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była dostarczana przez Amerykanów, 
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Zimowe odmrożenia
Ujemne temperatury, silny wiatr i mróz 
sprawiają, że nie trudno o odmrożenie. 
Podpowiadamy jak zadbać o siebie 
zimą by nie narazić się na przykre do-
legliwości oraz jak postępować w sytu-
acji, gdy zaczniemy odczuwać skutki 
odmrożenia  .................................str. 25

STRAŻACY PODZIELILI SIĘ 
OPŁATKIEM

W dniu 15 stycznia br. w remizie strażackiej w Pogwizdowie Starym odbyło 
się coroczne spotkanie opłatkowo-noworoczne Zarządu Oddziału Miej-
sko Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj, Zastępca Burmi-
strza Jerzy Komaniecki, Sekretarz Gminy Remigiusz Wzorek, Wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej Maria Drzał, Radna Barbara Gołojuch, wicedyrektor Caritas Die-
cezji Rzeszowskiej ks. Piotr Potyrała, Komendant Komisariatu Policji w Głogowie 
Młp Janusz Pustelak, Przewodnicząca KGW w Pogwizdowie Starym oraz przed-
stawiciele jednostek OSP z terenu gminy. Podczas uroczystości ks. Piotr Potyrała 
dokonał poświęcenia nowej świetlicy strażackiej zaadaptowanej z pomieszczenia 
strychu. W czasie spotkania w imieniu Biskupa Diecezji Rzeszowskiej Jana Wątro-
by Komendant Miejsko Gminny Związku OSP RP w Głogowie Młp. Marian Bąk 
otrzymał Dyplom Wdzięczności za pomoc świadczoną na rzecz potrzebujących. 
Na koniec zebrani połamali się opłatkiem składając sobie noworoczne życzenia.

Katarzyna Madej

Spotkanie zarządu rozpoczęło kampanię sprawozdawczą w poszczególnych jednostkach OSP

Po raz kolejny Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp. włączył się w akcję "Szlachetna Paczka". 
Uczniowie wraz z nauczycielami zbierali podstawowe artykuły spożywcze, odzież, oraz środki czystości,  

które przekazali potrzebującej rodzinie z Wiśniowej.
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Władze Rzeszowa na siłę próbują forsować swoje pomysły 
na powiększanie miasta. Argumentują to m.in. potrzebą 
zwiększenia znaczenia stolicy województwa oraz pozyska-
nia nowych terenów inwestycyjnych. Oba argumenty są 
całkowicie nietrafione. Po pierwsze o znaczeniu stolicy wo-
jewództwa wcale nie znaczy to czy będzie w nim mieszkało 
kilka tysięcy więcej mieszkańców okolicznych miejscowo-
ści. Ważniejsze jest to, jakie nowoczesne zakłady uda się 
ściągnąć do regionu, jakie stworzy się warunku dla rozwoju 
nauki i biznesu, co będzie się robiło w kierunku poprawy 
jakości środowiska naturalnego i ekologii oraz jak skutecz-
nie potrafi się współpracować z partnerami przy realizacji 
wspólnych celów.

Na razie Rzeszów boryka się z problemami nieuzbrojonych 
działek w miejskiej części strefy Dworzysko, skomuniko-
waniu terenów inwestycyjnych powiatu z ulicą Warszaw-
ską. Ambitne plany Rzeszowa od lat niezrealizowane to 
m.in. budowa kolejki nadziemnej, remont basenów przy ul. 
Pułaskiego, budowa aquaparku oraz nowoczesnego basenu 
i lodowiska. Ostatnio pojawiły się pomysły na rozbudowę 
hali na Podpromiu oraz podgrzewanie ulicy 3 Maja. To na 
pewno nie jest dobry kierunek na umacnianie pozycji sto-
licy województwa. 

Gmina Głogów Młp. to przede wszystkim niższe podatki 
dla mieszkańców i firm, niższe opłaty za wodę, kanalizację 
za śmieci. Inwestycje w rozwój oświaty (nowa hala gimna-
styczna w Pogwizdowie Nowym), w ochronę środowiska 

(uporządkowanie terenów w części obszaru Natura 2000 
w Pogwizdowie Nowym i Rudnej Małej), w rozwój przed-
siębiorczości (tereny inwestycyjne w Rogoźnicy).Sołectwa 
Miłocin i Pogwizdów Nowy posiadają wszystkie niezbęd-
ne sieci (łącznie ze światłowodami), a w ciągu najbliższych 
czterech lat wyasfaltowane zostaną wszystkie główne dro-
gi gminne. Żeby nie blokować rozwoju budownictwa jed-
no i wielorodzinnego jeszcze w tym roku przystąpimy do 
uchwalania miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego na terenie obu sołectw. 

Lata 2014-2020 to czas nowej perspektywy unijnej i wyko-
rzystywania środków finansowych w ramach krajowych i 
regionalnych programów operacyjnych oraz programów 
wiejskich. To nie jest dobry czas na zajmowanie się kon-
fliktogennymi sprawami takimi jak zmiana granic. Do 
wykorzystania jest ponad m.in. 300 mln zł. w ramach Rze-
szowskiego Obszaru Funkcjonalnego na drogi, komunika-
cję publiczną, rewitalizację trenów zagrożonych. Dlaczego 
znowu zamiast skutecznie wspólnie pozyskiwać środki 
unijne na rozwój regionu, władze Rzeszowa wchodzą do ja-
łowe spory na temat poszerzenia miasta? Może wynika to z 
obawy, że gminy lepiej wykorzystają środki unijne i zadbają 
o warunki życia swoich mieszkańców i firm działających 
na ich terenie?

Paweł Baj 
Burmistrz Głogowa Młp.

WRACA SPRAWA POSZERZENIA RZESZOWA
Na grudniowej sesji, Rada Miasta Rzeszowa po raz kolejny podjęła uchwałę o przystąpieniu do procedury 
zmiany granic i poszerzenia Rzeszowa m.in. o dwa sołectwa z terenu gminy Głogów Młp. To jest o sołectwo 
Miłocin i Pogwizdów Nowy. Będzie to już ósma próba zmiany granic. Do tej pory tylko raz udało się zmienić 
granice Rzeszowa. W 2008 roku część sołectwa Miłocin położona najbliżej Rzeszowa weszła do miasta, 
odbyło się to za obopólną zgodą obu samorządów i mieszkańców. Kolejne próby siłowego zabierania 
sołectw z gminy Głogów Młp. były nieskuteczne.

Burmistrz Paweł Baj odbiera nagrodę „Beneficjent środków unijnych” dla gminy Głogów Młp. –  
samorządu, który w 2015 roku najskuteczniej w całym województwie sięgał po środki unijne
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Jak się księdzu wydaje czy dzisiaj żyjemy zasobniej niż 25 
lat temu?
Na pewno standard życia ludzi zmienił się – porównując życie 
kilkadziesiąt lat wstecz i obecną sytuację. Każdy z nas dostrze-
ga rozwój techniki, dostępność urządzeń elektronicznych, któ-
rymi nie dysponowaliśmy wcześniej. Dzisiaj mamy ich pod 
dostatkiem. Myślę, że także środki finansowe, którymi dyspo-
nujemy są zasobniejsze niż kiedyś. Zmienia się standard życia, 
ale też oczekiwania, które są z tym są związane. 

Czy w związku z tym trzeba jeszcze komuś pomagać? 
Spotkałem się kiedyś z takim stwierdzeniem, że „dzisiaj 
pomaganie jest modne, kiedyś było oczywiste”. Myślę, że 
dzisiaj trzeba połączyć te dwa elementy i patrząc na współ-
czesnych ludzi sądzę, że dla wielu ludzi jest to modne i za-
razem oczywiste. W Ewangelii czytamy, że „ubogich zawsze 
mieć będziecie”. Na pewno znaczna część społeczeństwa żyje 
w dobrych warunkach, ale nie brakuje też ludzi potrzebują-
cych różnych form wsparcia. I nie mówię tylko o pomaganiu 
w sensie finansowym i materialnym, ale także o podejściu 
i otwarciu swojego serca na ludzi potrzebujących – poprzez 
odwiedziny, uśmiech, dobre słowo, modlitwę. Jestem przeko-
nany – patrząc również na życie mieszkańców Gminy Gło-
gów Młp. – że nie brakuje ludzi, którzy są wrażliwi, którzy 
otwierają swoje serce i realizują konkretne formy pomocy. 

Czy pomagamy ze snobizmu, pobudek religijnych, a może 
potrzeby serca i współczucia? 
Z całą pewnością motywacja do pomagania jest różna. 
Czasem wypływa z chęci włączenia się w grupę, która nam 
imponuje angażując się w życie społeczne. Jest też inna 
motywacja wypływająca z wiary. Gdy dostrzegamy ludzi, 
którzy może z własnej winy wpadli w trudną sytuacje ma-
terialną, stali się ludźmi bezdomnymi, może nadużywali 
alkoholu, narkotyków, rozbili rodzinę, możemy zadać sobie 
pytanie: „Dlaczego ja mam im pomagać, skoro sami sobie 
są winni”? Ale jeśli odwołamy się do motywacji religijnej 
i słów Jezusa „Wszystko co uczyniliście jednemu z tych naj-
mniejszych mnieście uczynili”, zupełnie inaczej zaczynamy 
patrzeć na tych ludzi i okazujemy im dobre serce. Oczywi-
ście, motywacja z biegiem czasu ulega nieraz uszlachetnie-
niu – w stronę coraz większej bezinteresowności. Patrząc 
na uczniów-wolontariuszy, którzy angażują się w wiele 
różnych form pomagania można zauważyć, że początkowo 
ta motywacja wypływa z chęci zdobycia punktów do do-
brego zachowania, z chęci bycia lepiej postrzeganym przez 
nauczycieli, jednak z biegiem czasu to się zmienia. Młodzi 
ludzie pomagają bo czują, że tak trzeba, bo to przynosi im 
radość. Podam konkretny przykład: każdego roku Caritas 
organizuje zbiórkę żywności. Odwiedziłem kiedyś taką gru-
pę wolontariuszy, która pełnia dyżur w sklepie i wiedząc, że 
ich opiekunem jest nauczycielka matematyki powiedzia-
łem, że skoro poświęcają swój czas, to pewnie nauczycielka 
nagrodzi ich za to dobrą oceną. Na to jedna wolontariuszka 
zupełnie szczerze powiedziała: „Proszę księdza, my tego nie 
robimy dla ocen”. To jest piękne świadectwo i motywacja 
skłaniająca do bezinteresownego pomagania.

Jak ksiądz myśli, komu najczęściej jesteśmy skłonni pomagać? 
Myślę, że cierpienie dzieci zawsze wyzwala pozytywny re-
zonans i skłania do postawy miłosierdzia. Z całą pewnością 
zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych zaangażowanych 
w pomaganie to wyzwala pozytywną energię i chęć niesienia 
pomocy tym najmniejszym, niewinnym istotom. Dostrzegam 
to również w Ośrodku Caritas w Budach Głogowskich, gdzie 
podczas akcji organizowanych dla dzieci – jest tak wielu ludzi, 
którzy chcą pomagać. Są to wspaniali wolontariusze – goto-
wi zawsze przyjść i pomagać, ale także inni, którzy ofiarują na 
ten cel żywność, środki czystości, zabawki. Niemniej jednak 
jest wiele przestrzeni gdzie właściwie każdy człowiek może 
się odnaleźć i zaangażować pomaganie. To się dzieje zarówno 
w dziele Caritas jak i w różnych innych formach wolontariatu. 
Biedy nie brakuje – dlatego od nas tylko zależy – w jakiej dzie-
dzinie życia społecznego chcemy pomagać.

Jakie formy pomocy są spotykane najczęściej?
Patrząc na Gminę Głogów Młp., gdzie także w jakiś sposób 
angażuję się poprzez istniejący Ośrodek Caritas w Budach 
Głogowskich, dostrzegam wielopłaszczyznowe działania. 
Działania te są podejmowane przez Pana Burmistrza, przez 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ale także ist-
niejące świetlice socjoterapeutyczne, w których dzieci mogą 
przebywać zarówno z zaufanymi wychowawcami jak i wo-
lontariuszami. Jestem bardzo wdzięczny tej armii młodych, 
wspaniałych ludzi z terenu gminy Głogów, uczniom Zespo-
łów Szkół i liceów, którzy zawsze chętnie reagują. Wystarczy 
krótka informacja, telefon i Ci ludzie od razu się zgłaszają. 
Dlatego cieszę się, że zarówno w naszej diecezji jak i w gminie 
Głogów Młp. tak wielu młodych ludzi pomaga. Jest to rów-
nież zasługa wychowawców, którzy widzą ich zapał i zaanga-
żowanie i potrafią wydobyć z nich ten pozytywny potencjał. 
Pierwszą formą aktywności młodzieży są właśnie szkolne koła 
Caritas, oraz środowisko w którym młodzi ludzie przebywają 
– rodzina, sąsiedztwo, znajomi ze szkoły. Oni są zorientowani, 
kto potrzebuje pomocy. Są kreatywni i wiedzą, jak pomagać 
w sposób bardzo wysublimowany, aby osoba otrzymująca 
pomoc nie poczuła się gorsza. Organizowane są także różne 
akcje parafialne, gminne, diecezjalne, gdzie wolontariusze bez 
względu na warunki pogodowe są gotowi do pomocy.

CZY NASZE SPOŁECZEŃSTWO JEST OFIARNE?
Rozmowa z ks. Piotrem Potyrałą, zastępcą dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Uczniowie Szkolnego Koła Caritas w Głogowie Młp.  
organizują kramik, na rzecz dzieci mieszkających za wschodnią granicą
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W nasze gminie działają szklone kola Caritas, jest MOPS, 
parafie i różne inne organizacje. Co jeszcze możemy zrobić 
aby biedy było mniej?
Na pewno wiele się zmieniło w ostatnich miesiącach dzięki 
rządowym i samorządowym programom na rzecz osób po-
trzebujących i rodzin wielodzietnych. Myślę, że w tej kwestii 
ważna jest współpraca wielu instytucji. Ona zawsze przynosi 
tzw. efekt synergii. Jeżeli jest współpraca Caritas, kościoła, 
gminy, ośrodka pomocy społecznej i innych instytucji oraz 
grup i wolontariuszy te działania przynoszą wspaniały efekt. 
Cieszę się, że na terenie gminy Głogów ta współpraca jest 
wzorcowa. Wystarczy sygnał, telefon do Pana Burmistrza 
Pawła Baja, nauczycieli, dyrektorów, MGOPS, OSP, Kół Go-
spodyń Wiejskich i ci ludzie są gotowi do pomocy. Dzięki 
temu dokonuje się wiele pięknych akcji, których nikt sam nie 
byłby w stanie zorganizować. Gdy 4 lata temu powierzono 
mi ośrodek Caritas w Budach Głogowskich nie przypuszcza-
łem, że spotkam tutaj tylu wspaniałych ludzi. Dzięki temu 
wiele osób w różnej postaci otrzymało pomoc.

Czerpiemy radość z pomagania?
Tak, wielu ludzi podkreśla, że czerpie z pomagania dużo ra-
dości i pozytywnej energii. Gdy wolontariusze idą chociaż-
by do hospicjum czy domu dziecka okazuje się, że wiele się 
tam uczą. Otrzymują dużo energii, uczą się wdzięczności za 
to, co my zdrowi mamy, a nie zawsze to dostrzegamy. Z całą 
pewnością to przynosi wielką radość, że można dobrem 
dzielić się z innymi, że można przyczynić się do uśmie-
chu na czyjejś twarzy. A oprócz tego, że sami coś dajemy, 
to również coś zyskujemy. Dla człowieka wierzącego – naj-
większym źródłem szczęścia jest obiecana nagroda w niebie 
za okazaną innym ludziom pomoc i miłość.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Katarzyna Madej

GMINNE DNI SENIORA
W ramach realizowanej polityki senioralnej obchody świę-
ta seniorów w gminie Głogów Małopolski na stałe wpisały 
się w kalendarz imprez. W okresie noworocznym od wielu 
lat organizowane są Dni Seniora przy współpracy z wła-
dzami gminy, z miejscowym Kołem Związku Emerytów 
i Rencistów, Paniami z Kół Gospodyń Wiejskich, Radami 
Sołeckimi i Sołtysami. Najstarsi mieszkańcy poszczególnych 
miejscowości gminy zapraszani są na uroczystości przygoto-
wane specjalnie z myślą o nich. Jest więc okazja do spotkania 
w gronie znajomych, rozmów, a także do wspólnej zabawy.

Życzenia zdrowia, długich lat życia oraz zadowolenia z najbliż-
szych seniorom przekazali Burmistrz Głogowa Małopolskiego 
Paweł Baj, Zastępca Burmistrza Jerzy Komaniecki, Sekretarz 
Gminy Remigiusz Wzorek oraz radni i sołtysi. W każdej miej-
scowości zostali wyróżnieni Najstarszy Senior i Najstarsza 
Seniorka, którzy odebrali pamiątkowe dyplomy, kwiaty i upo-
minki. Atmosferę spotkań i wspólne biesiadowanie umiliły 
programy słowno-muzyczne i występy artystyczno-taneczne 
przygotowane przez dzieci i młodzież z gminnych szkół.

Anna Morawiec
STATYSTYKI GMINY GŁOGÓW MŁP. ZA 2016 ROK:

Liczba osób urodzonych 219 

Najpopularniejsze imiona Zuzanna, Zofia, 
Nikodem, Miłosz

Liczba osób zmarłych
160

(w tym 99 zarejestrowanych 
w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Głogowie Młp.)

Liczba zawartych 
małżeństw

177
(w tym 96 zarejestrowanych 
w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Głogowie Młp.)

Liczba osób zamieszkujących 
teren Gminy Głogów Młp. 

19 441
(w porównaniu z 2015 r. liczba ta 
wzrosła o 89 mieszkańców)

Liczba wydanych decyzji 
o warunkach zabudowy 324

Liczba decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu 
publicznego

90

Katarzyna Madej

15 stycznia br. – Dzień Seniora w Przewrotnem

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

–	 serwis,	naprawa,	ustawianie	anten
–	 wykonywanie	instalacji	
elektrycznych	

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

Grz e Go r z 	w i s z 
Wysoka Głogowska 84 
36-061 Wysoka Głogowska 

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

RE
KL

A
M

A 
RE

KL
A

M
A 

RE
KL

A
M

A 
RE

KL
A

M
A REKLA

M
A 

REKLA
M

A 
REKLA

M
A 

REKLA
M

A 



6 Ziemia GłoGowska 1/2017WYDARZENIA

W tym roku Orszak Trzech Króli odbył się w Głogowie Młp. 
po raz czwarty. Skąd wziął się pomysł na jego organizację?
Na początku organizowany był koncert kolęd na głogow-
skim rynku pt. „Kolędujmy Nowonarodzonemu” z inicja-
tywy Szkoły Muzycznej I stopnia w Głogowie Młp. Następ-
nie padł pomysł, aby koncert wpisać w ogólnopolską akcję 
fundacji „Orszak Trzech Króli” i zorganizować w naszej 
miejscowości orszak. Gdy za pośrednictwem Stowarzysze-
nia Gminy Głogów Młp. zostaliśmy zgłoszeni jako miejsco-
wość do Orszaku Trzech Króli poznaliśmy jak to wygląda 
w innych miastach i postaraliśmy się nadać temu podobną 
koncepcję. Poprosiliśmy o współpracę Miejsko Gminny 
Dom Kultury w Głogowie Młp., uczniów szkół oraz gru-
py działające pod patronatem domu kultury. Z roku na rok 
urozmaicaliśmy orszak i wprowadzaliśmy nowe postacie. 

Tegorocznej uroczystości towarzyszyło hasło „Pokój i do-
bro”. Do czego nawiązuje?
Co roku fundacja określa hasło orszaku. W tym było 
to franciszkańskie zawołanie „Pokój i dobro”. Tu warto 
w przypomnieć, że św. Franciszek był twórcą pierwszej bo-
żonarodzeniowej szopki. Tegoroczne hasło podkreśla to, co 
w Orszaku Trzech Króli najważniejsze – zgodne współdzia-
łanie ludzi z danej społeczności. W organizację orszaków 
angażują się mali i duzi, przedstawiciele różnych zawodów, 
instytucji, firm, ludzie dobrej woli, a każdy daje coś od sie-
bie, by powstały Jasełka na ulicach miast. 

Scenariusz pochodu jest wszędzie podobny?
Scenariusz orszaku piszemy sami, ponieważ scenariusz 
warszawski jest bardzo rozbudowany i wymaga zaanga-
żowania bardzo dużej ilości osób. My ze względu na to, iż 
mieszkamy w małym miasteczku i organizujemy orszak na 
mniejszą skalę piszemy sami swoje scenariusze. Nasz scena-
riusz jest autorski. Pisze go jedna z dwóch Pań polonistek, 
które uczą w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głogo-
wie Młp.: pani Renata Pomykała lub – tak jak w tym roku 
– pani Anna Białek. Każda z miejscowości może napisać 
własny scenariusz, musi jednak zachować pewne założenia. 
Orszak Trzech Króli musi być wystawiony w formie jasełek 
ulicznych, z udziałem tradycyjnych postaci występujących 
w jasełkach. Nie możemy wprowadzać np. postaci bajko-
wych. Orszak nie może zawierać również elementów poli-
tycznych. To musi być uroczystość o charakterze religijnym.

W orszak zaangażowanych jest wiele osób i środowisk 
i grup działających na terenie gminy.
W ubiegłym roku dołączyły do nas przedszkola co bardzo 
urozmaiciło nasz orszak – dołączyło Przedszkole Publiczne 
i Przedszkole Parafialne im. Św. Michała Archanioła w Gło-
gowie Młp. Są też uczniowie klas młodszych Zespołu Szkół 
w Głogowie Młp., pod opieką s. Hanny Ślęzak. Dzieci są bar-
dzo wdzięczne i wnoszą inną, pozytywną energię. W orszak 
angażują się Rycerze Kolumba – grupa działająca przy parafii 

farnej, którzy niosą chorągwie. W tym roku Trzej Królowie 
to przedstawiciele organizacji działających na terenie gmi-
ny: pan Lesław Rąkoski – Przedstawiciel chóru „Adoremus” 
działającego przy głogowskiej farze, pan Stanisław Depa – 
przedstawiciel chóru „Gloria” z Wysokiej Głogowskiej, pan 
Stanisław Płoch – Przedstawiciel Rycerzy Zakonu Kolumba. 

Śpiew w trakcie orszaku prowadzą członkowie chóru „Gloria”, 
prowadzonego przez pana Mirosława Szpyrkę. Mocne, męskie 
głosy pięknie słychać w tak dużej grupie osób, jaką tworzy 
orszak. Od dwóch lat śpiew przy szopce wspiera także para-
fialny chór „Adoremus”, a jeden z chórzystów, pan Andrzej 
Karaban, dzielnie dźwiga gwiazdę na czele orszaku. Pomaga 
nam również Pan Dyrektor MGDK w Głogowie Młp. waz 
z pracownikami, którzy zajmują się nagłośnieniem podczas 
orszaku i podczas koncertu kolęd. W tym roku ostatnią „gło-
gowską” scenkę przedstawili seniorzy – państwo Stanisława 
i Józef Płoch, których również zaproponował MGDK i to też 
pięknie zamknęło orszak – zaczęły dzieci, zakończyli seniorzy. 
Angażuje się również Policja, Straż Miejska oraz Ochotnicza 
Straż Pożarna, którzy dbają o to, byśmy bezpiecznie pokonali 
całą trasę wokół rynku. Pomagają pracownicy Urzędu Miasta. 
Angażują się uczniowie mojej szkoły, zarówno gimnazjaliści 
jak i licealiści, którzy przyjeżdżają na głogowski Orszak nawet 
z Cmolasu, czy Raniżowa. Oprócz tego, że co roku są aktorami 
to też jako wolontariusze pomagają rozdawać korony i prowa-
dzą zbiórki pieniędzy. W organizacji i przeprowadzeniu orsza-
ku bardzo pomagają mi też nauczyciele ZSO. 

Czy mieszkańcy gminy chętnie dołączają do orszaku?
Jeśli chodzi o przychylność ludzi na początku musiałam obja-
śnić czym jest orszak, dlaczego warto się w niego zaangażo-
wać. W tym momencie jeśli proponujemy komuś uczestnic-
two w orszaku, mamy natychmiastową zgodę na dołączenie 
do wydarzenia. Ludzie już wiedzą o co chodzi, i chętnie się 
włączają. Tak było również i w tym roku. Oprócz zaangażowa-
nych w latach poprzednich, dołączyli nowi. Bardzo pomógł 
nam pan Stanisław Pado – prezes Banku Spółdzielczego 
w Głogowie Młp., który udostępnił budynek oraz dofinanso-

ORSZAK TRZECH KRÓLI JUŻ JEST WAŻNYM 
ELEMENTEM LOKALNEJ TRADYCJI

Rozmowa z Panią Dorotą Depą – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp.,  
jedną ze współorganizatorek Orszaku Trzech Króli w Głogowie Młp.

Pokłon Trzech Króli
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wał zakup koron, pan Kazimierz Sala – prezes GS Samopomoc 
Chłopska, który przekazał cukierki dla dzieci i ciastka na po-
częstunek dla aktorów, państwo Grażyna i Bogusław Mularscy, 
którzy również udostępnili swój dom. Także w tym roku, dzię-
ki zaangażowaniu pana Roberta Fudali i pracowników jego 
firmy, pomimo dużego mrozu na rynku stanęły podesty. Bar-
dzo poprawiło to widoczność orszakowych scen – mansjonów. 
A było co oglądać. Scena w pałacu Heroda, odgrywana przez 
panów z chóru Gloria, zakończyła się nawet brawami orszako-
wych widzów. Trudno wymienić wszystkich zaangażowanych, 
ale na pewno wszystkim należą się podziękowania. Ważne jest 
także dobre słowo, poddany pomysł, przyjazny gest, uśmiech, 
który dodaje otuchy i entuzjazmu przy organizacji. Oczywiście 
dziękujemy także tym, którzy przychodzą z roku na rok i biorą 
aktywny udział w samym orszaku. 

Orszak to także towarzyszące wydarzenia edukacyjno
-kulturalne.

Koncert kolęd w Miejsko Gminnym Domu Kultury organi-
zowany po pochodzie cieszy się bardzo dużym zainteresowa-
niem, widać to chociażby po wypełnieniu sali widowiskowej. 
Koncerty, które przygotowuje Szkoła Muzyczna są bardzo kli-
matyczne, pięknie zaaranżowane i wykonane zarówno przez 
uczniów i nauczycieli, jak i absolwentów szkoły. To daje niesa-
mowity efekt. Można zauważyć, że ludzie którzy idą w orszaku 
są z nami również podczas koncertu w domu kultury, gdzie 
dalej kolędują i słuchają świątecznych piosenek. 

Jak fundacja wspomaga orszak?
Fundacja daje pomysł, nazwę wydarzenia „Orszak Trzech 
Króli” oraz symbole – każda miejscowość która rozpoczy-
na współpracę z nimi dostaje w użyczenie chorągwie, a co 
roku pakiet darmowych śpiewników, koron i naklejek. Je-
śli dana miejscowość potrzebuje więcej takich gadżetów 
musi już za nie zapłacić. Zawsze szukamy możliwości do-
kupienia koron, ponieważ w naszej miejscowości cieszą się 
one bardzo dużą popularnością, szczególnie wśród dzieci. 
Fundacja organizuje też szkolenie, podczas którego moż-
na dowiedzieć się jak zorganizować orszak oraz skorzystać 
z doświadczenia i materiałów, które udostępniają. Fundacja 
kieruje także ogólnopolska zbiórką pieniędzy podczas or-
szaku, określa jej cel i przekazuje materiały do przeprowa-
dzenia. Organizacja orszaku jest długoterminowa, ponie-
waż przez okres od września do stycznia utrzymujemy stały 
kontakt z fundacją, poprzez który otrzymujemy informacje 
jakie etapy po kolei powinniśmy realizować.

Co roku w Orszaku pojawiają się nowe elementy. Co czeka 
nas w przyszłym roku?
Co roku staramy się urozmaicać i rozbudowywać orszak. 
W tym roku zastanawialiśmy się jak uwidocznić aktorów 
odgrywających poszczególne scenki i udało się. Wpro-
wadziliśmy też element lokalny – scenę z Głogowianami, 
którzy też idą oddać pokłon Jezusowi. Wystąpili w niej 
członkowie zespołu „Hanka” i „Mali Przewrotniacy”, czyli 
dołączyła do nas kolejna grupa działająca na terenie gminy. 
W przyszłości na chcielibyśmy uwidocznić również scenę, 
która odbywa się pod pomnikiem Jana Pawła II, czyli po-
kłon Trzech Króli, ponieważ jest to bardzo ważna, wręcz 
kulminacyjna scena. Korzystamy z tego co mamy lokalnie, 
ale do udziału w organizacji orszaku chcielibyśmy zaprosić 
również wszystkich którzy chcą, nie tylko osoby działające 
w grupach. Jesteśmy też otwarci na nowe pomysły. 

Jak się Pani wydaje czy Orszak na stałe wpisze się w naszą 
głogowską tradycję?
Myślę, że to wydarzenie już wpisało się w głogowską tradycję. 
Pokazuje to chociażby obecność mieszkańców na orszaku. 
Chociaż tego roku towarzyszył nam silny mróz to przyszło 
bardzo dużo osób. To znaczy, że to już jest ważny element na-
szej lokalnej tradycji. Myślę, że uda nam się to kontynuować, 
a im więcej osób się zaangażuje tym lepiej. Mam nadzieję, 
że zawsze znajdą się osoby chętne do organizacji tego wyda-
rzenia. Patronat nad orszakiem obejmuje Burmistrz Głogo-
wa Młp. oraz ks. Proboszcz Parafii Trójcy Przenajświętszej 
w Głogowie Młp., którzy w ten sposób sprzyjają wydarzeniu 
i potwierdzają, że takie przedsięwzięcie jest potrzebne. To jest 
inicjatywa, która gdzieś ponad codziennymi trudnościami 
pomaga nam się połączyć. Idziemy razem, w naszej gminnej 
społeczności, z radością, jeden obok drugiego oddać pokłon 
Jezusowi. To jest najpiękniejszy efekt organizacji orszaku.

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała: Katarzyna Madej

WYDARZENIA

Koncert kolęd w Miejsko Gminnym Domu Kultury
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Rada Miejska w Głogowie Młp. przyjęła budżet na 
2017 rok. Dochody gminy zaplanowano na pozio-
mie 78.221.640,02 zł, natomiast wydatki budżetowe 
w wysokości 83.022.840,02 zł.

INWESTYCJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW 
EUROPEJSKICH BĘDĄ PRIORYTETEM

W roku 2017 priorytetem będą inwestycje realizowane 
w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
unijnych. Wśród inwestycji znajduje się budowa sali gimna-
stycznej przy Zespole Szkół w Pogwizdowie Nowym, rozwój 
infrastruktury pomocy społecznej dla seniorów (Dom Pomo-
cy Społecznej), budowa parkingu oraz remont sali widowisko-
wej Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Młp.

INFRASTRUKTURA DROGOWA
Budżet uwzględnia również poprawę infrastruktury dro-
gowej na terenie gminy – budowę oświetlenia ulicznego, 
wykonanie odcinków dróg, ulic i chodników oraz realiza-

cję Gminnego Programu Asfaltowania Dróg Lokalnych, 
w ramach którego do 2020 roku w każdej miejscowości uda 
się wyasfaltować się drogi gruntowe, co znacznie poprawi 
standard życia mieszkańców. 

TRANSPORT PUBLICZNY
W budżecie zostały również uwzględnione środki na roz-
wój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawę mobilności 
mieszkańców poprzez usprawnienie transportu publicz-
nego. W tym celu zostanie przebudowana ul. Sikorskiego,  
ul. Fabryczna, a na bazie istniejącej stacji PKP zostanie wybu-
dowane Centrum Przesiadkowe. Budżet obejmuje również 
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
gminy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Przewrot-
nem, Hucisku i Pogwizdowie Starym wraz z budową oczysz-
czalni i rozdzielenie kanalizacji w Głogowie Młp. – etap II.

INNE INWESTYCJE
Wśród mniejszych, aczkolwiek niezbędnych inwestycji zna-
lazł się zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób nie-
pełnosprawnych dla podopiecznych Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej, projekt rozbudowy 
szkoły muzycznej, projekt budowy sali gimnastycznej w Wy-
sokiej Głogowskiej wraz z renowacją parku, modernizacja 
dwóch obiektów sportowych, wykonanie nawierzchni poliu-
retanowej na boisku przy Zespole Szkół w Budach Głogow-
skich, renowacja zabytków, renowacja i rozbudowa placów 
zabaw oraz wykonanie rolkowego placu zabaw przy ul. Dłu-
giej w Głogowie Młp. Kwotę 503.250,61 zł zabezpieczono na 
bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.

Anna Morawiec

PRZYJĘTO BUDŻET NA 2017 ROK

Na realizację inwestycji została przeznaczona kwota ponad 10 mln złotych

Drogi przewidziane do asfaltowania dobierane są według 
dwóch wskaźników: częstotliwości korzystania z dróg przez 
mieszkańców oraz ilości domów mieszkalnych położonych 
przy tych drogach. Ważnym elementem przy wyborze od-
cinka przewidzianego do asfaltowania jest również opinia 
poszczególnych rad sołeckich. Warunkiem realizacji zada-
nia na terenie danego sołectwa jest przeznaczenie części 
środków z funduszu sołeckiego, ale nie mniej niż 10 tys. zł. 
w danym roku. Kwotę z funduszu sołeckiego przeznaczoną 
na ten cel gmina zwiększy o 200% i całość środków prze-
znaczy na asfaltowanie dróg gminnych w danym sołectwie. 

W 2016 r. z programu skorzystały już sołectwa: Pogwizdów 
Stary, Pogwizdów Nowy, Hucisko, Przewrotne, Styków, 
Budy Głogowskie, Wysoka Głogowska, Zabajka, Wola Ci-
cha, Lipie, Rudna Mała i Miłocin. W bieżącym roku więk-
szość sołectw znów przystąpiło do realizacji programu. 
W tym roku na ten cel zostanie przeznaczona kwota 500 tys. 
zł. Dzięki temu w gminie ciągle przybywa asfaltowych dróg, 

co znacznie poprawia komfort i bezpieczeństwo mieszkań-
ców. Całościowa realizacja programu w latach 2016-2020 
pochłonie kwotę 1,5 mln. zł. 

Anna Morawiec

GMINNY PROGRAM ASFALTOWANIA DRÓG W 2017 R.
W 2016 r. na terenie Gminy Głogów Młp. został ogłoszony pięcioletni program pod nazwą „Gminny Program 
Asfaltowania Dróg Lokalnych na lata 2016-2020”. W tym roku gmina będzie kontynuowała realizację autor-
skiego programu, którego głównym założeniem jest ułożenie asfaltu na drogach gminnych i zaprzestanie 
corocznego wywożenia tych dróg kamieniem. 

Nakładka bitumiczna w Przewrotnem wykonana w ramach Gminnego Programu 
Asfaltowania Dróg Lokalnych
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Usługi świadczone przez  
EkoGłog Sp. z o.o.

EkoGłog Sp. z o.o. jest spółką komunalną 
świadczącą na rzecz mieszkańców oraz 
zainteresowanych podmiotów usługi bę-
dące typowymi usługami komunalnymi. 
Specjalizujemy się w wywozie odpadów 
komunalnych od mieszkańców, firm oraz 
instytucji, wykonujemy usługi wywo-
zu nieczystości płynnych (opróżnianie 
szamb pojazdem asenizacyjnym), usłu-
gi czyszczenia i udrażniania kanalizacji 
a także wykonujemy przyłącza wodocią-
gowe oraz kanalizacyjne. 

Wykonujemy także szereg usług sezono-
wych min. odśnieżanie dróg i chodników, 
w sezonie letnim koszenie terenów zieleni 
miejskiej oraz prywatnych posesji przy 
pomocy traktorów i kosiarek samojezd-
nych. W miarę możliwości i dostępności 
sprzętu świadczymy również usługi trans-
portowe pojazdami do 3,5 tony. 

GOSPODARKA

Wcześniej znajdował się tam się stary drewniany most, jed-
nak z biegiem czasu w drewnianej konstrukcji pojawiły się 
spore ubytki, a drewniane barierki zabezpieczające uległy 
znacznemu zniszczeniu praktycznie przestając pełnić swo-
ją funkcję. Jego konstrukcja groziła zawaleniem, a dalsze 
użytkowanie mogło bezpośrednio zagrażać bezpieczeń-
stwu mieszkańców.

W ubiegłym roku Gmina Głogów Małopolski wspólnie 
z Nadleśnictwem Głogów podjęła starania o budowę no-
wego przepustu ramowego. Dzięki nadleśnictwu, które sfi-
nansowało 80% kosztów przedsięwzięcia, udało się spraw-
nie wykonać remont przepustu. Pozostałe środki finansowe 
przekazała Gmina Głogów Młp., która zajęła się również 
opracowaniem projektu i prowadzeniem nadzoru nad reali-
zacją inwestycji. Prace rozpoczęto w grudniu 2016 r., a 11 
stycznia bieżącego roku oficjalnie oddano do użytku nowy 
obiekt. Otwarcia dokonali: Burmistrz Głogowa Młp. Paweł 
Baj, Zastępca Burmistrza Głogowa Młp. Jerzy Komaniecki, 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Głogów Jerzy Chłopek i zastępca 
Nadleśniczego Anna Bondar-Zabiciel, sekretarz Nadleśnic-
twa Paweł Dec, Leśniczy Leśnictwa Wysoka Głogowska Wie-
sław Jodłowski oraz pracownicy Urzędu Miejskiego – Bog-
dan Kocha, Łukasz Grodecki i Piotr Dykiel.

Wykonawcą inwestycji była firma „BUDMAR” Marek Mar-
szał z siedzibą w Rzeszowie. Łączna wartość inwestycji to 
kwota 67 tys. złotych. Będzie bezpieczniej, a droga od leśni-
czówki do tzw. Sokołowianki przyczyni się także do lepsze-
go komfortu podróżowania. 

Anna Morawiec

W WYSOKIEJ GŁOGOWSKIEJ  
POWSTAŁ NOWY PRZEPUST

W wysokiej Głogowskiej oddano do użytku przepust znajdujący się na rzece Gołębiówce. Zastąpił stary 
i wysłużony drewniany most, znajdujący się w ciągu drogi gminnej.

Budowa nowego przepustu na potoku Gołębiówka  
była istotna dla usprawnienia systemu komunikacji

Wymiana umów na dostarczanie wody oraz odbiór ścieków
Szanowni Państwo w ostatnim okresie do Państwa mieszkań zapukał przedstawiciel naszej Spółki, który dokonuje 
wymiany umów zawartych przez Państwa z ówczesnym Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, obec-
nie Spółką EkoGłog. Dziękujemy mieszkańcom Woli Cichej, Zabajki, Rogoźnicy i Lipia za wyrozumiałość i poświę-
cony czas. W najbliższym czasie, nasz przedstawiciel będzie odwiedzał mieszkańców Stykowa oraz Głogowa Młp.

Segregacja odpadów w gminie Głogów Małopolski - fakty i mity
Jak doskonale wszyscy wiemy, odpady komunalne powstają w każdym gospodarstwie domowym, nie ma zna-
czenia czy jest to dom w którym mieszka duża rodzina czy też mała kawalerka. Wszyscy musimy dbać o ochronę 
środowiska poprzez segregację odpadów które nadają się do powtórnego przetworzenia. Pytanie, czy My w ogóle 
umiemy segregować i czy Nam się po prostu chce to robić. Z danych które otrzymaliśmy z Urzędu Miejskiego 
w Głogowie Małopolskim jednoznacznie widać różnice. Najlepiej segregują mieszkańcy wsi którzy mieszkają 
w gospodarstwie 3+, tam poziom segregacji wynosi 96,7%, najniższy współczynnik segregacji obserwujemy 
w gospodarstwach jednoosobowych zamieszkujących miasto Głogów Małopolski 85,9%.

Skuteczna segregacja odpadów wpły-
wa nie tylko na środowisko, jest też 
czynnikiem, który wpływa na wyso-
kość opłaty jaką wszyscy mieszkańcy 
ponoszą, opłacając gminny system za-
gospodarowania odpadów. Im więcej 
odpadów zmieszanych czyli niesegre-
gowanych trafi do zielonego kosza lub 
czarnego worka, tym wyższa będzie 
opłata dla mieszkańców za zagospo-
darowanie odpadów w przyszłości, nie 
mówiąc o hałdach odpadów zalegają-
cych na wysypiskach śmieci. 

Należy dodać, iż w/w zestawienie zostało przygotowane w oparciu o deklaracje jakie każdy mieszkaniec gminy 
zgłosił w celu ustalenia wysokości opłaty za odbiór odpadów. Jak w rzeczywistości wygląda segregacja odpa-
dów w naszych gospodarstwach? Na to pytanie muszą już Państwo sami sobie odpowiedzieć. My bardzo gorą-
co zachęcamy do segregacji, ponieważ nasze środowisko naturalne będzie mniej zanieczyszczone, a w naszych 
portfelach zostanie więcej pieniędzy.

REKLAMA             REKLAMA             REKLAMA             REKLAMA             REKLAMA            REKLAMA 
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PÓŁKOLONIE Z MGDK
65 dzieci w wieku od 8 do 13 lat skorzystało z dwóch turnu-
sów zimowych półkolonii zorganizowanych przez MGDK 
w Głogowie Młp. W programie ferii znalazły się wyjazdy 
edukacyjne – zwiedzanie Muzeum Mleczarstwa w Rze-
szowie, wyjazd do Teatru „Maska” na spektakl połączony 
z lekcją teatralną oraz zwiedzanie i warsztaty w Muzeum 
Historii Miasta Rzeszowa, gdzie uczestnicy turnusu zapo-
znali z ekspozycją przybliżającą historię miasta i regionu 
oraz poznali sylwetki najsłynniejszych rzeszowian. Wśród 

atrakcji był też oczywiście czas na rozrywkę – seans w kinie 
„Zorza”, zabawy w centrum zabaw „Kinder Planeta” i „Kolo-
rowy świat”, kręgle w kręgielni „Kula” w Rzeszowie i zajęcia 
na krytej pływalni w Głogowie Młp. Dzieci uczestniczyły 
także w pokazie sprzętu strażackiego który przeprowadzili 
strażacy z jednostki OSP w Głogowie Młp., oraz warszta-
tach ratownictwa medycznego z instruktorami z Centrum 
Szkoleń Anna Sroka. Zimowa aura okazała się sprzyjająca 
dlatego podopieczni chętnie stawiali pierwsze kroki na lo-
dowisku. Codziennie pod okiem wykwalifikowanej kadry 
instruktorów najmłodsi uczestniczyli w warsztatach ręko-
dzieła artystycznego oraz mieli zapewnione posiłki.

FERIE Z BIBLIOTEKĄ
Podczas ferii dzieci w wieku szkolnym chętnie uczestni-
czyły w zajęciach organizowanych przez Miejsko Gminną 
Bibliotekę Publiczną. W wybranych godzinach podopiecz-
ni mogli przyjść do najbliżej filii biblioteki, aby skorzystać 
z przygotowanych dla nich warsztatów. Zajęcia plastycz-
ne i modelarskie, podczas których wykonywały m.in. za-
wieszki z filcu, figurki z masy solnej, zabawki przestrzenne 
i drobne upominki z okazji Dni Babci i Dziadka, pozwo-
liły im rozwinąć swoją wyobraźnię i zdolności manualne. 
Podczas zajęć artystycznych wcielając się w rolę młodych 
projektantów podopieczni stworzyli karmniki dla ptaków, 
ramki na zdjęcia czy kolorowe maski karnawałowe. Ponad-
to szlifowali umiejętności pięknego czytania oraz ćwiczyli 
pamięć i logiczne myślenie podczas rozwiązywania krzyżó-
wek, rebusów, zagadek i quizów. Zabawa połączona z nauką 
to coś, co z pewnością przynosi korzyści.

OŚRODEK CARITAS 
Stało się już tradycją, że w czasie wolnym od zajęć szkolnych 
Caritas organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Tak 
było również w czasie tegorocznych ferii zimowych. Dzięki 
współpracy z Burmistrzem Głogowa Młp. Panem Pawłem 
Bajem, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
na czele z Panią dyrektor Mariolą Kot oraz Caritas Diece-
zji Rzeszowskiej dzieci mogły korzystać z ciekawych zajęć 
prowadzonych w Ośrodku Caritas w Budach Głogowskich. 
Pod opieką koordynatorów akcji oraz wolontariuszy pod-
opieczni brali udział w zabawach, konkursach, zajęciach 
sportowych, tanecznych i edukacyjnych. Spotykali się także 
z zaproszonymi gośćmi m. in. z mistrzynią świata w kic-
kboxingu – Panią Iwoną Nierodą. Dzieci otrzymały rów-
nież pyszne posiłki, aby nie zabrakło im sił do uczestnic-
twa w zabawach. Nad całością czuwał wicedyrektor Caritas 
Diecezji Rzeszowskiej ks. Piotr Potyrała.

ZAJĘCIA W SZKOŁACH
Ferie w szkole? Dlaczego nie! Dyrektorzy szkół wraz z na-
uczycielami zadbali o to, aby również podczas zimowego wy-
poczynku uczniowie mogli skorzystać z atrakcyjnych zajęć 
prowadzonych w szkołach. W Zespole Szkół w Głogowie Młp. 
nauczyciele przygotowali dodatkowe zajęcia z matematyki 
podczas których uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę oraz 
wyrównać braki i zaległości, a dla pasjonatów aktywności ru-
chowej zajęcia sportowe i gimnastyczne. Podczas ferii głogow-
ska placówka zorganizowała również Wojewódzki Konkursu 
Kolęd i Pastorałek oraz zajęcia w ramach realizacji projektu 
„Erasmus”. Najmłodsi ze Szkoły Podstawowej w Rudnej Ma-
łej i Stykowa przygotowali występy artystyczne na Dzień Se-
niora. Dzieci chętnie korzystały także z zajęć organizowanych 
przez filię biblioteki w Rudnej Małej oraz półkolonii z domem 
kultury. Uczniowie Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej 
postawili na aktywność fizyczną. Podczas ferii wzięli udział 
w zajęciach narciarstwa biegowego na terenie przyszkolnym, 
a także wyjeździe treningowym do Ustjanowej Górnej, gdzie 
doskonalili technikę jazdę na nartach biegowych. Zespół Szkół 

w Budach Głogowskich przygotował dla swoich uczniów zaję-
cia przyrodnicze oraz warsztaty teatralne. Podczas ferii dzieci 
wystawiły także Jasełka środowiskowe, a szkolny chór szlifo-
wał występ przygotowując się do Gminnego Wieczoru Kolęd. 
Dzieci i młodzież chętnie korzystały również z atrakcji przygo-
towanych przez ośrodek Caritas w Budach Głogowskich. 

Katarzyna Madej

AKTYWNE FERIE
Ferie zimowe to czas odpoczynku i relaksu dla naj-
młodszych. Ci, którzy w dni wolne od szkolnych za-
jęć pozostali w domach nie mogli jednak narzekać 
na brak rozrywki. Lokalne instytucje jak zawsze przy-
gotowały szereg zajęć odpowiadających zaintere-
sowaniom i gustom młodzieży.

Nauka jazdy na nartach w Ustjanowej Górnej

Lekcja teatralna w Teatrze „Maska”



11Ziemia GłoGowska 1/2017 KULTURA

REKLAMA             REKLAMA             REKLAMA             REKLAMA             REKLAMA            REKLAMA 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Głogowie Małopolskim sp. z o. o.

ul. Kościelna 8, 36-060 Głogów Małopolski
TBS w Głogowie Małopolskim sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie:
•	 budowania domów mieszkalnych i ich eksploatacji na zasadach najmu
•	 przeprowadzania remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na 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.

W ramach 25 Finału WOŚP 15. stycznia br. w sali widowi-
skowej MGDK odbył się koncert który stał pod znakiem 
lokalnego „rokendrola”. Na początku imprezy z krótkim re-
citalem zaprezentowała się Katarzyna Drzał, której akom-
paniowała na elektrycznej gitarze szkolna koleżanka Syl-
wia Piesiak. Mocniejszą część koncertu rozpoczęli wbrew 
oczekiwaniom delikatnie muzykanci z kapeli Łubu Dubu 
działającej przy domu kultury. Na scenie obok wzmacnia-
czy i efektów gitarowych pojawiły się kontrabas, akordeon, 
mandolina i bęben orkiestrowy. Ballada „Po czarnym Du-
naju”, którą dla „Antynudy” z głębi wspomnień wygrzebała 
pani Krystyna Kwas była cudownym wstępem do dalszej 
części koncertu. Oczywiście, nie obyło się bez rzęsistych 
przesterów i fani mocniejszych brzmień nie mogli narze-
kać. Łubu Dubu zagrało kilkanaście zróżnicowanych, inspi-
rowanych muzyką ludową utworów, które chętnie brawami 
nagradzała zgromadzona publiczność. 

W przerwie przed kolejną grupą muzyczną ratownicy 
z Podkarpackiego Centrum Ratownictwa Medycznego 
w pokazie pierwszej pomocy zaprezentowali bardzo cieka-
wie i profesjonalnie czynności jakie powinniśmy podejmo-
wać, kiedy znajdziemy się w sytuacji zagrożenia życia. Na 
scenie w tym czasie zainstalował się zespół Shaddai. Wy-
dawać się może, że mocna muzyka i teksty o religijnej tre-
ści nie mają prawa razem funkcjonować – nic podobnego. 

Muzycy i wokalistka z Shaddai dali doskonały przykład, że 
głębokie teksty można zaśpiewać do ciężkiej muzyki. Nale-
ży nadmienić, że Wojciech Dulski i Mateusz Szluz, którzy 
grają w Shaddai grają obecnie również w Łubu Dubu, a Bła-
żej Dulski i Piotr Miłosz grali wcześniej. Wszyscy muzycy 
brali udział w nagraniach kolęd, które dołączone były do 
poprzedniego numeru Ziemi Głogowskiej. Jako ostatni na 
scenie zaprezentowali się bracia Adam i Krzysztof Pasieka 

czyli zespół The Louders. Ich muzyka, którą można zali-
czyć do nurtu „rockabilly” porwała głogowską publiczność. 
Trzeba przyznać, że ten duet wyzwala sporą ilość energii. 
Krzysztof jednocześnie śpiewa, gra na gitarze i perkusji, 
a Adam skacząc po scenie dodaje całości odrobinę szaleń-
stwa i mnóstwo charyzmy. 

Na koniec nie można zapomnieć o podziękowaniach dla sze-
fa sztabu Arkadiusza Cacha, wszystkich wolontariuszy – tych 
mniejszych i tych większych, obsługi imprezy i sztabu, wy-
stępujących, ratowników a przede wszystkim dla tych, którzy 
otworzyli serca i portfele i dzięki którym padł głogowski re-
kord i udało się zebrać ok. 21 tysięcy złotych. Pieniądze z te-
gorocznego grania zostaną przeznaczone na rzecz ratowania 
życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych 
oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. 

Katarzyna Madej

REKORDOWY FINAŁ WOŚP W GŁOGOWIE MŁP.
Tegoroczny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy okazał się wyjątkowy. Nie tylko ze względu na 
jubileuszowe 25. granie. W tym roku w Gminie Głogów Młp. wstępnie możemy mówić o rekordzie, bowiem 
podczas finału zebrano kwotę ok. 21 tys. zł.

Energetyczna grupa The Louders

Nauka udzielania pierwszej  pomocy
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Podczas przeglądu prezentowały się przedszkolaki, dzieci 
i młodzież szkolna, dorośli i seniorzy – łącznie 8 grup z Pod-
karpacia: „Aniołki” z Przedszkola w Wysokiej Głogowskiej, 
„Paczka Szaraczków” z Przedszkola w Pogwizdowie No-
wym, Amatorska Grupa Teatralna w Jagielle „Debiutanci”, 
Grupa Teatru Niespodziewanego „Antynuda” z Głogowa 
Małopolskiego, Koło Gospodyń Wiejskich w Majdanie 
Królewskim, Grupa teatralno-kabaretowa „Maskara” z Sie-
niawy, grupa teatralna z Zespołu Szkół w Wysokiej Głogow-
skiej oraz koło teatralne z Zespołu Szkół w Przewrotnem.

Artyści zaprezentowali niezwykłe widowiska teatralne, 
a ich przygotowanie stało na bardzo wysokim poziomie. 
Uczestnicy przeglądu przygotowali zarówno tradycyjne 
widowiska kolędnicze, jak i przedstawienia współczesne – 
wszystkie mające związek z Bożym Narodzeniem. Uwagę 

przyciągały oryginalne scenariusze, piękne stroje i trady-
cyjna muzyka. Najważniejsze było jednak przesłanie jakie 
niesie przedstawienie. Podczas finału Burmistrz Głogowa 
Młp. Paweł Baj, podziękował wszystkim artystom, opie-
kunom grup, organizatorom za zaangażowanie, pielęgno-
wanie pięknych bożonarodzeniowych polskich tradycji 
i wspaniałą grę aktorską. Za udział w XXVII Wojewódzkim 

Przeglądzie Teatrów Jasełkowych wszystkie grupy otrzyma-
ły dyplomy i pamiątkowe figurki aniołów. 

Przegląd to prezentacja tradycyjnych i współczesnych form 
teatru ludowego nawiązującego do okresu świąt Bożego 
Narodzenia, a przede wszystkim konfrontacja zespołów 
przedstawiających zwyczaje i obrzędy świąt Bożego Naro-
dzenia działających na terenie województwa podkarpac-
kiego. To również możliwość spotkania się wielu pokoleń 
i radość płynąca ze wspólnego śpiewania kolęd.

Anna Morawiec

KULTURA

XXVII WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD TEATRÓW JASEŁKOWYCH
8 stycznia br. w Miejsko Gminnym Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Młp. odbył się XXVII Wojewódzki 
Przegląd Teatrów Jasełkowych. Na scenie głogowskiego domu kultury wystąpiły grupy działające na tere-
nie województwa podkarpackiego.

„Paczka Szaraczków” z przedszkola w Pogwizdowie Nowym

„Antynuda”, czyli grupa seniorek z Głogowa Młp. 

„Aniołki” z przedszkola w Wysokiej Głogowskiej

REKLAMA             REKLAMA             REKLAMA             REKLAMA             REKLAMA            REKLAMA 
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CHÓR „AKORDYKA” 
ZESPOŁU SZKÓŁ  

W BUDACH GŁOGOWSKICH
Już po raz dziesiąty nasz chór zakwalifikował się 
do ogólnopolskiego programu „Śpiewająca Pol-
ska”, w którym opiekę merytoryczną od dwóch lat 
sprawuje Akademia Chóralna. Akademia Chóralna 
to projekt rozwoju polskiej chóralistyki, począwszy 
od chórów szkół podstawowych, poprzez młodzież 
gimnazjalną, ponadgimnazjalną i akademicką, aż 
po przygotowanie młodzieży kształconej muzycznie 
do śpiewu w zespołach zawodowych.

Chór „Akordyka” Zespołu Szkół w Budach Głogowskich 
działa od września 2006 roku, czyli od początku tego pro-
gramu. Repertuar chóru jest zróżnicowany i ciekawy. Obej-
muje pieśni patriotyczne, młodzieżowe, kanony, popularne 
kolędy, pastorałki i pieśni o tematyce bożonarodzeniowej. 
Chór uczestniczył w imprezach szkolnych, gminnych i po-
wiatowych takich jak Dzień Nauczyciela czy apel z okazji 
Rocznicy Odzyskania Niepodległości. 

Ponadto chórzyści wzięli udział w szeregu konkursach, 
koncertach i przeglądach m.in. w Wojewódzkim Festi-
walu Pieśni i Piosenki Religijnej w którym Mateusz Bajek 
zdobył II miejsce w kategorii solistów oraz w Powiato-
wym Konkursie Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej, w któ-
rym chór zajął II miejsce. W grudniu chórzyści wystąpili 
z koncertem kolęd w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” 
w Budach Głogowskich.

Podsumowaniem  tegorocznej pracy  był wspólny koncert 
11 chórów z Podkarpacia, który odbył się w Millenium Hall 
w Rzeszowie. W przepięknej świątecznej scenerii chóry 
wykonywały kolędy i piosenki związane ze świętami Boże-
go Narodzenia. Nasz chór zaśpiewał dwie pieśni – „Dzień 
jeden w roku” z repertuaru Seweryna Krajewskiego oraz 
„Biały śnieg i ty” Piotra Rubika. Na koniec wszystkie je-
denaście chórów wykonało pieśni „Rozśpiewana Polska” 
i „Nie załamuj się kolego”.

Elżbieta Kwolek

 Koncert w Millenium Hall w Rzeszowie

FOTOGRAFIE JANA 
MAZURKIEWICZA 

W GALERII POD RATUSZEM 
Wieczorem 13 stycznia 2017 r. Aktywna Grupa Twór-
ców będąca gospodarzem „Galerii po ratuszem” 
w Głogowie Małopolskim gościła w swoich po-
mieszczeniach członków Kolbuszowskiej Gildii Fo-
tografów. Głównym celem spotkania był wernisaż 
wystawy fotografii naszego kolegi,  Jana Mazurkie-
wicza, nestora kolbuszowskiej fotografii oraz (jak to 
ktoś wcześniej celnie określił) jej „spiritus movens”.

Już sam charakter pomieszczeń, ich klimat bohemy był 
wyjątkowym. Na ścianach zaprezentowane zostały prace 
będące tylko wycinkiem jego dorobku artystycznego, któ-
re jednocześnie stanowiły odzwierciedlenie jego zaintere-
sowań. Była więc architektura, ta nowoczesna jak i dawna, 
przyroda, krajobraz. Szczególną uwagę przyciągały doko-
nania autora w dziedzinie niekonwencjonalnych technik 
prezentowania fotografii takich jak posteryzacja (wspania-
łe portrety twórców ludowych) oraz dziecięce portrety, fo-
tografowane niecodziennym sposobem. Całość prac, choć 
w niezbyt wielkiej ilości, z uwagi na ograniczoną przestrzeń 
wystawienniczą, świadczy o tym, że autor jest dojrzałym fo-
tografem o skrystalizowanych zainteresowaniach i dosko-
nałym warsztacie. Warto więc wybrać się do „Galerii pod 
ratuszem” gdzie prace Jana Mazurkiewicza będzie można 
oglądać do 10 lutego 2017 r. 

Kolbuszowska Gildia Fotografów

 Autor i jego portrety

Grupa AA EDEN
 w Głogowie Młp. zaprasza na spotkanie  

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

w pok. nr 109.  
Mitingi otwarte dla wszystkich zainteresowanych 

odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca. 
Tel. 515 249 728
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Bajki ze śniegu dla dzieci 
i tych, którzy dziećmi być 
nie przestali, Marta Hanna 
Precht 
Ta książka powstała o tej porze 
roku, kiedy pada śnieg, słońce 
kryje się za horyzontem i nie ma 
ochoty wyjrzeć i rozjaśnić smut-
ku ludzi mieszkających na dale-
kiej Północy. Autorka w trzech 
opowieściach opisała przygody 
krasnoludka Kapturka, który 
wyszedł spod ręki grafika, oży-

wiony jakimś cudem, wyjrzał na drugą stronę kartki i od tej 
pory nie można było go powstrzymać, by nie niósł pomocy 
bajkowym postaciom, które wpadły w tarapaty.

Dotrzymana obietnica, Jill 
Anderson
Zapadająca głęboko w pamięć, 
poruszająca opowieść o miłości 
wystawionej na najcięższą pró-
bę. W roku 2005 Jill Anderson 
stanęła przed sądem w Leeds, 
oskarżona o zabójstwo męża. 
Paul Anderson, 43-letni lingwi-
sta, od wielu lat cierpiał na zapa-
lenie mózgowo-rdzeniowe oraz 
zespół ustawicznego zmęczenia, 
z powodu choroby kilkakrotnie 
usiłował popełnić samobójstwo. 
Pewnego dnia, korzystając z nie-

obecności żony, zażył śmiertelną dawkę leków i błagał, żeby 
nie wzywała pomocy. Uszanowała jego życzenie i pozwoliła 
mu odejść. Wkrótce potem doświadczyła na sobie surowości 
prawa. Ta książka to spisana przez Jill opowieść o nadzwyczaj-
nej emocjonalnej wędrówce. Suche stenogramy przesłuchań 
przeplatają się z historią miłości Paula i Jill, oraz z opisami 
wczesnych, szczęśliwych lat ich związku. Po lekturze tej zaska-
kująco szczerej książki czytelnik musi zadać sobie pytanie: „Co 
ja zrobiłbym na jej miejscu?”.

W cieniu prawa, Remigiusz 
Mróz 
Galicja, 1909 rok. Mimo złej 
opinii i niejasnej przeszłości 
Erik Landecki zostaje przyję-
ty na czyścibuta w austriackim 
dworku. Jest przekonany, że los 
się do niego uśmiechnął. Pierw-
szej nocy ginie jednak dziedzic 
rodu, a cień podejrzeń pada na 
Polaka. Szybko pojawiają się 
spreparowane dowody, a Erik 
staje się głównym podejrzanym. 
Musi walczyć nie tylko o swoją 

wolność, lecz także o życie – w zaborze austriackim karą za 
morderstwo jest bowiem śmierć przez powieszenie.

Anna Kopeć, Dyrektor MGBP w Głogowie Młp.

BIBLIOTEKA POLECA OFERTA ZAJĘĆ STAŁYCH 
MGDK W GŁOGOWIE MŁP.

CZĘŚĆ III (ostatnia)

REKREACJA:
•	 Gry i zabawy – zajęcia przeznaczone dla dzieci, to miła 

forma spędzenia czasu w grupie, nauka nowych gier 
i zabaw integracyjnych, możliwość lepszego nawiązy-
wania kontaktów oraz integracji z innymi dziećmi.

TEATR:
•	 Grupa teatralna dziecięca „Ufo nad Szopką” – zaję-

cia odbywają się w Szkole Podstawowej i w Domu Lu-
dowym Stykowie. Dzieci podczas prób przygotowują 
spektakle teatralne, skecze i widowiska głównie na po-
trzeby imprez okolicznościowych i świąt. 

•	 Grupa teatralna młodzieżowa „Hrabia von Trupki” – 
głogowski teatr ma za sobą już długą historię i wiele od-
słon. Obecnie grupę tworzą głównie uczennice Zespołu 
Szkół w Głogowie Młp. i ZSO w Głogowie Młp. Amator-
ski teatr przygotowuje wiele ciekawych spektakli.

•	 Grupa teatralna seniorów „Antynuda” – do grupy na-
leżą seniorki ZERiI w Głogowie Młp., które wolny czas 
pragną poświęcać również na działalność artystyczną 
i rozrywkową. Panie śpiewają piosenki ludowe, obrzędo-
we, biesiadne i okolicznościowe, często własnego pomy-
słu. Oprócz śpiewu przygotowują krótkie scenki teatralne 
i kabaretowe na różne okazje oraz widowiska obrzędowe.

ZAJĘCIA CZĘŚCIOWO ODPŁATNE:
•	 Balet – zajęcia odbywają się w MGDK im. F. Kotuli oraz 

w Domach Ludowych na terenie gminy. Oparte są na 
zabawie, a im dziecko starsze, tym intensywniej wpro-
wadzane są elementy techniki baletowej. Każde zajęcia 
rozpoczynają się rozgrzewką, a następnie ćwiczona jest 
technika baletowa oraz proste układy taneczne.

•	 Mażoretki – aktualnie funkcjonują 3 zespoły mażore-
tek: Mażoretki ALTRO, Mażoretki FANTAZJA i gru-
pa początkująca. Każda osoba chcąca rozpocząć swoją 
przygodę ze sportem mażoretkowym, dołącza do gru-
py początkującej. Podczas zajęć doskonalone i rozwi-
jane są umiejętności tańca mażoretkowego oraz pracy 
z batonem (pałeczką mażoretkową). 

•	 Taniec nowoczesny – zajęcia odbywają się w budynku 
MGDK oraz w Domach Ludowych na terenie gminy. 
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, gdzie 
uczestnicy poprzez ruch i taniec mogą wyrazić swoje 
emocje. Dodatkowym atutem tej formy tańca jest po-
prawa koordynacji ruchowej uczestników.

•	 Taniec towarzyski – zajęcia odbywają się w budynku 
MGDK oraz w Domach Ludowych na terenie gminy. 
Na zajęcia z tańca towarzyskiego uczęszczają zarówno 
dzieci jaki i dorośli. Prezentowane oraz wdrażane tań-
ce różnią się pochodzeniem, charakterem, schematem 
ruchów, ubiorem i muzyką.

Katarzyna Madej
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WSPOMNIENIE
KS. STANISŁAW DRZAŁ

29 grudnia 2016 r. w wieku 76 lat zmarł pochodzący 
z Wysokiej Głogowskiej Ks. Stanisław Drzał – chry-
stusowiec, wieloletni duszpasterz Polonii w Stanach 
Zjednoczonych.

Ks. Stanisław Drzał uro-
dził się 26 lutego 1940 r. 
w Wysokiej Głogowskiej. Po 
ukończeniu Szkoły Podsta-
wowej naukę kontynuował 
w Liceum Ogólnokształcą-
cym im. ks. Stanisława Ko-
narskiego w Rzeszowie. Tam 
poznał ks. Walentego Bala, 
rektora kościoła gimnazjal-
nego, który wywarł na niego 
duży wpływ i doprowadził 
do kapłaństwa. W 1957 r. 
rozpoczął studia w semina-
rium Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej 
w Poznaniu, które przerwał z powodu konieczności odbycia 
dwuletniej służby wojskowej. Po odbyciu służby powrócił do 
seminarium i w 1969 r. otrzymał świecenia kapłańskie. Swoją 
posługę kapłańską rozpoczął w 1973 r. w parafii św. Ottona 
w Pyrzycach, następnie w parafii w Dobrzanach i w Szczecinie.

W kwietniu 1973 r. ks. Stanisław wyjechał do Stanów Zjedno-
czonych do polonijnej parafii św. Józefa w Central Falls. Ko-
lejno, po krótkim pobycie w Providence, udał się do polskiej 
parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Baltimore. Tam spędził 
cztery lata wyróżniając się ogromnym wsparciem i pomo-
cą dla potrzebujących – po wprowadzeniu stanu wojennego 
w Polsce był m.in. głównym organizatorem 3,5-tonowej wy-
syłki żywności dla poszkodowanych rodzin w Warszawie.

Jego działalność charytatywna została doceniona – ks. Sta-
nisław został skierowany do pracy wśród Polonii w San 
Francisco i San Jose. Jako proboszcz misyjnej parafii pw. św. 
Wojciecha w San Francisco szczególną opieką otaczał polską 
emigrację solidarnościową – ok. 150 osób, którym pomagał 
w trudach życia codziennego. Do parafii św. Wojciecha na-
leżało wówczas 32 miasta w promieniu 60 mil. Mieszkając 
w San Francisco ks. Stanisław każdej niedzieli dojeżdżał 60 
mil, aby odprawić Mszę Św. dla Polaków w tym mieście, 
jak również dla Polaków zamieszkujących okolice San Jose. 
Ks. Stanisław był nie tylko proboszczem ale organizatorem 
życia dla nowoprzybyłych Polaków – dzięki dobrej znajo-
mości j. angielskiego był tłumaczem, pośrednikiem w szu-
kaniu mieszkań i pracy. Był przyjacielem Polaków, którym 
pomagał rozpocząć nowe życie na obczyźnie.  

Przez osiem lat pełnił nie tylko funkcję duszpasterza ale 
i społecznika. Był kapelanem KPA, kapelanem Towarzy-
stwa św. Wojciecha, pierwszym zastępcą prezesa organiza-
cji „Bratnia Pomoc” w Kalifornii, tłumaczem oraz wydawcą 
i drukarzem „Biuletynu Niedzielnego”. Kiedy wśród Polonii 
narodziła się idea zbudowania polskiego kościoła pod we-
zwaniem św. Brata Alberta Chmielowskiego ks. Stanisław 
stal się głównym inicjatorem zakupu ziemi pod budowę, 
jak również organizatorem zbiórki funduszy na ten cel. 

W dalszych latach   pracował kolejno w parafii w Portland 
i w Baltimore.

1 listopada 1995 r. został asystentem proboszcza w parafii 
św. Józefa w Passaic, gdzie spełniał obowiązki kapłańskie 
oraz aktywnie brał udział w codziennym życiu swoich pa-
rafian: był kapelanem Polskiej Szkoły Dokształcającej im. 
Adama Mickiewicza w Passaic oraz kapelanem Stowarzysze-
nia Podhalan w New Jersey – W Passaic mam radość z pracy 
z największą grupą polonijną z jaką kiedykolwiek pracowałem 
w USA, z głoszenia Słowa Bożego i sprawowania ofiary Mszy 
Świętej – mówił ks. S. Drzał. W 1999 r. w Passaic odbyły się 
uroczystości związane z obchodami 30 rocznicy święceń ka-
płańskich ks. Stanisława. W bankiecie wzięło udział ponad 
400 osób co z jednej strony jest dowodem na ważną rolę, jaką 
spełniał ks. Stanisław w Passaic, z drugiej wykazuje, że miał 
mnóstwo przyjaciół, a słowo które głosił z ambony trafiało 
do ludzkich serc. Był w naszej Polskiej Parafii Misyjnej bardzo 
kochany. Budował tutaj nasze życie razem z nami. (…) W na-
szych sercach pozostanie jako jeden z nas – nasz Brat i Przy-
jaciel – na zawsze już z związany z naszymi tutaj początkami 
– pisała w swoim liście z okazji 30. rocznicy święceń kapłań-
skich ks. Stanisława Wiesława Antczak, była przewodnicząca 
Rady Parafialnej parafii pw. św. Wojciecha w San Francisco.

W latach 2001-2005 pracował w Lawrenceville, a od 2005 r. 
rezydował w Sterling Heights. W maju 2009 roku dziękował 
za 40 lat kapłaństwa i 36 lat pracy duszpasterskiej w Stanach 
Zjednoczonych, a także za szczęśliwie przeprowadzone 
5 operacji i możliwość poruszania się mimo dwóch protez. 
Ks. Stanisław Drzał zmarł 29 grudnia 2016 r. Sterling He-
ights w USA mając 76 lat i 47 lata kapłaństwa. Ks. Stanisław 
przebywał w wielu palcówkach polonijnych spełniając nie 
tylko funkcję duszpasterza, ale również działając społecz-
nie, przez co spotkał się z szacunkiem, uznaniem i niezwy-
kłą przychylnością Polaków w USA.

Katarzyna Madej
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Szare za dnia ulice – nocą gdy wydaje się im, że nikt nie patrzy ubierają się w czary
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁOGOWIE MŁP. 
Szkolne Koło Caritas przy głogowskiej placówce działa od 
2003 roku. Opiekunką koła jest Pani Barbara Markiewicz. 
Działaniom wolontariuszy przyświecają słowa patrona 
szkoły Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Warto służyć 
każdemu człowiekowi i dla każdego warto się poświęcić. Co 
roku przy głogowskiej placówce organizowane są kwesty 
na rzecz osób dotkniętych klęskami żywiołowymi, na rzecz 
dzieci z misji w Kamerunie, dzieci mieszkających za naszą 
wschodnią granicą, dzieci z hospicjum oraz kwesty z skle-
pach dzięki którym udało się przygotować paczki mikołajo-
we dla dzieci. W ramach akcji „Wyprawka dla ucznia” były 
kupowane zeszyty i przybory szkolne. Wolontariusze zor-
ganizowali równie z zbiórkę przyborów szkolnych dla dzie-
ci z Indii w ramach akcji „Ołówek dla misji” oraz włączyli 
się w akcję „Pomóż dziecku”. Tradycją w Kole Caritas stało 
się wykonywanie kartek z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia, Wielkanocy i odwiedzanie ludzi starszych, samotnych 
z symboliczną czekoladą, dobrym słowem. Działalność 
uczniów to także przygotowywanie występów podczas Dni 
Seniora, Dnia Matki, spotkań opłatkowych i wielu innych 
lokalnych uroczystości. W trosce o rozwój duchowy orga-
nizowane są spotkania formacyjne, a w miarę możliwości 
wycieczki turystyczno-krajoznawcze dla członków koła. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUDACH GŁOGOWSKICH
Opiekunem Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkół 
w Budach Głogowskich jest pani Barbara Węglarz, a opiekę 
duchową sprawuje kościelny asystent ks. Proboszcz Paweł 
Zimny. Co roku wolontariusze biorą udział w kweście cha-
rytatywnej zorganizowanej przez Rzeszowskie Towarzystwo 
Pomocy im. Św. Brata Alberta. Pierwszego listopada spotka-
ją się na cmentarzu, aby kwestować na rzecz ludzi ubogich 
i bezdomnych. W tym roku po raz kolejny młodzi wolonta-
riusze uczestniczyli w akcji „Światełko Pamięci dla Łyczako-
wa” zbierając znicze, które 1 listopada zapłonęły na polskich 
nekropoliach we Lwowie. Koło organizuje również zbiórkę 
materiałów piśmienniczych dla DPS w Łące, zbiórkę książek 
oraz podręczników dla Polaków na Ukrainie, zbiórki kar-

my dla zwierząt w schronisku oraz zbiórki darów dla Domu 
Dziecka na Ukrainie. W ramach konkursu plastycznego 
uczniowie wykonują kartki świąteczne, które wysyłane są do 
różnych instytucji, firm, szkół i Domów Pomocy Społecznej. 
Wolontariusze chętnie włączają się w akcję „Mikołajki dla 
Hospicjum” organizując paczki mikołajkowe, ogólnopolską 
akcję „Szlachetna Paczka” oraz kampanię „Kilometry Cari-
tas”. SKC współorganizuje wszelkiego rodzaju imprezy szkol-
ne, środowiskowe, gminne i wojewódzkie w postaci apeli, 
akademii, festiwali, jasełek, występów i koncertów. Co roku 
włącza się także w konkurs palm wielkanocnych. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZEWROTNEM
W 2002 r. z inicjatywy ks. Marka Gliwy Szkolne Koło Caritas 
im. św. Matki Teresy z Kalkuty powstało przy Zespole Szkół 
w Przewrotnem. Obecnie liczy 15 członków. Opiekunem 
jest Pani Krystyna Wojtowicz, zaś asystentem kościelnym ks. 
Ryszard Pirga. Wśród działań podejmowanych na przestrze-
ni ostatnich lat można wymienić „Serce w nakrętce”, czyli 
zbiórkę nakrętek dla Hospicjum w Rzeszowie, a także innych 
potrzebujących, coroczne kwesty w dniu Wszystkich Świę-
tych rzecz Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Bra-
ta Alberta, akcję „Szlachetna Paczka” oraz przygotowanie pa-
czek świątecznych dla potrzebujących i współorganizowanie 
zbiórki prezentów mikołajkowych dla dzieci hospicyjnych. 
Członkowie koła współorganizowali także akcje pomocy 
dla powodzian z okolic Sandomierza, pomagali Parafialne-
mu Zespołowi Caritas w zorganizowaniu wycieczek i innych 
imprez dla dzieci ze szkoły i parafii, w opiece nad młodzieżą 
zgrupowaną na półkoloniach organizowanych przez MOPS. 
To także działalność w sferze nauki i kultury – organizowanie 
konkursów promujących osoby, które niosą bezinteresowną 
pomoc innym, współorganizowanie  szkolnych przeglądów 
kolęd i pastorałek oraz konkursów o tematyce religijnej.

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUDNEJ MAŁEJ
Swój czas na bezinteresowną pomoc poświęcają też ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Rudnej Małej. W ubiegłym roku 
szkolnym mali wolontariusze wraz z rodzicami wzięli udział 
w zbiórce pluszaków i zabawek organizowanej przez Fun-
dację „Mam Marzenie”. Maskotki zostały przekazane dla 
pacjentów dziecięcych oddziałów onkologicznych. Co roku 
uczniowie włączają się w ogólnopolską akcję Kolędników 
Misyjnych, z której zbiórka jest przeznaczana na cele misyj-
ne, akcję „Góra Grosza” oraz własnoręczne wykonywanie 
wieńców, które są składane na grobach. Szkoła przystąpiła 
również do akcji charytatywnej na rzecz Fundacji Podkar-
packie Hospicjum dla Dzieci organizując paczki mikołaj-
kowe. Na rzecz młodszych kolegów ze szkoły pracują także 
członkowie Samorządu Uczniowskiego organizując zabawy, 
dyskoteki, występy z okazji okolicznościowych uroczystości. 

Katarzyna Madej 
* cd. w następnym numerze Ziemi Głogowskiej

OŚWIATA

NASTAWIENI NA POMAGANIE
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi – mawiał Jan Paweł II. Nieoceniona jest każda pomoc bezinteresownie świadczo-
na na rzecz drugiego człowieka. W naszym otoczeniu nie brak dobrych serc, gdyż każdego roku ucznio-
wie ze szkół na terenie naszej gminy w ramach Szkolnego Koła Caritas i wolontariatu angażują się w wiele 
akcji charytatywnych. Każde działania, nawet te najmniejsze pokazują ich wielkie serca. A ilość podejmo-
wanych działań jest naprawdę imponująca.

 Akcja członków SKC w Zespole Szkół w Głogowie Młp.  na rzecz chorych dzieci 
z Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci
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Data ta nie była przypadkowa, ponieważ rok 2016 został 
ogłoszony Rokiem Wolontariatu, a dzień wcześniej obcho-
dzony był Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Możli-
wość uczestniczenia w takim wydarzeniu dla każdego z nas 
była ogromnym przeżyciem. To, na jak wielką skalę zorga-
nizowano imprezę, jak starannie dopracowano każdy detal 
niewątpliwie robiło wrażenie. Wśród honorowych gości 
znaleźli się m.in.: Wiceminister Edukacji Narodowej – p. 
Teresa Wargocka, Wicewojewoda Podkarpacki p. Witold 
Lechowski, Marszałek Województwa Podkarpackiego p. 
Władysław Ortyl oraz Gospodarz tego spotkania – Podkar-
packi Kurator Oświaty p. Małgorzata Rauch. Każdy z nich 
podkreślał jak ważny jest wolontariat, zarówno na poziomie 
lokalnym jak i globalnym. Następnie każdy uczestnik wy-
słuchał wykładów, podczas których poruszono tematy takie 
jak: „Wolontariat – przestrzeń czynienia dobra” (prof. Jacek 
Kurzępa); „Szkolne Koła Caritas jako forma współczesne-
go, chrześcijańskiego wolontariatu” (ks. dr Piotr Potyrała); 
„Wolontariat kompetencji; Jak dzielić się wiedzą i doświad-
czeniem?” (Kamil Wrzos – dyrektor Fundacji Rozwoju Wo-
lontariatu), a także „Kurs na wolontariat” (Monika Szym-
bara – Krośnieńskie Centrum Wolontariatu).

W przerwach między kolejnymi punktami mieliśmy okazję 
do podejścia do stoisk poszczególnych organizacji, w które 
aktywnie działają na rzecz innych. Tam czekali wolontariu-
sze gotowi, by odpowiedzieć na nasze pytania i opowiedzieć 
o swoich doświadczeniach. Mieliśmy też okazję uczestniczyć 
w jednym z czterech paneli tematycznych „Wolontariat jako 
kapitał społeczny” i „Wolontariusze – zwyczajni Niezwy-
czajni”. Po wysłuchaniu wypowiedzi prowadzących panel 
w dyskusji każdy uczestnik mógł wypowiedzieć swoją wła-
sną refleksję zadając pytania: Czy wolontariusze to zwyczajni 

czy niezwyczajni ludzie? Co daję jako wolontariusz oraz jakie 
korzyści z tego wynoszę? Podsumowaniem konferencji była 
debata oksfordzka „Wolontariat nie jest bezinteresowny”, 
którą przygotowali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego 
nr I i Liceum Ogólnokształcącego nr II w Rzeszowie.

Tego typu spotkania są niesamowicie ważne. Uświadamia-
ją jak wielka jest teraz rola wolontariatu na całym świecie. 
Zwracają też uwagę na potencjał młodych ludzi – przecież 
to właśnie oni mają wielką siłę i chęci, by robić tak wiele do-
brych i potrzebnych rzeczy. My mogliśmy zobaczyć na jak 
wielką skalę wolontariat rozwinął się na Podkarpaciu, po-
znaliśmy mnóstwo organizacji i inkubatorów wolontaria-
tu. Takie przedsięwzięcia zdecydowanie wzmacniają naszą 
motywację i potrzebę dalszego działania na rzecz innych.

Klaudia Rogala – uczennica klasy II a ZSO w Głogowie Młp.

WOLONTARIAT – PRZESTRZEŃ CZYNIENIA DOBRA
To temat ogólnopolskiej konferencji, która odbyła się 6 grudnia 2016 r. w Centrum Wystawienniczo-Kon-
gresowym w Jasionce z udziałem delegacji z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim. 

 Delegacja z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp. podczas konferencji
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WYBITNE OSIĄGNIĘCIA 
RAFAŁA SALI 

Niezwykłe sukcesy ucznia Zespołu Szkół w Wysokiej 
Głogowskiej. Rafał Sala, uczeń gimnazjum został 
laureatem wojewódzkiego konkursu międzygimna-
zjalnego „Walki Polaków o niepodległość w latach 
1979 – 1918 i heroizm Orląt Przemyskich” wykazu-
jąc się ponadprzeciętną wiedzą z dziedziny historii 
i godną podziwu pasją.

Wojewódzki finał konkursu odbył się 19 grudnia 2016 r. 
w Przemyślu. W ostatnim, niezwykle trudnym etapie kon-
kursowych zmagań, spośród wszystkich finalistów Rafał 
poradził sobie najlepiej z odpowiedziami na pytania przy-
gotowane przez organizatorów. W nagrodę, oprócz dyplo-
mu i książek, na przełomie lutego i marca 2017 roku, Rafał 
pojedzie na kilkudniową wycieczkę do Brukseli.

13 stycznia Rafał wziął udział w finale Międzydiecezjalnego 
Konkursu Historyczno-Religijnego „1050 lat Chrztu Polski”, 
który odbył się na uniwersytecie Rzeszowskim (część pisem-
na) oraz w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie (część 
ustna). W konkursie zmierzyło się 31 najlepszych uczniów 
gimnazjów z trzech diecezji; rzeszowskiej, sandomierskiej 
i przemyskiej. Wszystkie pytania były bardzo trudne, ponie-
waż dotyczyły nie tylko historii, ale również różnych innych 
dziedzin, np. znajomości żywotów polskich świętych lub pie-
śni religijnych i patriotycznych. Rafał wykazał się dużą wie-
dzą i dobrą intuicją i zajął wysokie 14 miejsce zdobywając 
w teście wiedzy aż 117 punktów.

Nazwisko Rafała znalazło się także wśród listy uczniów zakwa-
lifikowanych do etapu wojewódzkiego XXII edycji Konkursu 
Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w la-
tach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Stycz-
niowego – za wolność Waszą i Naszą”. Już wkrótce, 30 mar-
ca br. Rafał weźmie udział w III etapie konkursu. Trzymamy 
kciuki za przejście do ostatniego centralnego etapu konkursu.

Od dwóch lat opiekunem i nauczycielem Rafała jest pan 
mgr Tadeusz Zygo, nauczyciel, pasjonat historii. Wcześniej 
Rafał uczył się pod opieką obecnie już emerytowanego na-
uczyciela naszej szkoły, a również doskonałego historyka 
z pasją pana mgr Bogusława Grzebyka. Serdecznie gratu-
lujemy opiekunom i czekamy z niecierpliwością na kolejne 
sukcesy wierząc, że przekazana wiedza zaowocuje w przy-
szłości i wpłynie mobilizująco na poznawanie trudnej, ale 
jakże bogatej i ciekawej historii naszego kraju przez innych 
uczniów z naszej szkoły i z terenu gminy.

Joanna Poręba

Finał Międzydiecezjalnego Konkursu Historyczno-Religijnego „1050 lat Chrztu Polski” 
(Rafał Sala – trzeci od lewej)

TRUDNE DECYZJE
Jak mądrze pokierować moim życiem? Co sprawia 
mi radość? W czym się realizuję? Jaka praca zapew-
ni mi szczęście? Te pytania już od pewnego czasu 
nurtują najstarszych uczniów Zespołu Szkół w Głogo-
wie Małopolskim. 

Już od września uczniowie systematycznie uczestniczą w spo-
tkaniach związanych bezpośrednio z wyborem szkoły po-
nadgimnazjalnej. W ramach zajęć „Moja pasja-mój zawód” 
poznali między innymi osoby pracujące w branży medycz-
nej. Pani doktor Magdalena Kamler-Pado, fizjoterapeutka 
pani Dorota Cwynar oraz studentka dietetyki pani Aleksan-
dra Śliż opowiedziały słuchaczom o swoich obowiązkach za-
wodowych i zaletach wybranych przez siebie profesji.

Młodzież wzięła także udział w akcjach zorganizowanych 
w ramach VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Współ-
pracowała ze sobą podczas zajęć prowadzonych przez 
wychowawców, w czasie których dzieliła się swoimi prze-
myśleniami na temat wymarzonej szkoły. Wybrane klasy 
wzięły udział w warsztatach z doradcą z Mobilnego Cen-
trum Informacji Zawodowej w Rzeszowie, a także odwie-
dziły firmę OPTem z branży IT i spotkały się z przedstawi-
cielami branży lotniczej.

29 listopada zainteresowani dziedziną kulinarną uczniowie 
uczestniczyli w warsztatach pod hasłem „Zdrowo Żyć”, któ-
re zostały przygotowane przez Agencję Rynku Rolnego oraz 
Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. Chociaż głównym 
celem spotkania było propagowanie zdrowego stylu odżywia-
nia, dla wielu uczestników była to szansa na porozmawianie 
oraz wspólne gotowanie ze starszymi kolegami, którzy już nie-
bawem oficjalnie zostaną kucharzami i kelnerami.

Wszyscy doskonale wiemy, że to rówieśnicy mają często naj-
większy wpływ na podejmowanie decyzji przez młodzież. 
Pozytywne relacje z koleżankami i kolegami mają duże zna-
czenie przy wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i wpływa-
ją na dobre funkcjonowanie w środowisku szkolnym na co 
dzień. Działania przeprowadzone w ramach Gminnej Kam-
panii Profilaktycznej pod hasłem „Ja i moi przyjaciele” służy-
ły zacieśnieniu więzi w klasach. Uczniowie szkoły podstawo-
wej i gimnazjum chętnie integrowali się podczas warsztatów, 
a starsi dodatkowo w czasie międzyszkolnych konkurencji 
sportowych i turnieju wiedzy „Razem po sukces”.

Bez wątpienia jedną z najbardziej znaczących akcji, w których 
uczestniczyli najstarsi uczniowie, były warsztaty przeprowa-
dzone w ramach Programu Profilaktyki Zintegrowanej „Ar-
chipelag Skarbów”. Młodzi ludzie przez dwa dni, oderwani 
od szkolnych obowiązków, zastanawiali się nad własnym ży-
ciem, analizowali relacje łączące ich z rówieśnikami, rodziną, 
sympatiami. Uczyli się także kontrolować drzemiące w nich 
siły, które mogą zniszczyć życie każdemu człowiekowi.

Jak widać, w Zespole Szkół wiele się dzieje. Panie pedagog: 
Beata Dyrda-Guzior oraz Agnieszka Magierska nie poprze-
stają jednak na tym. Być może zorganizowane do tej pory 
akcje, to jedynie przedsmak tego, co czeka trzecioklasistów 
w nowym półroczu. Jedno jest pewne, mocno trzymamy 
kciuki za każdego z nich i życzymy im mądrych decyzji!

Ewa Furgała, Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim
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Przedstawienie przygotowane pod czujnym okiem siostry 
Alicji Zygmunt i pani Anny Czach miało profesjonalną 
oprawę muzyczną, choreograficzną i bardzo bogatą sceno-
grafię. Postacie jasełkowe wystąpiły w niezwykle bogatych 
strojach, a cała inscenizacja została urozmaicona pięknym 
śpiewem kolęd w wykonaniu dzieci. Kolędy były wykona-
ne w formie wokalnej i instrumentalnej. Po zakończeniu 
części artystycznej nastąpił uroczysty moment dzielenia się 
opłatkiem i składania sobie serdecznych życzeń. Zgodnie 
z tradycją tej szkoły wraz z zaproszonymi gośćmi – panią 
dyrektor szkoły Jolantą Kot-Ziębą, gronem pedagogicz-
nym, pracownikami obsługi, przedstawicielami rodziców i 
uczniów – zasiedliśmy razem do wspólnego stołu. W ro-
dzinnej atmosferze spożyliśmy przygotowany posiłek przy 
pięknie nakrytym stole.

Nieczęsto można spotkać się z taką szkolną Wigilią, gdzie 
wszyscy razem zasiadamy przy stole. Tutaj poczuliśmy się 
jak w Betlejem – Domu Chleba, gdzie można zakosztować 
wspaniałego barszczu ugotowanego przez rodziców i pier-
niczków przygotowanych przez Samorząd Uczniowski. 
Każdy z uczestników został obdarowany otwartym sercem 
i życzliwym słowem, a podczas spotkania dało się odczuć 
otwartość na drugiego człowieka bez względu na to, ile ten 
człowiek ma lat i kim jest. Właśnie tego uczy nas Bóg, który 
przychodzi do człowieka jako Mała Dziecina.

s. Alicja Zygmunt

OŚWIATA

OPŁATEK DLA CHORYCH
15 grudnia 2016 r. w Centrum Caritas w Budach 
Głogowskich miało miejsce niezwykle miłe i wzru-
szające wydarzenie – Spotkanie Opłatkowe człon-
ków Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO 
– Oddział Regionalny w Rzeszowie. Właśnie na nim 
uczniowie Zespołu Szkół w Budach Głogowskich 
przedstawili piękny program artystyczny.

Okolicznościowy montaż słowno-muzyczny zaprezento-
wali uczniowie kl.VI, a „Jasełka” wykonali uczniowie klas 
pierwszych. Członkowie Towarzystwa z dużym zaintereso-
waniem, zaangażowaniem uczuciowym i wzruszeniem śle-
dzili przebieg występów artystycznych uczniów. Świadczyły 
o tym emocje malujące się na wielu twarzach, włączanie się 
w śpiew kolęd, a po zakończeniu występu mocne i długo 
trwające owacje. Szczególnie wzruszającym momentem 
spotkania było wręczenie aniołków świątecznych samo-
dzielnie wykonanych przez uczniów Zespołu Szkół każ-
demu uczestnikowi imprezy. Dzieci osobiście je wręczały 
i składały życzenia zdrowia osobom starszym, schorowa-
nym, po przebytych ciężkich operacjach  związanych z cho-

SZKOLNE BETLEJEM
Grudzień to czas jasełek i wspólnego kolędowania. 
W tą myśl 21 grudnia w Szkole Podstawowej w Rud-
nej Małej odbyły się jasełka pt. „Srebrnowłosy Anio-
łek”. Inscenizacja opowiadała o dosyć krnąbrnym 
i leniwym Aniołku, który za karę idzie na ziemię, 
aby zrobić coś dobrego. Pomagając św. Mikołajowi 
uczy się pracy. Jasełka ukazały również historię bi-
blijną opowiadającą o Bożym Narodzeniu.

Jasełka  w wykonaniu uczniów

SALONIK PRASOWY (W BIEDRONCE )
GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, UL. PIŁSUDSKIEGO 24
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robą nowotworową. Dla obydwu stron właśnie ten moment 
miał ogromne znaczenie. Członkom Towarzystwa pozwolił 
na chwilę zapomnieć o bólu i cierpieniu, a dzieciom uświa-
domił, że ich praca włożona w przygotowanie programu 
została doceniona i dzięki ich wysiłkowi na twarzach cho-
rych, cierpiących ludzi choć na chwilę zagościł uśmiech.

Barbara Saładiak, Barbara Węglarz

Występy dzieci wywołały uśmiech i wzruszenie na wielu twarzach 
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I wojna światowa nazwana została przez współczesnych 
Wielką Wojną, bo ludzkość nie znała do tej pory konflik-
tu prowadzonego na taką skalę. Nie wiedziano, że za 20 
lat rozpęta się jeszcze większe szaleństwo. Historia wykaże 
jak wielkie zniszczenia przyniosła wojna światowa w każdej 
dziedzinie – zanotował w kronice głogowskiej szkoły na-
uczyciel Tomasz Świetlik. – […] Wielu poległo najzdrow-
szych w kwiecie wieku mężczyzn, wielu pozostało kalekami, 
wiele zniosło chorób. Odbiła się nie tylko na mężczyznach 
i kobietach, lecz nie mniejszą klęskę poniosły też niewinne 
dzieci. Prócz chorób gnębił je i zabijał głód.
W całej Polsce głodowało wówczas 
ponad milion dzieci. Wobec częstej 
bezradności organizujących się do-
piero instytucji państwowych, z po-
mocą ruszyli Amerykanie. W lutym 
1919 r. Kongres USA powołał do życia 
Amerykańską Administrację Pomocy, 
której dyrektorem został Herbert Ho-
over, jeden z późniejszych prezyden-
tów Stanów Zjednoczonych. W Polsce 
organizacja ta nawiązała współpracę 
z powstałym 6 kwietnia 1919  r. Cen-
tralnym Komitetem Pomocy Dzieciom 
(CKPD). Współpraca ta zaowocowała 
założeniem Polsko-Amerykańskiego 
Komitetu Pomocy Dzieciom (PAKPD). 
Amerykanie mieli dostarczać żywność, 
a strona polska zajmować się jej nieod-
płatną dystrybucją w kuchniach CKPD. 
Zakładano, że żywność dostarczana będzie tylko najbied-
niejszym dzieciom w Polsce bez różnicy wyznania i naro-
dowości, i że decydować o tym będzie wyłącznie stan zdro-
wotny dziecka […], że każde potrzebujące dziecko i matka 
karmiąca powinny mieć prawo do otrzymania jednej porcji 
żywności dziennie, i że porcje mają być podawane w formie 
gorącego posiłku.
Pomoc dotarła również do Głogowa. W styczniu 1920 roku 
otwarto tu – pisał Tomasz Świetlik mając na myśli ówczesną 
siedzibę głogowskiej szkoły, czyli dzisiejszy ratusz – kuchnię 
PAKPD, z której korzystała zmienna ilość dzieci, przeciętnie 
żywiono około 250 dzieci katolickich i około 60 żydowskich. 
Chociaż kuchnia wydawała posiłki dla dzieci obu religii, 
tylko porcje dla chrześcijan przygotowywane były na miej-
scu. Posiłki dla dzieci żydowskich, z konieczności dbania 
o ich koszerność, przygotowywała głogowska gmina izra-
elicka. Posiłki były wydawane raz dziennie i zgodnie z in-
tencją miały być uzupełnieniem tego, co dziecko powinno 
było otrzymać w domu. Porcję określono wewnętrznymi 
przepisami, miała ona zawierać 624 kalorie, zarówno dla 
chrześcijan jak i dzieci żydowskich. Koszt takiej porcji 
w Ameryce wynosił wówczas około 5 centów.
Zachowało się zdjęcie z 1920 r., które przedstawia grupę 
dzieci korzystających z kuchni PAKPD w Głogowie wraz 
z pracującymi w szkole nauczycielami. Grono pedagogicz-
ne siedzi przed najmłodszymi dziećmi, a starsi uczniowie 

stoją za nimi w kilku nieregularnych szeregach. Wśród na-
uczycieli wyróżnia się Adolf Czekański, kierownik głogow-
skiej szkoły w latach 1916-1920. Można go rozpoznać po 
narzuconym luźno na ramiona płaszczu oraz trzymanym 
w dłoniach kapeluszu. Po jego prawej stronie siedzi męż-
czyzna w jasnej marynarce, to prawdopodobnie Tomasz 
Świetlik. Znalazły się tam jeszcze cztery kobiety siedzące 
po obu stronach mężczyzn, ksiądz, kolejna kobieta i mło-
dy, uśmiechający się mężczyzna w wojskowym mundu-
rze. Nauczycielki to: Albertyna Micałowa (ze względu na 
trudności w identyfikacji kolejność podana przypadkowo), 

Felicja Małecka, Maria Ładosiówna i Stanisława Turkow-
ska. Uśmiechający się mężczyzna w mundurze to prawdo-
podobnie Zygmunt Łukaczyński, a siedząca między nim 
a księdzem młoda kobieta, to jego żona Emilia. Powyższe 
nazwiska pochodzą z odtworzonego wykazu nauczycieli 
z roku szkolnego 1919-1920. Należy zaznaczyć, że kierow-
nik Adolf Czekański pracował w głogowskiej szkole tylko 
do września 1920 r. W kolejnym roku szkolnym zastąpił go 
Rudolf Auriga.
Na zdjęciu znajduje się 110 dzieci w wieku około 4-12 lat. 
W rękach trzymają metalowe kubki lub garnuszki, do któ-
rych nakładane były porcje żywnościowe oraz łyżki. Stopy 
wszystkich maluchów w pierwszym rzędzie są nieobute, 
ubranka z kolei często są za duże, co oznacza, że zostały 
odziedziczone po starszym rodzeństwie lub odwrotnie, 
zbyt krótkie, z których dzieci już wyrosły. Ich odzież nosi 
ślady zniszczeń, na pierwszy rzut oka widać, że są to dzie-
ci z najuboższych głogowskich rodzin. Niemalże wszystkie 
dziecięce włosy są krótko ostrzyżone, co nie pozwala na 
jednoznaczne rozróżnienie ich płci, jednak odzież bardziej 
jest odpowiednia dla chłopców niż dziewczynek, stąd nale-
ży wnioskować, że większość z nich to chłopcy.
Tłem zdjęcia jest północna elewacja ratusza, tuż obok 
dawnego wejścia bezpośrednio prowadzącego na drugą 
kondygnację, gdzie znajdowały się sale lekcyjne. Nad łuko-
wym wejściem widnieje szyld ze słabo czytelnym napisem 

DZIAŁALNOŚĆ W GŁOGOWIE POLSKO-
AMERYKAŃSKIEGO KOMITETU POMOCY DZIECIOM

Dzieci korzystające PAKPD w Głogowie wraz z nauczycielami, 1920 r.
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W 1668 roku spadkobiercy Jerzego Sebastiana Lubomir-
skiego dokonali podziału pozostałego po nim majątku. 
Najmłodszemu synowi Jerzego Sebastiana i Konstancji 
Ligęzianki, Hieronimowi Augustynowi Lubomirskiemu 
przypadł Rzeszów i Głogów. Z dawnego zamku Mikołaja 
Spytka Ligęzy w Rzeszowie uczynił on swoją siedzibę za-
kładając w ten sposób rzeszowską linię rodu Lubomirskich.

Początkowo Hieronim Augustyn Lubomirski zamierzał 
zrobić karierę wstępując do zakonu joannitów nazywanych 
ówcześnie kawalerami maltańskimi. Realizując cel maltań-
czyków brał udział u boku najpierw hetmana, a później 
króla Jana III Sobieskiego w walkach z Tatarami i Turkami, 
m.in. w bitwie pod Wiedniem w 1683 r. Jednak w 1685 r., 
nie zważając na swoje śluby zakonne, pojął za żonę Kon-
stancję Bokumównę. Gdy sprawa wyszła na jaw, nuncjusz 
papieski na prośbę wielkiego mistrza zakonu maltańskie-
go, zaczął domagać się unieważnienia małżeństwa. Lubo-
mirski poprosił o pomoc samego króla, który w 1687 r. 
przybył nawet do Rzeszowa, by zostać ojcem chrzestnym 
pierwszego syna Lubomirskich, Jerzego Ignacego. W koń-
cu nuncjusz ustąpił i wyraził zgodę na trwanie małżeństwa.
Hieronim Augustyn Lubomirski był bardzo dbałym gospo-
darzem i starał się rozwijać swoje włości. Głogów wiele mu 
zawdzięcza. To on sprowadził do miasta nowych rzemieśl-
ników, którzy utworzyli kolejne cechy rzemieślnicze. Do 
tej pory funkcjonowały w Głogowie dwa cechy, utworzony 
w 1596 r. cech szewski i powstały w 1635 r. cech tkacki. Na-
tomiast za rządów Hieronima Augustyna Lubomirskiego 
utworzono jeszcze cech krawiecki, rzeźniczy i cech różny. 
Niestety, znamy datę założenia tylko tego ostatniego, czyli 
rok 1694, przywileje lub statuty pozostałych dwóch nie za-
chowały się. Jednak przetrwały znaki cechowe cechu rzeź-
niczego, które zawierają elementy herbu Śreniawa, którym 
pieczętował się Lubomirski.
Legenda głosi, że założył on również w Głogowie hodowlę 
koni, a do jej prowadzenia ściągnął tutaj z Węgier Jana La-
dosza, protoplastę głogowskiego rodu Ładosiów. Co wię-
cej, pragnąc ożywić handel, zaczął sprowadzać do Głogowa 
również Żydów, którzy zajmowali się kupiectwem. Z tego 
powodu wystarał się u Jana III Sobieskiego o powiększe-
nie liczby jarmarków. Do tej pory Głogów miał przywilej 
na organizowanie dwóch jarmarków w roku, jednak dzięki 
królewskiemu przywilejowi w 1694 r. dodano jeszcze czte-
ry dni, a więc odtąd w miasteczku sześć razy w roku od-

bywał się jarmark, 
na który ściągali 
kupcy nawet z od-
ległych stron.
Książę Lubomir-
ski doprowadził 
swój majątek do 
rozkwitu, jed-
nak pod koniec 
1702 r. na jego 
włości spadła ka-
tastrofa. Magnat 
sprawował wtedy 
najwyższe god-
ności w państwie 
dzierżąc buławę 
hetmana wiel-
kiego koronnego 
i urząd pierwsze-
go senatora kasztelana krakowskiego. Ziemie Rzeczpospo-
litej najechały wojska szwedzkie króla Karola XII. Szwedzi 
chcieli wpłynąć na hetmana, by odstąpił od króla polskiego 
Augusta II, a sposobem nacisku był najazd na jego włości. 
Wciągnięcie Rzeczpospolitej do wielkiej wojny północnej 
doprowadziło do ogromnych zniszczeń. Głogów należał 
do tych miast, na które podchodzące pod jego wały woj-
ska nakładały kontrybucje. W księdze wójtowskiej jeden 
z wpisów z tych czasów mówi, że uczciwy Krzysztof Bała-
ban wziąwszy od ojca swojej żony kartę na domostwo, jako 
zięć opłacał Sasów, Kozaków, Szwedów, Moskalów, Litwę 
i inszych przechodzących. Wszyscy właściciele nierucho-
mości w mieście musieli składać się na wykupienie się 
przed obcym wojskiem.
Za ruiną finansową spadła na Hieronima Augustyna Lu-
bomirskiego kolejna, tym razem zdrowotna. Schorowany 
zmarł na swym zamku w Rzeszowie 20 kwietnia 1706 r. 
Pozostawił po sobie trzech synów i cztery córki. Tylko je-
den z jego synów, najstarszy Jerzy Ignacy, był pełnoletni, 
pozostali byli jeszcze dziećmi, dlatego odtąd on oficjalnie 
sprawował zarząd nad całym pozostawionym przez ojca 
majątkiem.

Robert Borkowski

„Szkoła”. Za dziećmi umieszczono tablicę, na której kredą 
napisano „Kuchnia PKPD Głogów”. Dzisiaj w tym miejscu 
nie ma już występu z wejściem na piętro, ani widocznej na 
zdjęciu po lewej stronie bramy, która pozwalała kiedyś do-
stać się na korytarz wiodący na przelot przez ratusz.
Polsko-Amerykański Komitet Pomocy Dzieciom działał 
w Polsce do połowy 1922 r. Jednak idea niesienia pomocy 
najuboższym dzieciom w głogowskiej szkole przetrwała. 
Jej nowy kierownik, Rudolf Auriga starał się organizować 

w okresie zimowym składki, które przeznaczane były na 
zakup bułek dla dzieci z najbiedniejszych rodzin i gorącą 
herbatę dla wszystkich chętnych. Dożywianie podniosło fre-
kwencję dziatwy szkolnej – zauważył Auriga. Były to trudne 
lata budowania zrębów polskiej państwowości po okresie 
zaborów i zniszczeniach spowodowanych wojną, dlatego 
bez niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom, 
wiele z nich cierpiałoby z głodu.

Robert Borkowski

GŁOGOWSKIE BIOGRAFIE
HIERONIM AUGUSTYN LUBOMIRSKI
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DZISIAJ SIŁOWNIA 
TO COŚ WIĘCEJ NIŻ 

TRENING
Rozmowa z Damianem Stępniem – właścicielem si-
łowni „Are You Ready” w Głogowie Młp. oraz Da-
mianem Pawlikiem – trenerem personalnym.
Dzisiaj aktywność fizyczna i chodzenie na siłownię stało 
się bardzo popularne wręcz modne. Z czego wynika to za-
interesowanie?
D. Stępień: Obecnie trwa pozytywny trend nastawiony na 
aktywność fizyczną. Dziś uprawianie sportu to nie tylko 
zalecana forma dbania o siebie, ale także sposób funkcjo-
nowania i styl życia. Dzieje się tak ponieważ systematycz-
nie rośnie w nas świadomość dotycząca naszego zdrowia 
i ciała. Dlatego siłownie stały się tak popularne. Na siłownię 
uczęszczają zarówno dzieci, młodzież jak i osoby starsze, 
wybierając taką formę aktywności, która jest dostosowana 
do ich zainteresowań i możliwości. 

Wśród wielu osób panuje przekonanie, że siłownia jest dla 
ludzi otyłych, mających problem z nadwagą. To chyba jed-
nak mit. Kto może się zapisać na siłownię?
D. Pawlik: Przekonanie, że na siłownię mogą chodzić wyłącznie 
osoby otyłe jest rzeczywiście błędne, ponieważ ćwiczyć może-
my każdy rodzaj sylwetki. Każda osoba ma swój indywidualny 
cel – jedni będą chcieli przeprowadzić redukcję i schudnąć, 
drudzy wyrzeźbić sylwetkę, jeszcze inni przyjdą dla zdrowot-
ności i ogólnej poprawy kondycji. Dostępne na siłowni sprzęty 
i zajęcia umożliwią realizowanie celu, a odpowiednio dobrane 
ćwiczenia sprawią, że trening będzie skuteczny. 

Co do zaoferowania swoim klientom ma siłownia „Are 
You Ready”?
D. Pawlik: Klub dysponuje bardzo dobrze wyposażoną siłow-
nią. Klienci mogą skorzystać ze strefy cardio, gdzie mają do 
dyspozycji bieżnie, rowerki i orbitreki, strefy siłowej, która 
pozwoli na wzmocnienie ciała i rozbudowę masy mięśniowej 
oraz indywidualnych i grupowych zajęć na sali. Do dyspozycji 
są również typowo prozdrowotne zajęcia, dopasowane do wie-
ku i do stanu zdrowia osób ćwiczących. Wśród nich znajdują 
się zajęcia wzmacniające mobilność kręgosłupa, zajęcia na ta-
śmach TRX z wykorzystaniem obciążenia własnego ciała, nie-
co intensywniejsze zajęcia z tabaty połączone z rozciąganiem 
zwiększającym mobilność stawów, zajęcia pilates i kickboxin-
gu. Każde zajęcia są oznaczone stopniem wymagania, czyli 
stopniem zaawansowania osoby która chce na nie uczęszczać. 
Przed zapisaniem się na zajęcia można przyjść i zapytać na 
czym polegają dane zajęcia – pracownicy siłowni są w stanie 
pomóc dopasować je do możliwości i stanu zdrowia osoby. 
W ofercie mamy także zajęcia akrobatyczne dla dzieci.

Jaką formę treningu powinny wybrać osoby rozpoczynają-
ce swoją przygodę z siłownią – trening indywidualny, zaję-
cia z trenerem personalnym czy zajęcia grupowe?
D. Pawlik: Praca nad własnym ciałem jest dość skompliko-
wana więc najlepiej poprosić o pomoc trenera personalne-
go, aby przy jego pomocy już na początku przygody z pra-
cą nad sylwetką obrać odpowiednią drogę do celu. Trener 
przeprowadzi wywiad pytając o stan zdrowia, nawyki ży-

wieniowe i możliwości regeneracyjne organizmu klienta, co 
pozwoli mu na dopasowanie treningu oraz wprowadzenie 
technik wykonywanych ćwiczeń zgodnych z możliwościa-
mi, tak aby nie nabawić się niepotrzebnych kontuzji.

Oprócz ćwiczeń ważne jest tez odpowiednie żywienie.
D. Pawlik: W pracy nad ciałem oprócz samych ćwiczeń waż-
ne jest zachowanie regularnych, zdrowych i zbilansowanych 
posiłków. Wtedy efekty będą dużo szybsze. Tutaj nie chodzi 
o stosowanie restrykcyjnej diety przez określony czas, tylko 
o wprowadzenie stałych i prawidłowych nawyków żywienio-
wych. W kwestii żywieniowej dla osób, które uczęszczają do 
naszego klubu mamy w ofercie dietetyczne posiłki dopaso-
wane do indywidualnych potrzeb, które można codziennie 
u nas zakupić. Mamy również szeroki wybór suplementów 
diety – witamin, odżywek wspomagających kształtowanie 
sylwetki, a także chociażby batony energetyczne i proteino-
we, które spokojnie zastąpią nam typowe czekoladowe bato-
niki. Na miejscu przyrządzamy też koktajle proteinowe, które 
przyspieszają regenerację organizmu po wysiłku fizycznym 
i pomagają kształtować sylwetkę.

Z Waszej siłowni korzystają nie tylko mieszkańcy samego 
Głogowa, ale również osoby spoza gminy. Jak pan myśli, 
co najbardziej cenią Pana klienci?
D. Stępień: To co nas wyróżnia to przede wszystkim panują-
ca atmosfera. Jest bardzo przyjemna dlatego ludzie chętnie 
tu wracają. W „Are You Ready” nie ma anonimowości. Tutaj 
wszyscy dobrze się znamy i czujemy jak w jednej wielkiej ro-
dzinie. Myślę, że zróżnicowanie naszych zajęć również spra-
wia, że ludzie chętnie tu wracają. Nasza siłownia jest przyjazna 
dzieciom, na które oprócz cotygodniowych zajęć z aerobiku 
czeka także kącik zabaw. Najmłodsi mogą się pobawić, pod-
czas gdy ich mamy mają czas na trening, jednocześnie w trak-
cie ćwiczeń „podglądając” swoje dziecko przez specjalnie za-
montowaną kamerę i ekran, znajdujący się na sali. 

Korzyści z regularnych ćwiczeń jest mnóstwo. Jak zachęcić 
do takiej formy aktywności tych, którzy się jeszcze wahają?
D. Pawlik: Aktywność fizyczna na siłowni to nie tylko wi-
zualne efekty ale również odstresowanie się od codziennych 
obowiązków i pracy. Siłownia to taki mały reset i odskocz-
nia od codzienności. Po wykonanym treningu wydziela-
ją się endorfiny czyli hormony szczęścia. Jeśli wykonamy 
dobry trening to wychodząc z sali jesteśmy zmęczeni, ale 
równocześnie szczęśliwi i zadowoleni z wykonanej pracy.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Katarzyna Madej

Na zdjęciu Damian Stępień – właściciel siłowni (po lewej) i Damian Pawlik – trener 
personalny (po prawej)
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CZAS NA ŁYŻWY!
Sezon łyżwiarski w Głogowie Młp. trwa w najlep-
sze. Pogoda sprzyja tak więc amatorzy jazdy na 
łyżwach wciąż mogą korzystać lodowiska „Biały 
Orlik” przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Głogowie 
Młp. Z miejskiej ślizgawki można skorzystać przez 
siedem dni w tygodniu.

Sezonowe lodowisko rekreacyjne jest czynne codziennie w go-
dzinach od 8.00 do 21.00. Na miejscu, w budynku krytej pły-
walni „Wodnik”, można wypożyczyć łyżwy oraz kaski ochron-
ne dla dzieci i dorosłych. Dla najmłodszych przygotowano 
również możliwość wypożyczenia pingwinków do nauki jazdy 
na lodzie. Za bilet normalny zapłacimy 5 zł za godzinę jazdy, 
za bilet ulgowy 3 zł (ulga przysługuje dzieciom powyżej 4 roku 
życia, młodzieży szkolnej, studentom do 25 roku życia, emery-
tom i rencistom po okazaniu ważnej legitymacji oraz osobom 
niepełnosprawnym). Możliwość wypożyczenia łyżew to koszt 

5 zł za godzinę. Dodatkowe ulgi przysługują także rodzinom 
posiadającym Kartę Rodzina 3+. W przypadku złych warun-
ków atmosferycznych takich jak deszcz, słońce czy opady śnie-
gu lodowisko może być chwilowo nieczynne dlatego w razie 
wątpliwości wszelkie informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu: (17) 717-60-76.

KORZYŚCI Z JAZDY NA ŁYŻWACH
Jazda na łyżwach to świetny sposób na aktywny tryb życia 
w mieście, który z korzyścią dla zdrowia pozwala kreatyw-
nie spędzić czas zimą. Korzyści z uprawiania tego sportu 
zimowego jest jednak o wiele więcej:

Praca mięśni – w czasie jazdy najbardziej pracują mięśnie 
nóg, w szczególności uda, a także brzuch i dolna część ple-
ców. Jazda na łyżwach w znacznie mniejszym stopniu ob-
ciąża kolana i stawy. Uprawianie łyżwiarstwa wzmacnia 
również serce oraz poprawia krążenie krwi.

Spalanie kalorii – dzięki jeździe na łyżwach możemy spa-
lić sporą ilości kalorii oraz wymodelować sylwetkę. Godzi-
na jazdy na lodowisku pozwala spalić od 300 do 800 kcal, 
w zależności od intensywności treningu.

„Na każdą kieszeń” – łyżwiarstwo jest stosunkowo tanim 
sportem. Nie musimy wydawać kroci na bilet wstępu i nie 
potrzebujemy do niego specjalistycznego sprzętu, a jedynie 
łyżew, których ceny zaczynają się już od około 100 zł. Za nie-
wielką opłatą możemy również wypożyczyć sprzęt na miejscu.

Endorfiny – jazda na łyżwach przynosi także wiele radości 
i poprawia samopoczucie. Pozytywna  energia, jaki wyzwa-
la się podczas intensywnej jazdy na łyżwach, wpływa ko-
rzystnie na zmniejszenie poczucia zmęczenia psychicznego 
oraz redukuje stres.

Katarzyna Madej

SPORT

Jazda na łyżwach pomoże zmobilizować nas do zadbania o regularną porcję 
zdrowego ruchu również zimą

Turniej odbył się w bardzo mocnej obsadzie – grały m.in. 
zespoły Górnika Zabrze, Wisły Puławy, Stali Sanok, Sms Ja-
rosław, Resovii. Nasi chłopcy w tak mocnym turnieju spisa-
li się bardzo dobrze, na małym boisku zajmując 3 miejsce, 
pokonując Lech Poznań FA, Sms Jarosław, Wilczki Lesko, 
remisując z Resovią, oraz przegrywając minimalnie 0:1 
ze zwycięzcą całego turnieju Wisłą Puławy. Natomiast na 
większym boisku wywalczyli 6 lokatę, wygrywając z Wilcz-
kami Lesko i Sms Jarosław, remisując z Lechem oraz Wisłą 
i przegrywając z Resovią.

Turniej w Kielnarowej w którym udział wzięło 12 zespo-
łów okazał się bardzo wyrównany, nasza drużyna rozegrała 
w sumie 10 meczy, chłopcy potwierdzili iż stanowią zgrany 
kolektyw, robią ciągłe postępy, a na boisku czują się coraz 
pewniej nawet z tak silnymi zespołami. 

Gratulujemy!

LKS Głogovia Głogów
Głogovia od prawej: Bartosz Dykiel, Kacper Grygiel, Antoni Czaba, Kamil Baran, Filip 

Wilk, Kacper Gunia, Szymon Pado, Kacper Kotula. Trener: Tomasz Gwóźdź

TURNIEJ RESOVIA WINTER CUP
W sobotę 10 grudnia chłopcy z rocznika 2005 LKS Głogovia wzięli udział w corocznych zawodach Resovia 
Winter Cup 2016 w Kielnarowej. Dwanaście drużyn rywalizowało równocześnie na dwóch boiskach – na 
większym grano o Puchar Resovia Cup, na mniejszym o Puchar Dyrektora Szkoły Mistrzostwa Sportowego.
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SPORTOWA OSOBOWOŚĆ

Andrzej zwierzchowski
Andrzej Zwierzchowski  
(ur. 09.02.1982 r. w Krasny-
stawie) aktywny sportowiec 
amator. Po uzyskaniu ty-
tułu magistra na kierunku 
wychowania fizycznego na 
Uniwersytecie Rzeszow-
skim, uzyskał specjalizację 
rehabilitacji sportowej. Jest 
założycielem i zawodni-
kiem Klubu Sportowego 
„Biegunka Team” w Głogo-
wie Młp., czynnie uczestni-
czącym w życiu sportowym. 
Od 2014 r. działa we współ-
pracy z Gminą Głogów Małopolski oraz Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji organizując bieg uliczny pod patronatem Burmi-
strza Głogowa Małopolskiego zwany „Dychą Głogowską”.

Ze sportem związany od 1997 r. jako zawodnik Chełmskie-
go Związku Biegów na Radioorientację. Startował z suk-
cesami w kraju i za granicą w imprezach rangi Mistrzostw 
Europy zdobywając tytuł Mistrza Europy Juniorów w 1999 
r. rozgrywanych na Ukrainie. Od 2000 roku swoją pasję 
kontynuował jako sędzia piłki nożnej, docierając karierą 
sędziowską do rozstrzygnięć na boiskach III ligi jako sędzia 
główny i zdobywając w sezonie 2009/2010 tytuł „Arbitra 
sezonu”. Od 2012 roku startuje jako aktywny zawodnik 
w biegach ulicznych oraz górskich w Polsce i za granicą. 
Główne starty to maraton Berlin, Roma, Koszyce, Maraton 
Warszawski, Ultramaraton Bieszczadzki i setki innych im-
prez biegowych na różnych dystansach, począwszy od 5 km 
do ultrabiegów. Jego rekord życiowy w maratonie wynosi 
3:25:31, a w biegu na 10 km 00:37:29. 

Od 2013 roku swoją pasję zamienił na starty w triathlonie, 
czyli połączenie trzech dyscyplin: pływanie na dystansie 3800 
m, jazda na rowerze 180 km oraz bieg maratoński 42,195 km 
co łącznie daje dystans 226 km. To dyscyplina wymagająca 
dobrej kondycji fizycznej oraz psychicznej, mobilizująca do 
średnio dwóch treningów dziennie. Jego największe osią-
gnięcie w tej dziedzinie to zajęcie 2 miejsca  w swojej kate-
gorii wiekowej na zawodach Ironman w Malborku z czasem 
10:16:23. W 2016 r. największym osiągnięciem było przekro-
czenie magicznej bariery dziesięciu godzin. Na zawodach 
licencjonowanych IRONMAN w Kopenhadze uzyskał czas 
9:49:46 ustanawiając tym samym jeden z lepszych czasów 
w województwie podkarpackim i najlepszym w powiecie 
rzeszowskim. W najbliższych latach chce kontynuować swo-
ją pasję oraz stworzyć warunki do spopularyzowania w re-
gionie dyscypliny triathlonu na krótszych dystansach.

Paweł Grzywacz

I OTWARTE 
MIKOŁAJKOWE ZAWODY 
PŁYWACKIE DLA DZIECI

„PROVIDENT SWIM”
W dniu 17 grudnia 2016 roku na Krytej Pływalni „Wod-
nik” w Głogowie Małopolskim odbył się I Otwarty 
Turniej Pływacki dla dzieci „Provident Swim”. Za-
wodnicy startowali w pięciu grupach wiekowych  
i czterech stylach pływackich. Honorowy patronat 
nad zawodami objął Burmistrz Głogowa Małopol-
skiego pan Paweł Baj.

W zawodach wzięło udział blisko 200 pływaków z okolicznych 
klubów pływackich tj.: z Łańcuta, Leżajska, Nowej Dęby, czy 
Sokołowa Małopolskiego. Nasze miasto Głogów Małopolski 
reprezentowali zawodnicy z Sekcji Pływackiej UKS Ikar, jak 
równie osoby niezrzeszone, które dokonały zgłoszenia do za-
wodów, zdobywając łącznie 42 medale za w kategoriach indy-
widualnych oraz 4 puchary w rywalizacji sztafetowej. 

Wielkie podziękowania należą się: Sponsorowi generalnemu 
firmie „Provident”, która ufundowała medale dla wszystkich 
zawodników, a także nagrody i poczęstunek dla oraz Organi-
zatorom zawodów: OSiR Głogów Młp, oraz UKS „Ikar”. Patro-
nat medialny nad zawodami objęły: Gazeta Ziemia Głogow-
ska oraz portal internetowy: www.ziemiaglogowska.pl 

Paweł Grzywacz

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

współuzależnionych jest miejscem dla Ciebie.

http://www.ziemiaglogowska.pl
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JAK ROZPOZNAĆ ODMROŻENIE
W czasie działania niskiej temperatury odczuwamy nara-
stające mrowienie, a następnie odrętwienie i zesztywnienie 
odmrożonej okolicy, która stopniowo blednie. Kiedy po po-
wrocie do domu skóra rumieni się, piecze i swędzi, to mamy 
do czynienia z odmrożeniem I stopnia. Rzadziej spotyka się 
odmrożenie II stopnia, któremu towarzyszy obrzęk i silny 
ból, jak również odmrożenia III i IV stopnia, gdzie docho-
dzi do martwicy skóry, a nawet tkanek podskórnych.

PIERWSZA POMOC
Postępowanie w przypadku lekkich odmrożeń należy rozpo-
cząć stopniowo i łagodnie. Przede wszystkim musimy zna-
leźć się w ciepłym pomieszczeniu np. w domu. Wtedy nale-
ży zdjąć mokrą bądź wilgotną odzież i obuwie oraz ogrzać 
odmrożoną część ciała. Najlepiej ogrzewać własnymi dłońmi 
lub ciepłą ale nie gorącą wodą. Kąpiemy dłonie i stopy, przy-
kładamy ciepłe okłady na twarz i uszy. Jeśli mamy odmrożo-
ne stopy – nie chodzimy, a podczas siedzenia unosimy nogi 
powyżej serca. Warto też rozgrzewać się od środka, pijąc 
dużo ciepłych płynów np. herbaty z imbirem, cukrem lub 
miodem. Kiedy już jesteśmy rozgrzani odmrożone miejsca 
trzeba owinąć w miękką tkaninę lub bandaże, a ewentualne 
uszkodzenia skóry zakryć opatrunkiem z jałowej gazy. 

Pod żadnym pozorem nie wolno rozcierać, rozma-
sowywać odmrożonych części ciała. Wbrew po-
wszechnemu przekonaniu nie należy kłaść odmro-
żonych dłoni na gorący kaloryfer ponieważ to może 
przyczynić się do pogłębienia obrażeń a nawet wy-
stąpienia oparzeń. 

KIEDY DO LEKARZA?
Najczęściej występują odmrożenia I stopnia, które zazwy-
czaj można wyleczyć domowymi sposobami. Wizyta u le-
karza jest konieczna, gdy podczas wykonywania czynności 

z zakresu pierwszej pomocy objawy u poszkodowanego 
nasiliły się lub pojawiły się inne niepokojące objawy (utrata 
czucia, gorączka, bóle mięśni, zawroty głowy).

ZAPOBIEGANIE
Ciepły ubiór. Noś ciepłą kurtkę lub płaszcz, zainwestuj 
w grube skarpety, rękawiczki, szalik i obowiązkowo czapkę, 
gdyż aż 80% ciepła tracimy przez głowę! Najlepszą meto-
dą uniknięcia zimna jest zakładanie na sobie kilka warstw 
odzieży. Zimą trzeba pamiętać też o zakładaniu ciepłych bu-
tów. Zimowe obuwie nie może być jednak za ciasne, ponie-
waż ciasna cholewka nie pozwala na właściwe krążenie krwi 
w stopie, co staje się częstą przyczyną odmrożeń. Aby buty 
nie przemakały, stosuj impregnaty i regularnie je pastuj.

Natłuszczanie. Wychodząc na mróz, należy odkryte części 
ciała ust i twarzy natłuścić np. wazeliną, tłustym kremem, 
maścią (ichtiolową lub arnikową). Tłuszcz dobrze zabez-
piecza skórę przed działaniem zimna.

Zrezygnuj z alkoholu. Wbrew powszechnemu przekona-
niu alkohol nie rozgrzewa. Tylko na początku działania 
alkoholu możemy mieć wrażenie ocieplenia ciała. Alko-
hol przyczynia się do rozszerzenia naczyń krwionośnych 
i w konsekwencji wychłodzenia krwi, co powoduje duże 
straty ciepła przez organizm. 

Ruszaj się! W czasie przebywania w niskiej temperaturze 
należy okresowo poruszać rękami i nogami, zwłaszcza pal-
cami, poprawiając w ten sposób ich ukrwienie.

Katarzyna Madej

ZIMOWE ODMROŻENIA
W ostatnim czasie notujemy coraz niższe temperatury. Silne mrozy, wiatr i wilgotność powietrza nie sprzy-
jają naszej skórze. W takich warunkach bardzo łatwo jesteśmy narażeni na odmrożenia. Najbardziej na-
rażone są wystawione bezpośrednio na działanie mrozu: nos, uszy, policzki. Bardzo często zdarzają się też 
odmrożenia rąk oraz stóp. Podpowiadamy jak zadbać o siebie zimą oraz jak postępować w sytuacji, gdy 
zaczniemy odczuwać pierwsze skutki odmrożenia. 

Przy wychłodzeniu organizmu lub odmrożeniach należy pamiętać o rozgrzaniu się od środka 
– pijąc ciepłe płyny, np. herbatę posłodzoną cukrem lub miodem. Nie należy spożywać 
alkoholu, który rozszerza naczynia krwionośne i może prowadzić do przechłodzenia.

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.

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

RE
KL

A
M

A 
RE

KL
A

M
A 

RE
KL

A
M

A 
RE

KL
A

M
A REKLA

M
A 

REKLA
M

A 
REKLA

M
A 

REKLA
M

A 



26 Ziemia GłoGowska 1/2017LIFESTYLE

KRZYŻÓWKA  
Z NAGRODĄ

Rozwiąż poniższą krzyżówkę. Litery 
z ponumerowanych pól utworzą roz-
wiązanie. Prawidłowo rozwiązaną krzy-
żówkę wraz z hasłem należy wyciąć 
i wraz z dopiskiem (imię i nazwisko, 
adres zamieszkania, numer kontakto-
wy) dostarczyć do biura miesięcznika 
„Ziemia Głogowska” mieszczącego się 
w  Miejsko Gminnym Domu Kultury 
w Głogowie Młp. przy ul. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego 12, pok. nr 9b. 

BIURO CZYNNE W GODZINACH: 
poniedziałek: 12.00 – 16.30, 
wtorek-czwartek: 12.00 – 15.30, 
piątek: 12.00 – 14.30.

Na prawidłowe rozwiązania czekamy 
do dnia 17 lutego 2017 r. włącznie. 
Do wygrania atrakcyjne nagrody! 
Trzy pierwsze osoby, które dostarczą 
prawidłowe rozwiązanie otrzymają 
gminny kalendarz na 2017 rok. Wśród 
pozostałych uczestników rozlosujemy 
atrakcyjne przewodniki po Gminie 
Głogów Młp.

Anna Morawiec

UWAGA SMOG!
Sezon grzewczy rozpoczął się na dobre, co ozna-
cza znaczne pogorszenie jakości powietrza, zwłasz-
cza tam, gdzie mieszkańcy sami ogrzewają swoje 
mieszkania i domy paląc węglem lub drewnem. 
Dodatkowo nadal zdarzają się przypadki spalania 
śmieci i odpadów nieprzeznaczonych do spalania. 
Dodajmy do tego zanieczyszczenia spowodowane 
przez ruch samochodowy i powstaje smog – jedno 
z największych zagrożeń współczesności.

JAK POWSTAJE SMOG?
Smog to nienaturalne zjawisko, które powstaje na skutek 
dwóch czynników: emisji dymu i spalin oraz wyżowej, bez-
wietrznej pogody. Przyczyną emisji zanieczyszczeń powie-
trza są w głównej mierze domowe kotły na paliwa stałe, które 
je emitują. Kłęby dymu wydostające się z kominów to nie jest 
normalny stan rzeczy. Problem wynika nie tylko ze złych ko-
tłów, ale także z rodzaju paliwa. Część osób nadal spala śmie-
ci m.in. plastiki, odpady z gumy, tworzywa sztuczne, opako-
wania po farbach i lakierach, które nie są przeznaczone do 
palenia. Komunikacja samochodowa oraz źródła przemy-
słowe również mają swój znaczny udział w zanieczyszczaniu 
powietrza. Łącząc te wszystkie czynniki podczas bezwietrz-
nej pogody dymy i pyły zamiast płynąć do góry, rozprze-
strzeniają się poziomo oraz w dół i zostają przy powierzchni 
ziemi i w ten sposób mamy do czynienia ze smogiem.

KONSEKWENCJE ŻYCIA W SMOGU
W skład smogu wchodzą szkodliwe związki chemiczne, pyły 
oraz wilgotność. Niebezpieczne substancje to między innymi 
tlenek azotu, który wpływa na podatność na choroby oraz 
ma negatywny wpływ na system nerwowy, oraz tlenek siarki, 
który dostaje się do organizmu człowieka drogą oddechową 
i może spowodować poważne choroby tego układu. Ponadto 
pył zawieszony w powietrzu może powodować kaszel, trud-
ności z oddychaniem i zadyszkę, w szczególności podczas 
wysiłku fizycznego. Może też zaostrzać objawy alergiczne 
takie jak katar sienny i zapalenie spojówek. 

JAK Z NIM WALCZYĆ?
Co możemy zrobić jako mieszkańcy żeby nie przyczyniać się 
do powstawania smogu? Zainwestować w czyste ogrzewanie, 
najlepiej w odnawialne źródła energii (w skrócie OZE, czyli 
np. pompy ciepła i kotły na pellet) lub gaz. Jeśli nie mamy 
takiej możliwości wymieńmy stary piec węglowy na kocioł 
spełniający wymogi dyrektywy Ekoprojekt. Jeśli już ogrze-
wamy swoje domy piecami węglowymi, to korzystajmy wy-
łącznie z dobrego jakościowo opału, a nie np. miału, który 
jest tani, a przy spalaniu wydziela wiele zanieczyszczeń. Mo-
żemy też pomyśle o ociepleniu domu. W ten sposób może-
my zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło nawet o połowę. 
Wbrew pozorom nie powinniśmy palić drewna w kominku. 
Drewno jest bardzo wysokoemisyjne. Jeśli koniecznie chce-
my mieć kominek – kupmy taki o sprawności min. 80%, ale 
nie palmy w nim w czasie epizodu smogowego. 

Anna Morawiec 
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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. 
35-020 Rzeszów, ul. 17 Pułku Piechoty 7

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

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

Najnowsze informacje o Gminie 
Głogów Młp. znajdziesz na:
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Tu można kupić 
„ziemię Głogowską”

Kronika policyjna

Kalendarium najbliższych wydarzeń

29 stycznia

- Bal u pluszowego misia – impreza dla dzieci w wieku przed-
szkolnym, MGBP w Głogowie Młp.

- Gminny Wieczór Kolęd – koncert w sali widowiskowej 
MGDK w Głogowie Młp., godz. 15.00.

4 lutego
- Mecz siatkarzy o mistrzostwo III Ligii – LKS Głogovia – SST 

Lubcza Racławówka, godz. 17.00, szkolna hala sportowa ZSO 
w Głogowie Młp.

18 lutego
- Mecz siatkarzy o mistrzostwo III Ligii – KLS GŁogovia – TKF 

ANILANA Rakszawa, godz. 17.00,  szkolna hala sportowa 
przy ZSO w Głogowie Młp.

25 lutego - Ostatkowa Zabawa Karnawałowa Taneczna, sala taneczna 
w MGDK w Głogowie Młp.

01.01.br. – pobicie mężczyzny w miejscowości Pogwizdów Stary.

02.01.br. – zawiadomienie o składaniu fałszywych zeznań przez mieszkań-
ców Gminy Głogów Młp. 

08.01.br. – groźby karalne wypowiadane przez mężczyznę wobec członków 
swojej rodziny w miejscowości Głogów Młp.

10.01.br. – wypadek podczas pracy w miejscowości Rogoźnica. 

13.01.br. – kradzież urządzeń AGD w miejscowości Głogów Młp. 

16.01.br. – psychiczne i fizyczne znęcanie się mężczyzny nad rodziną w miej-
scowości Głogów Młp. 

17.01.br. – pożar pojazdu ciężarowego w miejscowości Rudna Mała.

18.01.br. – oszustwo internetowe za pośrednictwem portalu Allegro na szko-
dę mieszkanki Głogowa Młp. 

18.01.br. – kradzież telefonu komórkowego w miejscowości Rudna Mała.

21.01.br. – oszustwo internetowe na szkodę mieszkańca Głogowa Młp. 

23.01.br. – oszustwo internetowe za pośrednictwem portalu OLX na szkodę 
mieszkańca Gminy Głogów Młp. 
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