W związku z tym uczest-
niczyli w lekcjach i warsztatach w gimnazjum w Utenie, 
w obserwatorium w Moletai oraz na Uniwersytecie w Wil-
nie. Tematyka zajęć dotyczyła między innymi: mil sześcien-
nych, badań i innowacji w kierunku motywacji w edukacji 
naukowej, geometrii cienia słonecznego, szacowania plam 
słonecznych w astronomii i statystyce. 

Ostatniego dnia uczestnicy projektu mieli okazję zwiedzić 
Wilno i poczuć klimat tej pięknej litewskiej stolicy. Spę-
dzony wspólnie czas zaowocował wymianą doświadczeń 
i nawiązaniem nowych znajomości. Młodzież poznała kul-
turę i zwyczaje panujące w państwie gospodarza oraz miała 
szansę poznać się bliżej.

Hanna Rzeszutek

Po amnestii z 1956 r. F. Litwin zamieszkał z żoną na stałe w Rudniku. 
Zmarł w 1961 r. na zawał serca mając niecałe 65 lat.  

Większość swojego życia poświęcił służbie Ojczyźnie

Uroczyste wręczenie certyfikatów
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Czym jest właściwie pieniądz? Jak zmieniał się na 
przestrzeni wieków? Na te i inne pytania znają już 
odpowiedź uczniowie Szkoły Podstawowej w Styko-
wie, którzy wzięli udział w lekcji muzealnej dotyczą-
cej historii i roli pieniądza. 

4 października 2016 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Ks. Stanisława Ujdy w Stykowie wzięli udział w wycieczce do 
Rzeszowa. Dzieci z klas I-III wraz z grupą z Oddziału Przed-
szkolnego uczestniczyły w czwartej edycji projektu „Jak to 
z tym pieniądzem było… - czyli historia pieniądza dla malu-
chów” realizowanego przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 
i Narodowy Bank Polski. Warsztaty odbyły się w Muzeum 
Historii Miasta Rzeszowa i miały na celu przybliżenie uczest-
nikom projektu historii i roli pieniądza w życiu dawnych, jak 
i współczesnych pokoleń. Zajęcia prowadzone były meto-
dami aktywizującymi. W trakcie warsztatów wykorzystano 
różne pomoce dydaktyczne: puzzle, domino, gry planszowe, 

prezentacje multimedialne. Uczniowie mogli również zoba-
czyć zestaw do wybijania średniowiecznego denara. Wszyscy 
uczestnicy projektu otrzymali pakiet zawierający zestaw do 
gry „Ekonomia w dawnym Rzeszowie”. Z kolei uczniowie klas 
IV-VI wzięli udział w zajęciach „W warsztacie rzeszowskiego 
rzemieślnika”. Była to okazja, by dowiedzieć się, czym zajmo-
wali się: płatnerz, kołodziej i kaletnik oraz jakie skarby mieści-
ły skrzynie cechowe. Uczestnicy warsztatów wykonali własny 
majstersztyk i otrzymali certyfikat swego mistrzostwa. 

Szkoła Podstawowa w Stykowie

OŚWIATA

Na początku września uczniowie szkoły podstawowej wzię-
li udział w pokazie baniek mydlanych. Podczas spotkania, 
które przeprowadził dla nich student Uniwersytetu Wro-
cławskiego Mateusz Chorzępa, dzieci poznały skład sub-
stancji, z której powstają kolorowe bańki i dowiedziały się, 
jak można ją samodzielnie zrobić. Następnie bawiły się na 
boisku szkolnym, ciesząc się ostatnimi promieniami letnie-
go słońca. Dzieci uczestniczyły też w pikniku promującym 
zdrowy styl odżywiania pod hasłem „Smacznie, zdrowo, 
niebanalnie, kolorowo”, który zakończył się widowiskowym 
marszem ulicami naszego miasta. Najmłodsi mieli z tej 
okazji swój „Marchewkowy Dzień” w świetlicy. 

Kilka dni później młodzież z klas IV-VI relaksowała się 
i poszerzała swoje horyzonty muzyczne, uczestnicząc w au-
dycji na żywo pt. „Wiosna z kulturą” Instrumenty smyczko-
we. Taka forma nauki umożliwiła im zdobycie nowej wie-

dzy oraz pozwoliła na chwilę wyciszenia i odpoczynku od 
szkolnych obowiązków.

Ten stan spokoju nie trwał jednak długo. Nagromadzona 
energia przydała im się podczas klasowych spotkań inte-
gracyjnych. Największą popularnością cieszyły się ogniska 
w Nadleśnictwie Głogów Małopolski, zabawa w NTB Active 
Club, wyjazdy do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 
i Kopalni Soli w Bochni. Okazało się, że nie trzeba wyjeżdżać 
daleko, by miło spędzić czas w świetnym towarzystwie. 

Nauczyciele chętnie stwarzają dzieciom okazję do dobrej za-
bawy, ale nie zapominają przy tym o ich bezpieczeństwie. Na 
początku roku szkolnego, tradycyjnie gościliśmy funkcjona-
riuszy policji i straży miejskiej, którzy przypomnieli najmłod-
szym, jak należy zachowywać się w szkole i poza nią. Podczas 
drugiego spotkania, które odbyło się w Miasteczku Ruchu 
Drogowego, omówili zasady obowiązujące na ulicach. Specjal-
nie dla nich eksperci z Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne-
go Self w Rzeszowie przeprowadzili warsztaty w ramach pro-
jektu „Młodzież i dzieci – od dziś bezpieczni w sieci”, podczas 
których zapoznali naszych podopiecznych między innymi ze 
skutkami uzależnienia od gier komputerowych oraz ostrzegali 
przed nadmiernym i niewłaściwym korzystaniem z Internetu. 
Wszystkie, nawet z pozoru drobne akcje, pozostają w pamięci 
uczestników i składają się na większe doświadczenia. Dlatego 
wszyscy, ci starsi i młodsi uczniowie, czekają na kolejne atrak-
cje, które szykuje dla nich rok szkolny 2016/2017.

Ewa Furgała, Zespół Szkół w Głogowie Młp.

KOLOROWA JEsIEŃ
Są wśród nas osoby, które nie poddają się łatwo jesiennej melancholii i robią wszystko, by „pokoloro-
wać” szare jesienne dni. Do tej grupy należą nauczyciele Zespołu Szkół w Głogowie Małopolskim, którzy już 
w pierwszych tygodniach roku szkolnego zorganizowali dla swych podopiecznych sporo atrakcji.

Uczniowie wykonali własny majstersztyk – w dawnych czasach dzieło zadane  
przez cech, wykonywane przez czeladnika ubiegającego się o stopień mistrza

JAK TO z TYM 
PIENIąDzEM bYŁO

CzYLI HIsTORIA PIENIąDzA DLA MALuCHÓW

W własnoręcznie wykonanych strojach uczniowie promowali zdrowy styl odżywiania się
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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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W 1653 r. zakoń-
czył się spór zwią-
zany z ustaleniem 
praw do spadku po 
Mikołaju Spytku Li-
gęzie. Mieszczanie 
głowowscy dowie-
dzieli się, że ich no-
wym panem będzie 
Jerzy Sebastian Lu-
bomirski. W związ-
ku z tym w sierpniu 
1653 r. delegacja raj-
ców miejskich udała 

się do Łańcuta, gdzie w tamtejszym zamku akurat magnat 
przebywał i przedstawiła mu wszystkie posiadane przywi-
leje. Dwudziestego trzeciego dnia tego miesiąca uzyskali od 
księcia dokument, w którym on zaświadczał, że wszystkie 
od antecessoribus meis in Glowow, czyli od poprzedników 
moich na Głowowie, dane prawa on również utrzymuje. 
Wraz z delegacją rajców do Łańcuta udali się także przed-
stawiciele cechu szewskiego i oni również tego samego dnia 
otrzymali spisane na pergaminie potwierdzenie ich praw 
zawartych w statucie.

Jerzy Sebastian Lubomirski był synem Stanisława i wnu-
kiem Sebastiana, który to zapoczątkował wielkość rodu 
m.in. przejmując w dzierżawę kopalnie soli w Wieliczce, 
a zyski inwestując w nabywanie majątków ziemskich. Z ko-
lei Stanisław Lubomirski od cesarza otrzymał tytuł książę-
cy. Gdy w 1567 r. Jerzy Sebastian za przyczynienie się do 
wyparcia Szwedów w czasie „potopu”, otrzymywał od króla 
buławę mniejszą koronną, inny pretendent do hetmańskie-
go urzędu, Stefan Czarniecki, miał rzec czyniąc przytyk do 
źródła bogactwa Lubomirskich: Jam nie z roli, ani soli, tylko 
z tego co mnie boli. Oczywiście ten ból pochodził z ran od-
niesionych na polach bitew w czasie służby Rzeczpospolitej.

Jednak i Lubomirski nie szczędził swoich sił przejawiając 
wielką aktywność. W 1660 r. wyprawił się wraz z armią 
na kresy Rzeczpospolitej, by rozprawić się z Kozakami, 
którzy sprzymierzywszy się armią moskiewską ponow-
nie podnieśli bunt. W bitwie pod Cudnowem hetman nie 
dopuszczając do połączenia obu nieprzyjacielskich wojsk, 
rozprawił się najpierw z Rosjanami, a później z Kozakami. 
Dzięki zwycięstwu Lubomirski stał się w Rzeczpospolitej 
niezwykle popularny. Król Jan Kazimierz wykorzystując tę 
popularność zamierzał namówić magnata, aby poparł jego 
plany dokonania elekcji vivente rege, czyli za życia króla. 
Bezdzietny Jan Kazimierz pragnął, by nowym królem zo-
stał Burbon, Henryk Julian książę d’Enghien. Król Fran-
cji, Ludwik XIV na realizację tego celu przysyłał do Polski 
tysiące dukatów. Wydawałoby się, że za pieniądze można 
wszystko kupić. Jednak okazało się, że Jerzy Sebastian Lu-
bomirski odmówił swojego poparcia wobec królewskich 
planów uważając, iż jest to niezgodne z ustrojem monarchii 
elekcyjnej obowiązującym w naszym kraju.

Wiadomo jak zakończyła się cała historia. Król mszcząc się 
nakazał powołanie sądu sejmowego, który skazał magnata na 
utratę wszystkich urzędów, konfiskatę całego majątku i bani-
cję. Lubomirski musiał uciekać za granicę, a w jego majątkach 
ziemskich pojawili się królewscy komisarze, których zadaniem 
było przejąć kontrolę nad jego dochodami. Prawdopodob-
nie i do Głowowa przybył królewski urzędnik. Część wojska 
i szlachta koronna opowiedziała się jednak po stronie het-
mana, Lubomirski wrócił do Rzeczpospolitej i stanął na czele 
rokoszu, czyli buntu przeciwko władcy. Po dwóch niezwykle 
krwawych bitwach pod Częstochową i Mątwami, gdzie Polacy 
przelewali polską krew, nastroje wreszcie ochłonęły. Magnat 
przeprosił króla, a władca okazał mu łaskę rehabilitując go. 
Wydarzenia te zszargały jednak Lubomirskiemu zdrowie do 
takiego stopnia, że kilka miesięcy później, w styczniu 1667 r. 
został najpierw sparaliżowany, a następnie zmarł.

Historiografia w większości potępiła hetmana chcąc wi-
dzieć w postępowaniu króla chęć reformy ustroju pań-
stwowego. Lubomirski został ukazany jako butny magnat 
z uporem maniaka broniący złotej wolności szlacheckiej, 
co miało być szkodliwe dla państwa. Jest to ocena nie do 
końca obiektywna, ponieważ powstała już za czasów roz-
biorów, kiedy doszukiwano się przyczyn słabości państwa 
i dostrzeżone je m.in. w wolnej elekcji. Jednak jak w takim 
razie oceniać postępowanie Jana Kazimierza, który za fran-
cuskie pieniądze realizował w Rzeczpospolitej francuską 
rację stanu? Nie miał poparcia w szlacheckim społeczeń-
stwie, a usilnie dążąc do zmian wywołał wojnę domową 
i ferment, który tylko państwo osłabił. Może czas wreszcie 
na rehabilitację hetmana Jerzego Sebastiana Lubomirskie-
go, pana m.in. i na Głowowie?

Robert Borkowski

GŁOGOWsKIE bIOGRAFIE
JERzY sEbAsTIAN LubOMIRsKI

Jerzy Sebastian Lubomirski
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Kazimierz Trzciński pełniący obowiązki kierownika szkoły 
w Stykowie, 21 marca 1949 r. zakładając kronikę szkolną 
zapisał: Wiedziony ciekawością o stanie oświaty w tutejszej 
gromadzie za czasów będących jeszcze dotychczas w pamię-
ci ludzi najstarszych dowiedziałem się, że w drugiej połowie 
wieku XIX w całej gromadzie tylko jeden człowiek nazwi-
skiem Selwa umiał czytać i pisać. Bez niego nie mogło się 
obejść przy załatwianiu wszelkiej korespondencji, tak pry-
watnej jak i urzędowej. On był duszą całej gromady i od nie-
go wyłącznie zależał bieg życia w gromadzie. Niewątpliwie 
wraz z biegiem czasu zaczęto sobie zdawać sprawę, że sytu-
acja ta jest bardzo niewygodna. W 1905 r. na posiedzeniu 
stykowskiej rady gminnej zapadła decyzja o budowie we 
wsi szkoły. O jej funkcjonowaniu do lat 30. XX w. pisał Ta-
deusz Zygo w artykule „100 lat szkoły w Stykowie. Pierwsze 
ćwierćwiecze” (ZG nr 9/2013). Jakie były dalsze jej losy?

Wyżej wspomniany Kazimierz Trzciński tak pisał na temat 
działania szkoły w czasie II wojny światowej: Podczas oku-
pacji niemieckiej nie było regularnej nauki z braku opału lub 
z innych przyczyn, a w końcu zajęto szkołę dla celów wojsko-
wych. W tym czasie nauka odbywała się w szopie strażackiej 
i w domach prywatnych. Z braku podręczników szkolnych 
cała nauka opierała się wyłącznie na wychodzącym wów-
czas periodyku szkolnym pt. „Ster”, a wszelka koresponden-
cję z władzami załatwiano w języku niemieckim. W dal-
szych słowach kronikarz wyjaśniał, że wojenna psychoza 
sprawiła, iż zarówno starsi jak i młodsi nie myśleli o nauce 
zajęci głównie walką o przetrwanie. Na początku sierpnia 
1944 r. Styków został wyzwolony przez Armię Czerwoną, 
która przyniosła ze sobą również i zniszczenia. Cały inwen-
tarz zupełnie spalony – pisał Trzciński – jak płot, drewut-
nia, księgi szkolne, pomoce naukowe i ławki. Pozostały tylko 
szczątki nie nadające się do użytku.

Na szczęście kwaterunek Armii Czerwonej nie naruszył 
stanu samego budynku, dzięki czemu już w 1944 r. moż-
na było zorganizować w nim naukę. Utworzono pięć 
klas, a pracę podjęli Ignacy Filip jako kierownik oraz Ja-
nina Maks i Maria Rudolf jako nauczycielki. Niestety, po 
dwóch latach nauka została przerwana, od września 1946 
r. Ignacy Filip objął stanowisko kierownika „Księgarni Na-
uczycielskiej” w Rzeszowie, a obie nauczycielki przeniosły 
się do Głogowa. Od lutego 1947 r. stykowska szkoła wzno-
wiła swoją działalność, przez kilka miesięcy w pojedynkę 
pracowała w niej Zofia Barczak. Jednak już od września 
grono nauczycielskie powiększyło się właśnie o Kazimie-
rza Trzcińskiego, mianowanego kierownikiem i jego żonę, 
Józefę Trzcińską pracującą jako nauczycielka. We wrześniu 
1948 r. stykowska szkoła miała już status pełnej 7-letniej 
szkoły powszechnej.

Nauka odbywała się w budynku (dzisiejszy dom ludowy), 
który mieścił dwie klasy i dwa pokoje z kuchnią z przezna-
czeniem na kancelarię i mieszkanie dla nauczyciela. Z cza-
sem oba pokoje przerobiono na dodatkowe klasy. Ludność 
tutejsza – informował Trzciński w kronice – na ogół biedna, 
do szkoły ustosunkowuje się z każdym rokiem przychylniej. 
Są pewne trudności spowodowane brakiem wspólnego pa-
stwiska, co w rezultacie odbija się ujemnie na nauce, ponie-
waż dzieci szkolne są przez cały okres pasienia, od wczesnej 

wiosny do późnej jesieni, przywiązani do łańcucha krowie-
go. Naukę starano się urozmaicać wycieczkami. Pierwszą 
zorganizowano w czerwcu 1948 r. do pałacu w Łańcucie. 
W następnym roku szkolnym szkoła została wyposażona 
w 60 plansz pomocnych w edukacji, trzy mapy – Europy, 
Polski i powiatu rzeszowskiego – 150 książek do utworzo-
nej właśnie biblioteki, piłkę do siatkówki i dwóch urządzeń 
doświadczalnych do fizyki.

28 lutego 1948 r. uczniowie klasy trzeciej wysłali list do re-
daktora „Dziennika Polskiego”, w którym pisały: Kochany 
panie, zwracamy się do pana, aby pan puścił w gazetę naszą 
prośbę. To może jak ktoś przeczyta to nam podaruje piłkę 
taką, co potrzeba pompki, żeby ją naładować powietrzem. 
[…] Bo my mamy podwórko przy szkole, a nie mamy się czym 
bawić. Bo nasza szkoła jest biedna i nie możemy sobie kupić. 
W liście znalazło się wiele błędów, za które przepraszał Ka-
zimierz Trzciński w dopisanym komentarzu: Posyłam ten 
list w oryginale, chociaż on mi wcale zaszczytu nie przyno-
si swoimi błędami. Dzieci faktycznie biedne, zdolne, list ten 
ułożyły same, a mnie tylko poprosiły o wysłanie go pod Pań-
skim adresem. Jeśli ich prośba odniosłaby pożądany skutek, 
byłoby bardzo szczęśliwie, bo o takiej piłce marzą. Wzruszo-
ny redaktor znalazł sponsorów nie tylko na piłkę, ale rów-
nież na wiele innych darów. Proszę powiedzieć dzieciakom 
– odpisywał – że zrobią najpiękniejszy prezent, gdy będą się 
pilnie uczyć, aby wyrośli na wartościowych obywateli. Proszę 
pozdrowić ode mnie miłe dzieci stykowskie.

W dniach od 8 do 10 czerwca 1949 r. odbyła się szkolna 
wycieczka do Krosna. Poważna ilość dzieci jechała pierwszy 
raz pociągiem – relacjonował Trzciński. Największe wraże-
nie na uczniach zrobiło spotkanie z 82-letnią córką Marii 
Konopnickiej mieszkającą w dworku w Żarnowcu. Podczas 
wycieczki zwiedzono również ruiny zamku w Odrzykoniu. 
Rok szkolny 1950/1951 zaczął się bez zmian w kadrze na-
uczycielskiej, lecz już 15 września na kurs do Wrocławia 
wyjechał Kazimierz Trzciński, a po powrocie został prze-
niesiony do Rzeszowa. Razem z nim odeszła Zofia Barczak. 
Od 1 października 1950 r. w stykowskiej szkole zaczęły pra-
cować Maria Ładoś i Maria Topolska. Nowy rok szkolny 
przyniósł ponowne zmiany w zatrudnieniu, ale obejmuje 
on już kolejne dziesięciolecie XX w., które będzie tematem 
następnego artykułu.

Robert Borkowski

szKOŁA W sTYKOWIE W LATACH 40. XX WIEKu

Budynek szkoły w Stykowie w 1952 r.
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Kiedy rozpoczął pan swoją karierę sportową?
Obecnie jestem jeszcze aktywnym zawodowo, jednym 
z najstarszych stażem pracowników „Pratt & WHITNEY 
Rzeszów” (dawne WSK). W moim przypadku trudno 
mówić, że robiłem lub robię karierę sportową. Po prostu 
w miarę swoich możliwości w czasie wolnym od pracy i in-
nych obowiązków spędzam aktywnie czas. W młodości nie 
miałem warunków do uprawiania sportu. Bieganie, jazda 
na nartach czy na rowerze wynikała z czysto praktycznych 
potrzeb i uwarunkowań takich jak duże odległości do szko-
ły, czy pracy, a zimą zaśnieżone drogi. Dla mnie dobrą szko-
łą życia i rozwoju fizycznego był pobyt w wojsku, gdzie się 
zgłosiłem już w wieku siedemnastu lat. Tam się spotkałem 
z prawdziwą rywalizacją sportową i zaliczaniem testów 
sprawnościowych.

Pamięta Pan swój pierwszy start?
Swoich sił w biegach po raz pierwszy spróbowałem startu-
jąc w Rzeszowie w „I Biegu Rzecha” na dystansie 25 km. 
Było to o ile dobrze pamiętam w 1979 roku. Bieg ukończy-
łem z bólem nóg ale udało się wyprzedzić kilkunastu za-
wodników. Od tego czasu do 2012 roku w zawodach biego-
wych brałem udział kilkanaście razy, startując w imprezach 
organizowanych przez mój zakład pracy, biegach organizo-
wanych na terenie Rzeszowa oraz Głogowa Młp.

Jakie dyscypliny sportowe poza bieganiem pan uprawia?
Wszystko zaczęło się w międzyczasie w Głogowie, gdy po 
okresie zastoju reaktywowano Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej „Sokół”. Prezesem została Dorota Rejus. 
To ona wraz z mężem dając osobisty przykład aktywności 
fizycznej potrafiła skupić wokół siebie liczne grono osób 
w różnym wieku, lubiących spędzać czas na sportowo. Mał-
żeństwo Rejusów było prekursorami narciarstwa biegowego 
w naszym miasteczku. W tym roku do naszego ogniska zo-
stało przyjęta grupa młodych osób na czele z Kingą Walanią, 
aktualnie najlepszą biegaczką gminy i nie tylko. To są ludzie, 
których pasją obok uprawiania czynnego sportu jest działal-
ność dla innych. Wtedy do gry w tenisa stołowego namówił 
sąsiad i to był mój początek w zajęciach TKKF. Później, za 
namową Doroty Rejus, zacząłem brać udział w wycieczkach 
rowerowych, zawodach biegowych oraz narciarskich na bie-
gówkach. Oprócz startów w zawodach z dyscyplin już wy-
mienionych kilkanaście razy w miesiącu korzystam z basenu 
i sauny, a w okresie zimowym również z lodowiska i siłowni. 
Jak trzeba to potrafię zagrać w tenisa ziemnego.

Jakie sukcesy Pan osiągnął?
Sukcesów w sensie bardzo dobrych wyników na poszczegól-
nych dystansach biegowych nie osiągnąłem, jednak w tym 
roku brałem czynnie udział w rekordowej liczbie imprez 
biegowych wszystkie je kończąc. W sumie 34 imprezy bie-
gowe na różnych dystansach – począwszy od 1200 m (Bieg 
Ojców) do 42,197 km (Bieg Maratoński), w tym 7 Półma-

ratonów. Oprócz biegów uczestniczyłem w ekstremalnej, 
nocnej pielgrzymce na dystansie 43 km. Dla mnie sukce-
sem było poprawienie wyniku o 20 minut w Maratonie 
Rzeszowskim w porównaniu do ubiegłego roku z tej samej 
trasy. Ponadto cenię sobie 10 miejsce z Krynicy w mojej ka-
tegorii wiekowej w biegu na dystansie 10 km w klasyfikacji 
„Mistrzostw Polski Masters” oraz trzecie miejsce w „Rze-
szowskiej Piątce”.

Jak pan ocenia organizację imprez sportowych w gminie 
Głogów?
Mieszkając kilkanaście lat w Głogowie byłem świadkiem 
powstawania infrastruktury sportowej i według mnie jest 
ona wystarczająca do aktualnych potrzeb. Obecnie w na-
szej gminie zauważa się duży wzrost ilości imprez umożli-
wiających rywalizację osobom aktywnym fizycznie w róż-
nych dyscyplinach sportowych. Głogów stał się już słynny 
z imprezy biegowej „Dychy Głogowskiej”, bardzo dobrze 
organizowanej przez naszych kolegów z „Biegunki Team”. 
W tym roku w ramach TKKF ,,Sokół”, z inicjatywy koleżan-
ki Kingi Walani – głównej organizatorki, zaangażowaniu 
burmistrza oraz wielu osób z terenu gminy organizujemy 
,,I Bieg Zeloty” na który zapraszamy 3 grudnia do Boru. 
Uczestnicząc w różnych imprezach sportowych widać duże 
zaangażowanie władz samorządowych.

Jakie ma pan założenia i plany na przyszłość ?
Jeżeli chodzi o plany to w przyszłym roku wystartuję w Kry-
nicy tradycyjnie na 10 i 21 km. Myślę też jeszcze poprawić 
swój czas w „Maratonie Rzeszowskim”. 

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiał: Paweł Grzywacz

SPORT

W TYM ROKu bRAŁEM CzYNNY uDzIAŁ 
W REKORDOWEJ LICzbIE IMPREz bIEGOWYCH

Rozmowa z Franciszkiem zielińskim – aktywnym biegaczem TKKF „sokół”
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Od czerwca br. w ramach Wojewódzkiego Programu Po-
mocy Społecznej na lata 2016 – 2023 w naszej gminie reali-
zowany jest program pn. „Sportowe Centrum Aktywizacji 
Seniorów”, który ma za zadanie wzbogacić ofertę w zakresie 
aktywizacji i organizacji czasu wolnego osób 50 i 60+. Pro-
gram stwarza warunki do podjęcia aktywności sportowej 
i czynnego wypoczynku dla osób w wieku emerytalnym. 
Ponadto, daje seniorom okazję do integracji międzypokole-
niowej i aktywizacji społecznej.

Dwa razy w tygodniu Panie 50+ uczestniczą w nieodpłat-
nych zajęciach pilates, które prowadzi instruktor Pani Mał-
gorzata Grodecka. Na warsztatach wykonują ćwiczenia wy-
korzystując piłki rehabilitacyjne, skupiają się na oddechu 
i napięciu odpowiednich mięśni, ale przede wszystkim na 
poprawnym ułożeniu kręgosłupa. Metoda Pilates jest bez-
pieczna dla każdego bez względu na wiek, kondycję czy tryb 

życia. Każda z uczestniczek pracuje w swoim tempie i wyko-
nuje ćwiczenia na poziomie swoich możliwości – tłumaczy 
instruktorka. Kolejną propozycją aktywności ruchowej dla 
seniorów są zajęcia „Chodź na kijki”. Dzięki regularnym 
marszom Nordic Walking pod okiem trenera, uczestniczki 
zajęć bezpiecznie maszerują po głogowskich ścieżkach, po-
prawiając swoją kondycję i kondycję swojego kręgosłupa. 

Fizyczna aktywność w podeszłym wieku to nie tylko sposób 
na zagospodarowanie wolnego czasu. Regularna aktywność 
fizyczna osób starszych pozwala zredukować nadciśnienie, 
poprawić sprawność układu krążenia oraz obniżyć poziom 
cholesterolu i cukru we krwi. To także doskonały sposób 
dający oprócz aktywności fizycznej możliwość integracji 
w swojej grupie wiekowej.

Zajęcia realizuje Stowarzyszenie „Na Plus” przy wsparciu 
finansowym z budżetu Województwa Podkarpackiego – 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Anna Morawiec 

AKTYWNI W KAŻDYM WIEKu
Aktywność fizyczna seniorów jest jednym z najważniejszych czynników, które decydują o ich zdrowiu. Se-
niorzy z naszej gminy regularnie uczestniczą w proponowanych programach mających na celu aktywiza-
cję sportową i społeczną. 

Nordic Walking

Zajęcia pilates 
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Cykl zawodów o Puchar 
Okręgu Rzeszowskiego 
zakończyła sierpniowa 
runda finałowa rozegrana 
w Makowisku. Na uwagę 
zasłużyły wyniki Szymona 
Łyczki – 586 pkt (II miejsce 
w kategorii młodzików), 
Ksawerego Kopcia – 637 
pkt (I miejsce w kategorii 
dzieci) i Kacpra Przywa-
ry – 310 pkt (IV miejsce 
w kategorii dzieci młod-
szych). W końcowej kla-
syfikacji Pucharu Okręgu 
młodzicy zajęli następujące 
miejsca: Szymon Łyczko 
– IV, Michał Winiarski V, 
a w klasyfikacji zespołowej 
miejsce VI. Kategorię wie-

kową dzieci wygrał Ksawery Kopeć zajmując I miejsca we 
wszystkich trzech rundach zawodów. Po raz pierwszy ze-
spół młodzików UKS Sajdak wystąpił w pełnym składzie 
na Mistrzostwach Polski Młodzików w Zgierzu 17-18 wrze-
śnia. Wprawdzie wyniki indywidualne odbiegały od najlep-
szych w strefie medalowej, to zanotować należy XI miejsce 
w klasyfikacji klubowej.

W kolejnym tygodniu dziesięciu zawodników UKS Sajdak 
strzelało w Krakowie podczas Międzywojewódzkich Mi-
strzostw Młodzików (były to zawody objęte klasyfikacją 
współzawodnictwa dzieci i młodzieży przez ministerstwo 

sportu) oraz rozgrywanym w młodszych kategoriach Pu-
charze Lajkonika. Młodzicy: Michał Winiarski – 575 pkt 
(miejsce 16), Bartosz Węglowski – 571 pkt (miejsce 19) 
i Szymon Łyczko 515 pkt – (miejsce 26), w klasyfikacji ze-
społowej zajęli  VII miejsce zdobywając 3 pkt we współ-
zawodnictwie MSiT. Znaczący sukces zanotował Ksawery 
Kopeć w Pucharze Lajkonika dzieci, zajmując II miejsce 
w licznej i międzynarodowej obsadzie tych zawodów, zdo-

bywając główne trofeum w Strzelaniu Mistrzów – piękną 
figurkę krakowskiego lajkonika. W tej prestiżowej impre-
zie z dobrej strony pokazali się pozostali zawodnicy tej 
kategorii wiekowej: Karol Sitek – 12 miejsce, Adrian Fur-
man – 18 miejsce, Kacper Przywara – 19 miejsce, Martyna 
Stańczyk – 25 miejsce, Wiktoria Orzech – 20 miejsce, oraz 
najmłodszy z ekipy Maciej Tereba – 17 miejsce w kategorii 
dzieci młodszych.

8 października w pięknej scenerii parku w Tyczynie odby-
ły się Mistrzostwa Okręgu stanowiące zakończenie tego-
rocznego sezonu na torach otwartych. Tym razem zimowe 
czapki i rękawiczki stanowiły obowiązkowe wyposażenie 
zawodników. Sukcesy stały się udziałem najmłodszych: Mi-
strzem Okręgu został bezsprzecznie najlepszy w wojewódz-
twie w bieżącym sezonie zawodnik UKS  Sajdak – Ksawery 
Kopeć. Dzielnie radzili sobie również pozostali zawodnicy.

Oceniając mijający sezon stwierdzić należy, że znamy swoje 
miejsce w łuczniczej rywalizacji. Nadzieją napawają starty 
Ksawerego Kopcia i grupy dzieci. Część z nich w przyszłym 
sezonie przechodzi do kategorii młodzików. Natomiast 
grupę młodzików, którzy rywalizowali od poziomu okrę-
gu do ogólnopolskiej areny czeka wiele pracy, by dorównać 
najlepszym, bowiem tylko ciężka praca owocuje medalami.

Wiesław Opałek

SPORT

ŁuCzNICY uKs sAJDAK zAKOŃCzYLI OTWARTY sEzON
Pod koniec lata i na początku jesieni trudno liczyć, że pogoda będzie łaskawa dla łuczników. Toteż stanowi-
ła dodatkowy czynnik, z którym musieli się zmierzyć zawodnicy UKS Sajdak w kończącej sezon serii startów.

Ekipa UKS Sajdak na zawodach w Krakowie

Ksawery Kopeć  
na Pucharze Lajkonika
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Kiedy za oknem robi się chłodniej nie trudno o prze-
ziębienie. Nie ma skutecznej metody na uniknięcie 
przeziębienia. Jednak przestrzegając kilku podsta-
wowych zasad możemy ochronić się przed wirusami. 

oDPoWiEDniA TEmPERATURA
Rozpoczął się sezon grzewczy, tak więc w naszych domach 
odkręcamy kaloryfery. Lubimy ciepło, jednak często tem-
peratura w naszych domach jest zbyt wysoko ustawiona. 
To powoduje, że oddychamy bardzo suchym powietrzem. 
A błona śluzowa dróg oddechowych tego nie toleruje. 
Wskazana temperatura powietrza powinna wynosi ok. 
18 – 20 stopni Celsjusza. Pamiętajmy też o wietrzeniu po-
mieszczeń – dzięki temu poprawi się kondycja i odpor-
ność naszego organizmu.

„nA CEBULKę”
To prawda stara jak świat, ale skuteczna. W czasie jesienno
-zimowym najlepiej zakładać na siebie kilka warstw odzie-
ży czyli ubierać się na tzw. „cebulkę”. To zwiększa izolację 
cieplną ciała, a w razie ocieplenia w ciągu dnia zdjęcie 1 lub 
2 warstw odzieży zapobiegnie przegrzaniu. Jesienią warto 
wyciągnąć z szafy także ciepłą czapkę i szalik – zbadano, że 
przez skórę głowy tracimy do 30% naszego ciepła. 

zBUDUJ sWoJą oDPoRność
Jesienią warto wprowadzić do swojej diety produkty, któ-
re w naturalny sposób pomogą nam zbudować odporność: 
owoce i warzywa, ryby, miód, który ma właściwości anty-
wirusowe, surową natkę pietruszki, cebulę i czosnek.

sPECyFiKi z APTEKi
Gdy domowe sposoby nie są dla nas wystarczające można 
zastosować środki rozgrzewające lub lekarstwa, dostęp-
ne w aptece bez recepty. Na półkach aptecznych można 
znaleźć też preparaty ziołowe, które powodują wzmożo-
ną ogólną, naturalną odporność organizmu. Ważne, aby 
w swoim składzie miały aloes, jeżówkę purpurową, koszy-
czek rumianku, korzeń żeń-szeń, czosnek pospolity i czo-
snek niedźwiedzi  lub dziką różę.

Katarzyna Madej

NIE DAJ sIĘ PRzEzIĘbIENIu!

Zmiksuj ząbek czosnku, 2 łyżeczki miodu, 2 łyżeczki świeżego imbiru, pół łyżeczki 
pieprzu cayenne, pół łyżeczki cynamonu, pół filiżanki soku z cytryny. Taki napój wypity 

3-4 razy dziennie podniesie odporność i pomoże odżegnać przeziębienie.

NAszE sMAKI – PROzIAKI
Proziaki to tak naprawdę bułeczki na sodzie. Charaktery-
styczne dla Podkarpacia pieczywo swoją nazwę zawdzię-
czają właśnie sodzie, potocznie nazywanej kiedyś „prozą”. 
Dawniej pieczono je  bezpośrednio na żelaznej płycie pie-
ców opalanych węglem gdy zabrakło chleba, dziś – są rary-
tasem w polskiej kuchni.

sKłADniKi: 1 kg mąki pszennej; ½ litra zsiadłego mleka, 
kefiru lub maślanki; ½ łyżki soli; ½ łyżki sody oczyszczonej; 
2 jaja; cukier do smaku.

WyKonAniE: Wszystkie składniki wymieszać i wyrobić 
ciasto. Rozwałkować i pokroić na kawałki. Piec na blasze 
z obu stron. WAŻNE! Proziaki smażymy bez tłuszczu, na su-
chej średnio rozgrzanej blasze lub patelni z obu stron. Poda-
jemy na ciepło, jednak odgrzewane też smakują wyśmienicie.

z Czym JEJ JEść? Właściwie mogą być ze wszystkim, co 
dobrze smakuje na kanapkach. Można je jeść z masłem zio-
łowym, czosnkowym, smalcem czy ziołowym twarożkiem. 
Doskonale smakują też na słodko – z dżemem miodem lub 
powidłami. 

Podkarpacie może poszczycić się najbardziej różnorodną kuchnią re-
gionalną. Podkarpackie dania można spróbować podróżując szlakiem 
kulinarnym Podkarpackie Smaki (www.podkarpackiesmaki.pl), który 
oferuje aż trzy trasy kulinarne. Szlak liczy 50 obiektów gastronomicz-
nych w których można zamówić m.in.: proziaki, hreczanyki, fuczki, 
klepak czy zalewajkę oraz inne tradycyjne potrawy. Region można 
zwiedzać także poprzez smak. Bogata tradycja kulinarna Podkarpacia 
z pewnością pozostawi niezapomniane wrażenia kulinarne. 

Przepis pochodzi z książki „Tradycja, smak i wdzięk”, w której zawarte zostały wybrane 
przepisy kulinarne z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Eurogalicja”

Anna Morawiec
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KiEDy Pić WoDę?
Wodę należy pić regularnie, najlepiej małymi łykami. Lepiej 
pić częściej a mniej niż dużo za jednym razem. Wypicie na-
raz dużej ilości wody może spowodować szybsze wypłukiwa-
nie soli mineralnych z organizmu, a nawet doprowadzić do 
niewydolności nerek. Jeśli nie lubisz smaku wody nie sięgaj 
po dostępne w sklepach wody smakowe – do zwykłej wody 
dodaj plasterek cytryny, świeżą miętę lub świeże owoce.

KTo PoWiniEn Pić WoDę?
Wodę powinien pić każdy, jednak ze względu na prowadzony 
tryb życia niektórzy potrzebują jej więcej. Więcej wody po-
winny pić osoby, których dieta jest bogata w błonnik. By orga-
nizm dobrze przyswajał błonnik składnik ten musi się dobrze 
rozpuścić w wodzie. Picie dużej ilości wody zalecane jest tak-
że sportowcom i osobom pracującym fizycznie. Dużo wody 
powinny pić także kobiety w ciąży, smakosze kawy i alkoholu.

iLE Pić?
Przyjmuje się, że człowiek powinien dostarczać 30 ml 
wody na 1 kg (albo 1 litr na 30 kg) masy ciała, co przekła-
da się na około 1,5 – 3,5 litrów wody dziennie. Można też 
podzielić swoją aktualną wagę przez 30 wtedy dokładnie 
będzie wiadomo ile pić wody dziennie. Wraz ze wzrostem 
aktywności ruchowej oraz temperatury otoczenia należy 
zwiększać jej spożycie.

FAKTy i miTy

Woda wypłukuje toksyny z organizmu
Prawda. Woda wspomaga pracę nerek, które przyczyniają 
się do oczyszczania naszego organizmu. Brak odpowiedniej 

ilości wody w organizmie sprawia, że nerki nie mogą wy-
konywać swojej pracy prawidłowo, a toksyny będą zalegać 
w organizmie.

Woda pomaga w procesie odchudzania
Prawda. Woda wypełnia żołądek, na długi czas dając uczu-
cie sytości, w związku z tym tracimy apetyt na podjadanie. 
Należy pamiętać, że jeśli ktoś się odchudza i nie pije dosta-
tecznej ilości płynów, zakwasza swój organizm.

Woda butelkowana zawiera więcej minerałów
Fałsz. Napis na etykiecie „woda mineralna” wcale nie ozna-
cza, że dana woda jest źródłem minerałów. Prawdziwa na-
turalna woda mineralna powinna zwierać 1000 mg (1 g) 
minerałów w 1 litrze. Wody o niższej mineralizacji są wo-
dami źródlanymi.

Nie powinno się pić w trakcie posiłków
Prawda. Picie wody w trakcie spożywania posiłku zmniejsza 
stężenie enzymów trawiennych, a to utrudnia trawienie. Po-
woduje to również, że spożywany pokarm zlepia się z żołąd-
ku, a to z kolei sprawia, że aby się najeść trzeba zjeść więcej. 
Najlepiej wypić szklankę wody 10 minut przed i po jedzeniu.

Woda ma wpływ na naszą koncentrację.
Prawda.  Dzięki odpowiedniemu nawodnieniu możemy być 
bardziej efektywni w pracy, a także mieć lepsze wyniki w na-
uce. Odwodnienie na poziomie ubytku 2% wody może po-
wodować problemy z koncentracją i pamięcią, rozdrażnienie 
i spowolnienie szybkości reakcji, a tym samym utrudniać 
procesy uczenia i zapamiętywania.

Katarzyna Madej

DLACzEGO WARTO PIĆ WODĘ?
Woda stanowi ok. 60-70 proc. masy ciała dorosłego człowieka. Woda krąży po naszym organizmie i trzeba stale ją 
uzupełniać. W ciągu dnia powinniśmy zatem pić ok. 2 – 2,5 litra płynów pod różną postacią. 

Wypicie szklanki wody z cytryną tuż po przebudzeniu, pomoże organizmowi 
w naturalnym procesie detoksykacji. Regularne picie takiego napoju pomaga 

w oczyszczaniu jelit i wspomaga system trawienny.
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Głogów młp.: Sklep „Super - Sam” GS*; 
Sklep Delikatesy „Dwójka” GS; Sklep Deli-
katesy „Centrum”; PIWEX Sklep firmowy ul. 
Długa (osiedle Słoneczne); Sklep nr 6 w Gło-
gowie Młp. (osiedle Słoneczne) GS; Sklep p. 
Zofii Liszcz; Salonik prasowy w Biedronce.
Wysoka Głogowska: Sklep nr 7 - GS; SPAR; 
Sklep p. Furman
Budy Głogowskie: Sklep nr 10 - GS; Sklep 
p. Bober; Sklep p. Kogut
Przewrotne: Sklep p. Rusin; Sklep nr 4 GS
styków: Sklep p. Pasek; Sklep p. Suszek
Pogwizdów stary: Sklep p. Kluzińskich
Hucisko: Sklep nr 8 - GS
Wola Cicha: Sklep nr 13 - GS
zabajka: Sklep nr 11 - GS, Sklep KAMA
miłocin: Delikatesy „Dwójka” - GS
Rudna mała: Sklep nr 16 „Delikatesy Cen-
trum” - GS
Lipie: Delikatesy „Dwójka” - GS
Rogoźnica: Sklep nr 12 - GS; Sklep  
p. Marczydło

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

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

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

Wydawca: 
Podkarpacki Klub samorządności
(zadanie realizowane na zlecenie 
Gminy Głogów młp.)
Adres redakcji: 
ul. Kard. stefana Wyszyńskiego 12, 
Głogów młp.
Redakcja: Katarzyna madej
Korekta językowa: Redakcja 
nakład: 800 egz. 
Druk i łamanie: BonUs LiBER sp. z o.o. 
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Tu można kupić 
„ziemię Głogowską”

Kronika policyjna

Kalendarium najbliższych wydarzeń

30 listopada – Ostateczny termin nadsyłania prac w konkursie fotograficz-
nym „Głogowski Kalendarz 2017”, www.mgdk.pl

3 grudnia
– Bieg „Zeloty” upamiętniający żołnierza niezłomnego cho-

rążego Franciszka Litwina, pseudonim „Zelota”, start godz. 
11.00, Bór

4 grudnia

– Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza 
Głogowa Młp. – LKS Głogovia Głogów, szkolna hala spor-
towa ZSO w Głogowie Młp., godz. 9.00

– Charytatywny Koncert Mikołajkowy „Łączmy serca wspól-
nym rytmem” – sala widowiskowa MGDK w Głogowie 
Młp., godz. 16.00

9 grudnia – Gminny Międzypokoleniowy Turniej Szachowy, Zespół 
Szkół w Głogowie Młp., godz. 12.00

17 grudnia – Mecz siatkarzy LKS Głogovia o mistrzostwo III Ligi, szkol-
na hala sportowa ZSO w Głogowie Młp., godz. 17:00

18 grudnia
– Kiermasze bożonarodzeniowe, MGDK w Głogowie Młp., 

Domy Ludowe na terenie Gminy Głogów Młp., www.
mgdk.pl

2/3.11. br. – usiłowanie kradzieży płyt betonowych w miejscowości Rogoźnica.

6.11. br. – mężczyzna w miejscowości Rudna Mała kierował samochodem oso-
bowym znajdując się pod wpływem środka odurzającego.

 6.11. br. – kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości przez 
mężczyznę w miejscowości Przewrotne.

 8.11. br. – kradzież dowodu osobistego w miejsc. Styków przez osobę podającą 
się za pracownika zakładu energetycznego.

10.11. br. – funkcjonariusze KP w Głogowie Młp. w wyniku podjętych czyn-
ności w miejscowości Hucisko ujawnili, a następnie zabezpieczyli 2 
sztuki broni długiej palnej typu sztucer i dubeltówka oraz amuni-
cję w ilości 123 sztuk bez wymaganego przepisami zezwolenia, jak 
również trofea zwierząt łownych w ilości 5 sztuk.

12.11. br. – kradzież portfela wraz z jego zawartością w postaci dokumentów 
i pieniędzy w miejsc. Miłocin.

13.11. br. – kierowanie pojazdem mechanicznym przez mężczyznę w stanie 
nietrzeźwości w miejsc. Głogów Młp.

16.11. br. – przywłaszczenie sprzętu budowlanego w miejsc. Głogów Młp. 

16/17.11. br. – kradzież reflektorów ciągnika siodłowego w miejsc. Styków.

18.11. br. – podrobienie podpisu na dokumencie kasowym w miejsc. Rudna 
Mała.

17.11. br. – nieumyślne spowodowanie śmierci mężczyzny w miejsc. Budy Gło-
gowskie.




