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Trwa rekrutacja osób do projektu  
„Klub Inspiracji Sukcesu”

W związku z trwającym naborem do III edycji projektu wszystkie osoby 
zainteresowane zapraszamy do udziału w projekcie. Klub Integracji Spo-
łecznej funkcjonujący w ramach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Głogowie Małopolskim, utworzony z projektu Działanie 8.1 
„Klub Inspiracji Sukcesu” w okresie od 1 maja 2017 roku do 30 kwietnia 
2019 roku zaprasza do uczestnictwa wszystkie osoby z terenu Gminy Gło-
gów Małopolski, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, osoby bezro-
botne lub nieaktywne zawodowo oraz osoby z niepełnosprawnością. 

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia: treningi kom-
petencji społecznych, warsztaty poszukiwania pracy, grupy wsparcia, 
doradztwo zawodowe, kursy zawodowe, 6-miesięczne staże, warsztaty 
komputerowe oraz możliwość uzyskania wsparcia specjalistów: tera-
peuty zajęciowego, psychologa, pedagoga oraz prawnika. Zapewniamy 
profesjonalne i przyjazne podejście prowadzących na zajęciach grupo-

wych i spotkaniach indywidualnych, dodatkowo uczestnicy otrzymują 
wyżywienie, możliwość korzystania z komputerów i spotkań z innymi 
uczestnikami w klubowej atmosferze. Uczestnictwo w Klubie Integracji 
Społecznej jest bezpłatne, a szczegółowe informacje o możliwościach 
uczestnictwa są dostępne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Głogowie Małopolskim, pok. nr 111 lub pod numerem telefo-
nu: 17 85 169 603, 514 255 037 oraz u pracowników socjalnych. 

JEŻELI... Mieszkasz na terenie gminy Głogów Małopolski, pozosta-
jesz poza rynkiem pracy, nie pobierasz zasiłku z Urzędu Pracy, renty 
ani emerytury, potrzebujesz podnieść swoje kompetencje zawodowe 
i społeczne, chcesz poznać osoby z podobnymi doświadczeniami, masz 
dość poczucia bezradności i osamotnienia… PRZYJDŹ, POROZMA-
WIAJ I ZOBACZ JAK U NAS JEST!
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W ramach projektu odbyły się trzy pikniki w miejscowości 
Lipie. Najmłodsi, którzy mogli przyjść wraz z rodzinami, 
mieli szansę skorzystać z nauki żeglowania nie tylko w teorii, 
ale wykorzystać zdobytą wiedzę także w praktyce, pływając 
na wszystkich dostępnych jednostkach, czyli żaglówkach 
typu Optymist, Omega i Figielek oraz na rowerkach wod-
nych. W międzyczasie prowadzona była nauka wiązania 
węzłów żeglarskich. Dodatkowo dzieci miały okazję zażyć 
orzeźwiającej kąpieli w basenie. Nie zabrakło też gier i plażo-
wania. Obsługa cateringowa zadbała o to, by każdy z młodych 
żeglarzy nabrał sił na dalsze pływanie. Najodważniejsi mieli 
również szansę spróbować swoich sił w regatach. Na koniec 
każdy uczestnik mógł wrócić do domu nie tylko z wieloma 
wspomnieniami, ale i z pamiątkową koszulką. 

Blanka Borkowska

głOgOwScY ŻeglARZe
W te wakacje najmłodsi mieszkańcy gminy przekonali 
się, jak to jest być żeglarzem i stać za sterami łodzi su-
nącej po wodzie. W niedziele na akwenach wodnych 
w Lipiu robił się prawdziwy ruch, gdy na wodę wypły-
wały żaglówki i rowerki wodne. Wszystko dzięki nowe-
mu projektowi propagującemu żeglarstwo.

Duża liczba zainteresowanych pokazuje, że tematyka żeglarska wśród dzieci 
młodzieży w naszej gminie jest bardzo potrzebna.

Projekt nazwany „LIPIE – Głogowska wioska żeglarska” ma na celu propa-
gowanie żeglarstwa, jako aktywnego stylu życia dzieci i młodzieży z terenów 
wiejskich gminy. W jego ramach zaplanowano trzy pikniki, podczas których 
uczestnicy mają możliwość zapoznania się z tematyką żeglarską, a także 
stanąć za sterami prawdziwej żaglówki. Projekt ruszył dzięki środkom finan-
sowym pozyskanym z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Gminy Głogów Mało-
polski oraz środkom własnym organizatora, czyli UKS „Żagielek”.

W tym roku pikniki odbyły się już w większości miejsco-
wości, m.in. w Budach Głogowskich. Dla dzieci tradycyjnie 
przygotowane zostały dmuchane zjeżdżalnie, kula Zorbing 
i malowanie twarzy, a w międzyczasie przejażdżki na koniu 
lub quadzie i zabawy z animatorami. Czas urozmaicały tak-
że pokazy i występy artystyczne w wykonaniu m.in. grupy 
cheerleaderskiej, Koła Gospodyń Wiejskich z Bud Głogow-
skich oraz Grupy Teatru Niespodziewanego „Antynuda”. 
Najmłodsi mieli okazję zobaczenia sprzętu strażackiego 
i pod nadzorem strażaków z OSP zasiąść za kierownicą 
wozu strażackiego. W tym samym czasie na stadionie KS 
Victoria odbył się mecz Old Boy o puchar burmistrza. Na 
zakończenie imprezy popis swoich umiejętności pokazały 
psy ratownicze pod okiem przewodników ze Stowarzysze-
nia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT.

Anna Morawiec

RODZINNe lAtO
W tym roku od końca maja na terenie gminy orga-
nizowane są bezalkoholowe pikniki rodzinne w ra-
mach kampanii „Postaw na rodzinę”. Dzięki współ-
pracy władz gminnych, sołectw, ośrodka pomocy 
społecznej oraz lokalnych instytucji w niemal każdy 
weekend całe rodziny mogą spędzić wolne popołu-
dnie na wspólnej zabawie.

Pokaz pracy psów ratowniczych ze stowarzyszenia STORAT, które pomagają 
w akcjach poszukiwawczo-ratunkowych

Bezalkoholowe pikniki rodzinne współorganizowane są m. in. przez MGOPS 
i MGDK w Głogowie Małopolskim, pod patronatem burmistrza miasta. Odby-
wają się w okresie letnim od 2011 roku na terenie każdego sołectwa w gminie. 
Imprezy mają na celu integrację i pogłębianie więzi rodzinnych oraz promo-
wanie aktywnego wypoczynku, dlatego do udziału w piknikach zapraszane są 
całe rodziny. Przy okazji są doskonałą alternatywą podczas wakacji spędza-
nych w mieście. Oferowane są rozmaite atrakcje dla dzieci i dorosłych.
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W gminie Głogów Młp. trwa projekt dla seniorów

W gminie Głogów Małopolski od lutego br. trwa realizacja projektu pn. 
„Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem”. W ramach projektu reali-
zowane są usługi opiekuńcze, które polegają na pomocy osobie starszej 
w zaspokajaniu codziennych potrzeb, zapewnieniu kontaktu z otocze-
niem, opiece higienicznej i pielęgnacyjnej oraz usługi specjalistyczne 
polegające na rehabilitacji i usprawnianiu zaburzonych funkcji orga-
nizmu wynikających z niepełnosprawności i schorzeń osób starszych. 

Realizowana jest również pomoc sąsiedzka, która ma charakter pomo-
cy w dokonywaniu codziennych zakupów, przygotowywaniu posiłków, 
wykonywaniu prac porządkowych w domu i wokół niego, a także zała-
twiania za osobę starszą spraw urzędowych, lekarskich i innych. Uczest-
nicy korzystający z usług opiekuńczych i specjalistycznych dodatkowo są 
obejmowani usługą teleopieki, gdzie jest monitorowany ich stan zdrowia 
24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Realizacja projektu potrwa dwa lata.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Prioryteto-
wa VIII. Integracja Społeczna Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do 
usług społecznych i zdrowotnych.
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ZABAWA I KULTURA

Jak co roku dom kultury zaprosił najmłodszych mieszkań-
ców gminy na trzy turnusy pełne wrażeń. Chętnych nie 
brakowało – wszystkie miejsca szybko zostały zajęte. Przez 
pięć dni trwania obozu dzieci miały zapewnione wiele 
atrakcji, zaczynając od zabaw w domu kultury organizowa-
nych przez wychowawców, po codzienne wycieczki w cie-
kawe miejsca i spotkania z interesującymi osobami, gry na 
świeżym powietrzu na boisku „Orlik” i wieczorne wyjścia 
na basen. Uczestnicy mieli możliwość zobaczenia fontan-
ny multimedialnej w Rzeszowie, zagrania w kręgle na krę-
gielni „Kula”, przejechania się bryczką w LKJ „Zabajka” czy 
zabawy w Centrum Zabaw „Kolorowy Świat”. Odwiedzili 
także Łańcut, spacerując korytarzami zamku i parkowymi 
alejkami. Dowiedzieli się również, jak wygląda praca Straży 
Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej.

WAKACJE WŚRÓD KSIĄŻEK

Do końca wakacji w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicz-
nej oraz w jej oddziałach filialnych prowadzone będą zajęcia 
dla dzieci i młodzieży. Każdego tygodnia można uczestni-
czyć w spotkaniach, w czasie których odbywają się dyskusje, 
wspólne czytanie, przygotowanie do konkursu z okazji rocz-
nicy niepodległości Polski, wykonywanie prac plastycznych 
i wytężanie umysłu przy grach i łamigłówkach. Zajęcia mają 
różnorodną tematykę – począwszy od wakacji, przez przygo-
dy w egzotycznych krajach, a nawet po kosmos.  Najważniej-
sze, aby uczestnicy dobrze się bawili. Udało się raz zakraść do 
czytelni w Głogowie i podpatrzeć, jak przebiega jedno z zajęć. 
Jego temat brzmiał „Lato w pełni…”, a uczestnicy wykonywa-
li pomysłowe papierowe ozdoby. Zajęcia będą trwały aż do 
końca wakacji, a ich wykaz znajduje się na stronie MGBP.

ŻEGLARZEM BYĆ…

Czy to deszcz, czy to słońce, młodzi żeglarze z hartem du-
cha zgłębiają tajniki żeglarskiego świata. Na organizowanych 
przez UKS „Żagielek” zgrupowaniach przy akwenach wod-
nych na Lipiu atrakcji nie brakuje. Podczas zajęć uczestnicy 
zapoznają się z budową łódki typu Optymist, podstawowy-
mi węzłami żeglarskimi oraz teorią żeglowania, by następnie 
móc spróbować swoich sił na wodzie, samodzielnie sterując 
łódką. Mogą też spróbować pływania rowerkami wodnym 
a nieco odważniejsi położenia łodzi. Nawet podczas nie-

sprzyjającej pogody podopieczni zdobywają wiedzę z zakre-
su teorii żeglowania, wiązania węzłów żeglarskich czy zasad 
udzielania pierwszej pomocy. Nie brakuje też czasu na relaks 
na lądzie, zabawy ruchowe, gry zespołowe czy plażowanie.

NA KOŃ!

W te wakacje niektórzy zaczynają swoją przygodę na 
grzbiecie konia, a dzięki leśnym terenom okolicznych klu-
bów jeździeckich, mogą niemal przenieść się w czasy, kiedy 
konie towarzyszyły ludziom w codziennym życiu. Zapozna-
jąc się z tajnikami tego wyjątkowego sportu, jednocześnie 
oswajają się z końmi, uczą szacunku do nich, a także z nimi 
zaprzyjaźniają. Uczestnicy obozów w LKJ „Zabajka” zagłę-
biają się w świat koniarzy na wiele sposobów – jeżdżą w sio-
dle i na oklep, bryczką zajeżdżają do lasu, zaplatają grzywy 
kucykom czy ścigają się na koniach. Gdy zwierzęta odpo-
czywają, dzieci spędzają ten czas na wspólnych zabawach, 
nawet odwiedzając lwa. Tymczasem Klub Jeździecki „Leśna 
Wola” przygotował dla swoich wczasowiczów całkiem nowy 
program o trzech różnych tematykach. Uczestnicy, obok 
ćwiczenia jazdy konnej, biorą udział w zajęciach i pokazach 
edukacyjnych, oglądając ciekawe eksperymenty naukowe, 
poznają tajniki psychologii sportu, przygotowując się w ten 
sposób do zawodów, a także uczą się tańca typu Street Dan-
ce. Ponadto wszyscy obozowicze mogą sprawdzić swoje 
umiejętności podczas klubowych zawodów.

Blanka Borkowska

tAK MIJAJą wAKAcJe w gMINIe
Trwają wakacje – czas, kiedy dzieci i młodzież mogą odpocząć od obowiązków szkolnych i wolne chwile 
spędzić na tym, co lubią najbardziej. Jak co roku dzieciom z naszej gminy uatrakcyjniły to lokalne instytu-
cje. Na sportowo czy z kulturą – każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

W ramach półkolonii z domem kultury dzieci odwiedziły m.in. zamek w Łańcucie,  
gdzie miały możliwość zobaczenia powozowni
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15 lipca w ramach akcji „Ognisty ratownik – Gorąca krew” 
w Hucisku odbyła się jubileuszowa, XX Ambulansowa 
Zbiórka Krwi połączona z IV rejestracją potencjalnych 
dawców szpiku. Kolejnych 15.3 litra krwi zasiliło stany ma-
gazynowe RCKK w Rzeszowie, a 10 osób zarejestrowało się 
w bazie dawców szpiku Fundacja DKMS. – Pierwsza zbiór-
ka odbyła się w październiku 2012 roku i wtedy tak napraw-
dę wszystko się zaczęło. Biorąc pod uwagę dwadzieścia edycji 
oraz indywidualne wizyty w RCKiK w Rzeszowie zebraliśmy 
już ponad 415 litrów krwi i wielu pierwszorazowych dawców 
– mówi Adam Ozimek, inicjator akcji. Mieszkańcy gminy 
coraz częściej decydują się na oddanie krwi podczas  zbió-
rek, co jest dowodem na to, że w społeczeństwie rośnie świa-
domość, jak bardzo krew jest potrzebna. Jak mówi A. Ozi-
mek –  Sam proces oddawania krwi trwa tylko 10 minut, 
a może uratować czyjeś życie. Od niedawna każdej zbiórce 
towarzyszy również rejestracja potencjalnych dawców szpi-
ku. Do tej pory w bazie udało się zarejestrować już 48 osób.

Dla krwiodawców jak zawsze przygotowano ciepły posiłek, 
wejściówki na tor kartingowy, karnety na pływalnię oraz jubi-
leuszowe koszulki i opaski odblaskowe. Podczas akcji nie za-
brakło również jubileuszowego tortu i pieczonego dzika. Funk-
cjonariusze z Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP 
w Nisku zaprezentowali pokazy w ramach akcji „Zgaś ryzyko”, 
a motocykliści przeprowadzili paradę motocyklową. Widząc 
coraz większe zainteresowanie ze strony mieszkańców strażacy 
zapewniają, że akcja będzie kontynuowana. – Wraz z partnera-
mi staramy się uatrakcyjniać każdą zbiórkę. Prewencja i profi-
laktyka to założenia naszej ochotniczej służby, bo przecież lepiej 
zapobiegać niż ratować. Przygotowanie i skoordynowanie każ-
dej akcji to wielki wysiłek i ciężka praca jednostki, ale po raz 
kolejny okazało się, że było warto. Kolejna zbiórka krwi i reje-
stracja dawców szpiku odbędzie już 9 września w Hucisku.

Katarzyna Madej

JUbIleUSZOwA ZbIÓRKA KRwI w hUcISKU
Ponad 415 litrów krwi dla potrzebujących – tyle łącznie udało się zebrać strażakom z Huciska podczas dwu-
dziestu ambulansowych zbiórek krwi organizowanych na terenie gminy Głogów Młp. Od 2012 roku strażacy 
promują wśród mieszkańców inicjatywę honorowego oddawania krwi.

Mieszkańcy gminy coraz częściej decydują się na oddanie krwi

Renowacja obejmie remont elewacji frontowej, tj.: malowanie 
lub tynkowanie, oczyszczenie i doprowadzenie jej wyglądu 
do stanu pierwotnego oraz remont dachu, zakończony jego 
malowaniem lub wymianą. W ramach programu zaplanowa-
no następujące formy wsparcia finansowego dla mieszkań-
ców: dofinansowanie w wysokości 50% poniesionych kosz-
tów, wysokość dotacji do 20 tys. złotych oraz wprowadzenie 
zwolnień z podatku od nieruchomości nawet na 5 lat.

Ponadto powołane zostanie stowarzyszenie „Głogowskie 
Kamieniczki” zrzeszające właścicieli zabytkowych budyn-
ków. Jego celem będzie m.in. pomoc w przygotowaniu 
dokumentacji, rozliczeniu projektu i uzyskaniu ulgi podat-
kowej, a także działalność informacyjna i promocyjna oraz 
utrzymanie trwałości projektu. Dzięki realizacji programu 
poprawi się estetyka miasta, a także wydobyty zostanie za-
bytkowy charakter centrum Głogowa Małopolskiego.

Anna Morawiec

wSPARcIe DlA MIeSZKAŃcÓw KAMIeNIc
Będzie wsparcie dla mieszkańców Głogowa na renowację zabytkowych kamienic. Gmina Gło-
gów Młp. rozpoczyna realizację nowego programu pod nazwą „Głogowskie Kamieniczki”. O do-
tację na remont kamienic będą mogli ubiegać się wszyscy właściciele budynków wpisanych do 
gminnej ewidencji zabytków.

Na spotkaniu z mieszkańcami miasta burmistrz Paweł Baj  
przybliżył szczegóły programu

Jednym podpisem możesz uratować ludzkie życie
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Ukończony już został remont wewnętrzny mający na celu 
unowocześnienie i poprawę warunków technicznych insty-
tucji. Po wejściu do budynku prezentuje się nowy hol, od-
nowiona też została sala widowiskowa. Nie tylko wykonano 
nowe wejście do sali i poszerzono scenę, ale też zamontowa-
no nowoczesne oświetlenie, nagłośnienie, kurtyny i kamerę 
do rejestracji wydarzeń. Do pomieszczenia doprowadzono 
również klimatyzację. Kilkudziesięcioletnia boazeria została 
zdemontowana – teraz uwagę zwraca nowa kolorystyka wnę-
trza, nadająca sali nowoczesny wygląd. Planowany jest także 
zakup sprzętu do rejestracji video i projekcji multimedialnej 
i gablot ekspozycyjnych. Zmiany widać też w otoczeniu pla-
cówki. Za budynkiem MGDK został oddany do użytku duży, 
funkcjonalny parking na 40 miejsc postojowych. Dopełnie-
niem inwestycji ma być montaż oświetlenia i monitoringu. 
Nowy wygląd zyskał też parking przed budynkiem. 

Dom kultury jest jednym z najważniejszych ośrodków kultury 
naszej gminy, a na organizowanych wydarzeniach kulturalnych 
pojawia się wiele zainteresowanych osób. Przebudowa insty-
tucji pozwoli zarówno grupom tam działającym, jak i samym 
odwiedzającym na wygodne korzystanie z usług instytucji. Po-

nowne otwarcie jest planowane na przełomie sierpnia i wrze-
śnia. Koszt przebudowy MGDK w Głogowie Młp. to ponad 
2,3 mln zł, z czego 1,9 mln zł to dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2014-2020 poprzez Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Blanka Borkowska

DOM KUltURY JAK NOwY
Zakończyły się ostatnie prace przy zagospodarowaniu terenu wokół głogowskiego domu kultury. Za budyn-
kiem powstał nowy parking wraz z drogą dojazdową. Przebudowano także drogi prowadzące do instytucji. 
Prace zewnętrzne stanowią dokończenie generalnego remontu MGDK, dzięki czemu placówka stała nowo-
czesna i funkcjonalna.

To pierwszy od sześćdziesięciu lat generalny remont tej części domu kultury 

W ramach inwestycji zdemontowano boazerię, wykonano 
nowoczesną lamperię z użyciem dekoracyjnego tynku, za-
montowano styropianowe listwy, wygipsowano i odmalo-
wano ściany. Odmalowane zostały także pozostałe pomiesz-
czenia: kuchnia, klatka schodowa, szatnia, magazynek oraz 
barierki schodowe, kaloryfery i kraty wewnętrzne. Prace 
wykonuje firma „BUD – BOR” z Woli Cichej. Również 
przestrzeń wokół budynku zostanie na nowo zagospodaro-
wana. Układany jest chodnik i schody zewnętrzne, a w dal-
szej kolejności wykonany zostanie parking przed budyn-
kiem i przy przedszkolu. Remontowana jest również scena 
plenerowa. Tu prace obejmują przede wszystkim wymianę 
starej podłogi, obróbkę legarów, montaż nowych barierek 
i malowanie słupów podtrzymujących dach. Na odcinku od 

drogi powiatowej do Domu Ludowego układany jest chod-
nik o łącznej długości 200 mb. Tą część inwestycji wykonuje 
firma „MG Infrastruktura” Marian Wołczyk z Rzeszowa.

Anna Morawiec

ReMONt DOMU lUDOwegO w ROgOŹNIcY
W Domu Ludowym w Rogoźnicy dobiega końca remont sali widowiskowej oraz prace przy otoczeniu budyn-
ku. Zakończenie prac zaplanowano przed dożynkami gminnymi, które odbędą się w sołectwie już 19 sierpnia. 

Sala w domu ludowym w Rogoźnicy zyskała nowoczesny wygląd

Burmistrz Głogowa Małopolskiego
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.bip.glogow-mlp.pl 

został podany do publicznej wiadomości 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA 
oznaczonej jako działki 1385/1 o pow. 0,1291 ha, wraz z zabudową położonej w Przewrotnem gmina Gło-
gów Małopolski przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym. Szczegółowe informacje można uzyskać 

w siedzibie Urzędu Miejskiego, tel. 17 85-15-131.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego
mgr Paweł Baj
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Od 29 maja br. obowiązują nowe 
taryfy za wodę i ścieki. Ceny wody 
i ścieków dla gospodarstw domo-
wych z terenu Gminy Głogów Młp. 
pozostają na poziomie dotychczasowym. Obniżony został abonament dla 
odbiorców korzystających z e-faktury. Decyzją z dnia 26.04.2018 r. Pań-
stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfę na wodę 
i ścieki dla Gminy Głogów Małopolski. Taryfa została opracowana zgodnie 
ze znowelizowanymi przepisami dotyczącymi zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Rada Miejska w Głogowie 
Młp. w dniu 24 maja br. podjęła uchwałę o dopłatach do ceny wody i ście-
ków dla gospodarstw domowych z terenu gminy. W okresie od 29.05.2018 
r. do 31.12.2018 r. obowiązują ceny wody i ścieków jak w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie Cena netto 
[zł/m3]

Cena brutto 
[zł/m3]

Cena za 1m³ dostarczonej wody dla 
gospodarstw domowych w gminie* 2,73 2,94

Cena za 1m³ dostarczonej wody dla 
pozostałych odbiorców 5,01 5,41

Cena za 1m³ odprowadzonych ścieków 
dla gospodarstw domowych w gminie* 3,61 3,89

Cena za 1m³ odprowadzonych ścieków 
dla pozostałych odbiorców 9,52 10,28

Miesięczna opłata abonamentowa za każ-
dy wodomierz dla odbiorców korzystają-
cych z e-Faktury

4,25 4,59

Miesięczna opłata abonamentowa za każ-
dy wodomierz dla odbiorców korzystają-
cych z tradycyjnej faktury

4,75 5,13

*Cena uwzględnia dopłatę uchwaloną przez Radę Miejską w Głogowie Ma-
łopolskim Uchwałą Nr LX/573/2018 z dnia 24 maja 2018 r. Cena dla gospo-
darstw domowych spoza terenu Gminy Głogów Małopolski wynosi: woda 
2,94 zł/m3+VAT, ścieki 5,09 zł/m3+VAT.

Obniżony abonament miesięczny dla odbiorców e-faktury
EkoGłog Sp. z o.o. zachęca Państwa do skorzystania z usługi e-Faktura, 
dzięki której zapłacą Państwo niższą opłatę abonamentową. Opłata abo-
namentowa dla klientów korzystających z e-faktury wynosi 4,25 zł netto/
miesięcznie, natomiast dla klientów otrzymujących fakturę tradycyjną 
wynosi 4,75 zł netto/miesięcznie. Usługa ta polega na wysłaniu do Pań-
stwa faktury w postaci pliku PDF pocztą elektroniczną, zamiast faktury 
papierowej wysyłanej za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Wybór e-fak-
tury nie wiąże się z ponoszeniem żadnych dodatkowych opłat. Aktywacja 
e-faktury jest szybka i prosta. Należy wejść na stronę Spółki EkoGłog www.
ekoglog.pl i w głównym kliknąć zakładkę „e-Faktura”. Należy wypełnić 
znajdujący się tam formularz wyrażenia zgody na otrzymywanie faktur 
drogą elektroniczną i przesłać go drogą elektroniczną.

GOSPODARKA

Reklama Reklama Reklama reklama reklama reklama reklama 

Dobiegły końca prace przy przebudowie ulicy Piłsudskie-
go – jednej z głównych dróg na osiedlu Niwa. Na całej ulicy 
wyłożony został asfalt, a nowo wybudowany chodnik został 
już udostępniony pieszym. Gotowa jest również nowa zatoka 
autobusowa usprawniająca ruch pojazdów przy jednocze-
snym umożliwieniu zatrzymywania się autobusów. Powsta-
ły też bezpieczne przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją 
świetlną, dzięki czemu kierowcy mają zwracać więcej uwagi 
na poruszających się w tej okolicy przechodniów.

Przebudowa ulicy podyktowana była sygnałami od samych 
mieszkańców, którzy zwracali uwagę na fakt, że jest ona 
wyjątkowo niebezpieczna, a szybko poruszające się samo-
chody stanowią zagrożenie dla pieszych. Nowe elementy 
infrastruktury mają więc poprawić zarówno komfort jaz-
dy kierowców, jak również zwiększyć bezpieczeństwo pie-
szych, a w szczególności dzieci. Prace zrealizowała firma 
STRABAG z siedzibą w Pruszkowie. Koszt inwestycji wy-
niósł ponad 685 tys. zł, z czego 343 tys. pochodzi z dotacji 
państwowej, a 323 tys. zł to wkład z budżetu gminy.

Na osiedlu zakończono też budowę ulicy Sikorskiego i Nor-
wida, na których położono asfalt, kanalizacje deszczowe, stu-
dzienki ściekowe i krawężniki. Dzięki temu mieszkańcy tych 
ulic w komfortowych warunkach mogą dojechać do swoich 
posesji. Inwestycję wykonał Zakład Produkcyjno-Usługowo
-Handlowy „FERAMENTA” z siedzibą w Kamieniu.

Katarzyna Madej

NOwe DROgI NA OSIeDlU NIwA
Dobiegły końca inwestycje realizowane na osiedlu Niwa w Głogowie Młp. Mieszkańcy już korzystają z prze-
budowanej ulicy Piłsudskiego. Na osiedlu zakończono również budowę ulicy Sikorskiego i Norwida.

Z nowej drogi korzystają już mieszkańcy ulicy Norwida

Rozpoczęto już przygotowywanie dokumentacji projekto-
wej obejmującej wykonanie zadaszenia nad głównymi try-
bunami stadionu miejskiego. Będzie to spore udogodnienie 
dla kibiców i rodziców, którzy przychodzą na stadion śle-
dzić spotkania piłkarzy. Chociaż na efekt końcowy trzeba 
będzie jeszcze poczekać to już cieszy fakt, że powstał projekt 

z myślą o kibicach. Pozwoli on na dalsze unowocześnianie 
obiektu, dzięki czemu podniesie się komfort oglądanych 
spotkań. W dalszej kolejności planuje się ułożenie kostki 
brukowej pod trybunami, a także odnowienie siedzisk. In-
westycję sfinansuje gmina Głogów Małopolski.

Katarzyna Madej

bęDZIe ZADASZeNIe tRYbUN NA głOgOVII
Piłkarscy kibice „Głogovii” mogą mieć powody do zadowolenia – trybuny w sektorze dla kibiców zostaną cał-
kowicie zadaszone. Gmina Głogów Młp. szykuje kolejną modernizację stadionu miejskiego w Głogowie Młp.
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głOgÓw 
bęDZIe cZYtAĆ 

„PRZeDwIOŚNIe”
W wrześniu w ramach akcji Narodowe Czytanie 
w Głogowie Małopolskim odbędzie się publiczne 
czytanie fragmentu powieści jednego z najbardziej 
wybitnych prozaików Polski. Tym razem wydarzenie 
będzie miało miejsce na głogowskim rynku, pod 
otwartym niebem. Z tej okazji nagrodzeni zostaną 
również laureaci wakacyjnych konkursów czytelni-
czych organizowanych przez bibliotekę.

8 września 2018 r. już po raz siódmy będzie miała miejsce ogól-
nopolska akcja Narodowe Czytanie. Zapoczątkował ją w 2012 
r. prezydent RP Bronisław Komorowski. Wówczas to miała 
miejsce 200-setna rocznica kampanii napoleońskiej związanej 
z atakiem na Rosję. Moment ten uwiecznił w „Panu Tadeuszu” 
nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz. Para prezydencka 
wraz z zaproszonymi gośćmi czytała fragmenty epopei w Par-
ku Saskim w Warszawie. Odtąd do programu włączyły się już 
setki miejscowości. Jego główną ideą jest to, aby polska litera-
tura piękna nie była tylko przedmiotem edukacji w szkole, ale 
znalazła się również w przestrzeni publicznej.

W tym roku z racji obchodów 100-lecia niepodległości, do 
czytania wybrano fragment „Przedwiośnia” Stefana Żerom-
skiego. Jak zwykle przedsięwzięciu patronuje prezydent RP. 
Jestem przekonany – napisał Andrzej Duda w specjalnym 
liście na tę okazję – że wspólna lektura tej pięknej i mądrej 
książki pomoże nam jeszcze bardziej przybliżyć się do do-
świadczeń sprzed wieku. Bardzo zależy mi na tym, aby te-
goroczna akcja, oprócz jej stałego, głównego celu, którym jest 
promocja czytelnictwa, była też formą uczczenia jubileuszu.

W tym roku do Narodowego Czytania przyłączy się rów-
nież Głogów Małopolski. Publiczne czytanie odbędzie się 
na głogowskim rynku, 8 września o godzinie 10. Wezmą 
w nim udział przedstawiciele władz samorządowych, insty-
tucji kulturalnych i oświatowych oraz zaproszeni goście. Po 
zakończeniu czytania zostaną wręczone nagrody w trwa-
jących właśnie konkursach organizowanych przez MGBP. 
Organizatorem wydarzenia jest Miejsko Gminna Bibliote-
ka Publiczna. Niech udział w Narodowym Czytaniu będzie 
wyrazem naszego patriotyzmu.

Robert Borkowski, dyrektor MGBP w Głogowie Młp.

Już we wrześniu, w ramach akcji Narodowego Czytania, na głogowskim rynku będą 
publicznie czytane fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

Film zrealizowany został przez MGBP we współpracy ze Sto-
warzyszeniem „Gdzieś Tu” i z pomocą Nadleśnictwa Głogów. 
Produkcję można już obejrzeć na stronie internetowej bi-
blioteki. W filmie dyrektor biblioteki wraz z przewodniczką 
z Nadleśnictwa, doskonale znającą zakątki rezerwatu, przy-
bliżają widzom sekrety tego kompleksu leśnego.

Rezerwat „Bór” skrywa wiele tajemnic, znajdują się w nim 
urokliwe zakątki przyrody i miejsca pełne dramatów z czasów 
II wojny światowej. W 1942 r. Niemcy zamordowali w lesie Bór 
około 5000 Żydów. Znajdują się tam dwie wielkie zbiorowe 
mogiły, w których pomordowani zostali pochowani. W 1995 r. 
w tym miejscu postawiono pomnik ku czci ofiar Holokaustu. 
Rok później w celu ochrony grobów i okolicznej przyrody, na 
terenie Boru założono rezerwat i wytyczono ścieżkę historycz-
no-przyrodniczą. Oprócz mogił Żydów w lesie obejrzeć można 
cmentarz wojenny, na którym pochowano około 300 Polaków, 
więźniów politycznych przywiezionych tutaj przez Niemców 
z zamku rzeszowskiego i w tajemnicy wymordowanych. Przy 
drodze krajowej nr 9 znajduje się również odsłonięty w 1992 
r. pomnik upamiętniający postać Władysława Kojdera. Był to 
członek Polskiego Stronnictwa Ludowego zamordowany przez 
funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w 1945 r., z tego po-
wodu, że głośno krytykował prześladowania przez aparat pań-
stwowy byłych żołnierzy Armii Krajowej.

Film w ciekawy sposób zaznajamia nas z historią rezerwatu 
„Bór”. Pokazuje również wiele interesujących miejsc, m.in. 
trasę biegową „Wolność jest w naturze” wytyczoną w 2014 r. 
z okazji 25-lecia zmian ustrojowych w Polsce. Trasa zaczyna 
się przy parkingu leśnym, na którym znajduje się również si-
łownia z przyrządami gimnastycznymi. Z kolei „zielona klasa” 
położona w głębi rezerwatu pozwala na wytchnienie i eduka-
cję. Zachęcamy do odwiedzenia strony biblioteki i obejrzenia 
filmu, a następnie do osobistego spaceru po rezerwacie.

Anna Morawiec

NOwY FIlM Z cYKlU 
głOgOwSKA ŚcIeŻKA 

hIStORYcZNA
Po „Pałacu książąt Lubomirskich” i „Ratuszu” przy-
szła kolej na Rezerwat „Bór”. Mowa o kolejnym 
filmie z cyklu Głogowska Ścieżka Historyczna, 
tym razem opowiadającym o ścieżce historyczno
-przyrodniczej w tytułowym Borze obok Głogowa. 
W rolę przewodniczki oprowadzającej widzów po 
ścieżce wcieliła się Jadwiga Jagodzińska z Nadle-
śnictwa Głogów.

Kadr z filmu Rezerwat „Bór”. Rezerwat skrywa w sobie zarówno wiele tajemnic 
przyrodniczych, jak i historycznych
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9 września znów ożyje scena koncertowa w Parku 
„Grabina” w Głogowie Młp. Wszystko za sprawą 
VIII Głogowskiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych „Wykopki 2018”. Podczas przeglądu wy-
stąpią kapele ludowe oraz zespoły śpiewacze dzia-
łające na terenie całego Podkarpacia. 

Organizowany co roku przez dom kultury w Głogowie Młp. 
przegląd przyciąga wielu entuzjastów muzyki ludowej. Pod-
czas każdej edycji na scenie występują zespoły i kapele z całe-
go Podkarpacia, które sięgają nie tylko po znane utwory, ale 
również po te częściowo zapomniane, „wykopane” z boga-
tych pokładów ludowych tradycji i historii danego regionu. 
Widzowie po raz kolejny będą mogli zyskać barwny przegląd 
folkloru z różnych rejonów Polski. Święto Muzyki Ludowej 
będzie również doskonałą okazją do spróbowania regional-
nego jadła przygotowanego przez Panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich oraz Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
z Głogowa Młp. oraz zapoznania się rzemiosłem artystycz-
nym i twórczością lokalnych artystów podczas plenerowej 
wystawy. Dla maluchów przewidziano bezpłatną dmuchaną 
zjeżdżalnię oraz stoisko z watą cukrową, a dla nieco starszych 
wieczorny koncert zespołu jazzowego z Głogowa Młp.

Katarzyna Madej

bęDZIe wIelKIe ŚwIętO MUZYKI lUDOweJ

23 lipca Zespół Pieśni i Tańca „Hanka” gr. 5 wraz z ka-
pelą i grupą wokalną pod kierownictwem Edyty Śliwy 
oraz Chór „Gloria” z Wysokiej Głogowskiej pod dyry-
genturą Karoliny Potoczny wyjechali na Międzynaro-
dowy Festiwal „Bałkan Folk Fest” Warna 2018 w Bułgarii. 

Z wIZYtą NA bAłKANAch

ZPiT „Hanka” oraz Chór „Gloria” wzbudziły duże zainteresowanie na festiwalu w Bułgarii

Po ponad trzydziestogodzinnej podróży autokarem grupy 
po raz pierwszy zaprezentowały swoje programy artystyczne 
w Warneńskim Teatrze. Podczas tegoż koncertu publiczność 
mogła zobaczyć aż 22 programy artystyczne w wykonaniu 
grup z Polski, Rumunii, Bułgarii, Serbii i Macedonii. Był to 
pierwszy koncert otwierający tydzień festiwalowy. Każdy ze-
spół prezentował rodzimą muzykę, śpiew czy taniec. Po za-
kończonej prezentacji grupy otrzymywały dyplomy i statuetki 
festiwalowe. Głogowska „Hanka” oraz Chór „Gloria” wzbu-
dziły duży aplauz publiczności żywiołowością wykonywanych 
tańców, muzyką i śpiewem. Koncerty festiwalowe przeplatały 
się z wyjazdami, dzięki którym można było poznać najpięk-
niejsze zabytki starego miasta jakim jest Nessebar oraz uroki 
Warny. Ciepłe Morze Czarne dawało chwile relaksu i odpręże-
nia. Wieczorem 30 lipca zadowoleni z wyjazdu artyści wrócili 
do Głogowa, wspominając cudowne festiwalowe chwile.

Edyta Śliwa

Ostatnio biblioteka pozy-
skała cenny artefakt – por-
tret Franciszka Kotuli pędzla 
Antoniego Józefa Kamiń-
skiego z 1934 r. Na obrazie 
jest autograf malarza oraz 
dedykacja „Przyjacielowi”. 
Portret był prezentem, jaki 
artysta sprawił Franciszkowi 
Kotuli. W chwili jego po-
wstania, Kotula od dwóch 
lat mieszkał w Rzeszowie 
pracując tam jako nauczy-
ciel. Widocznie szybko za-
czął wsiąkać w miejscową 
bohemę, gdyż rok później 

Towarzystwo Regionalne Ziemi Rzeszowskiej powierzyło 
mu funkcję twórcy i kustosza społecznego muzeum. Por-
tret Franciszka Kotuli, poddany wcześniejszej konserwacji, 
wzbogacił zbiory MGBP w Głogowie Małopolskim dołą-
czając m.in. do takich eksponatów jak medal im. Oskara 
Kolberga, który został przyznany Kotuli w 1976 r.

Anna Morawiec

NOWY NaBYTEK 
głOgOwSKIeJ bIblIOteKI
Głównym celem działania głogowskiej Miejsko Gmin-
nej Biblioteki Publicznej jest kupowanie książek i ich 
bezpłatne udostępnianie mieszkańcom gminy. Ale 
nie jest to jedyny cel jej istnienia. Biblioteka gromadzi 
również zbiory dokumentujące historię i dzień współ-
czesny naszego regionu. Teraz trafił do nich portret wy-
bitnego głogowskiego etnografa – Franciszka Kotuli.

Portret był prezentem Antoniego 
Kamińskiego dla 34-letniego Franciszka 
Kotuli. W prawym górnym rogu widnieje 

dedykacja wraz z podpisem artysty i datą.
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 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

OJCOWSKI PARK NARODOWY

Pierwszym etapem podróży była jaski-
nia Łokietka znajdująca się na terenie 
Ojcowskiego Parku Narodowego. Jak 
głosi legenda, na początku XIV wieku, 
w jaskini miał ukrywać się Władysław 
Łokietek, przyszły król Polski, gdy zo-
stał wygnany z Krakowa przez zbunto-
wanych mieszczan. Dzisiaj wejście do 
jaskini zagrodzone jest furtką w kształ-
cie pajęczyny na pamiątkę, że kiedyś 
rozciągnięta w tym miejscu prawdzi-
wa pajęczyna spowodowała, iż pościg 
za Łokietkiem zatrzymał się myśląc, że 
zbieg zdarłby ją wchodząc do środka. 
Seniorzy nie popełnili tego błędu. Weszli 
do jaskini i dokładnie ją przeszukali w poszukiwaniu śladów 
obecności króla. We fragmencie groty zwanej Jadalnią, senio-
rzy znaleźli skalny stół, przy którym jadał Łokietek, a w innym 
miejscu skalne legowisko, na którym król spędzał noce.

PIESKOWA SKAŁA

Kolejnym punktem programu był urokliwy zamek w Pie-
skowej Skale oraz ostaniec skalny zwany Maczugą Herku-
lesa. Jadąc do Ogrodzieńca seniorzy obejrzeli również pu-
stynię Błędowską, jedyną pustynię w Polsce, która powstała 
na skutek ludzkiej działalności. W średniowieczu wycięto 
porastający te tereny las, gdyż potrzebowano drewna do 
budowy kopalni srebra w Olkuszu. Wytrzebione tereny 
do dzisiaj pokryte są piaskami. Na pustyni Błędowskiej 
odbywają się ćwiczenia polskich żołnierzy, którzy 
przygotowują się do misji w warunkach pustynnych. 

OGRODZIENIEC

Po południu przyszła pora na zwiedzanie ruin zamku 
Ogrodzieniec. Budowla robi ogromne wrażenie. Posłuży-
ła ona jako sceneria Andrzejowi Wajdzie do nakręcenia 
filmu „Zemsta”. W XVI w., kiedy zamek przeżywał swój 
największy rozkwit, musiał zachwycać wszystkich przeby-
wających w jego murach gości. Wieczorem seniorzy wca-
le nie odpoczywali, tylko dalej integrowali się przy grillu. 
Grupę odwiedził burmistrz Ogrodzieńca Andrzej Mikulski 
z przedstawicielką rady miasta i członkiniami zespołu folk-
lorystycznego „Wrzos”, który w zeszłym roku był zwycięz-
cą Głogowskiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych 

„Wykopki”. Spotkanie stało się okazją do zacieśniania więzi 
przyjaźni między Głogowem Małopolskim a Ogrodzieńcem 
i układania planów współpracy na przyszłość. Następnego 
dnia seniorzy uczestniczyli we Mszy św. w klasztorze jasno-
górskim w Częstochowie, co było wyjątkowym przeżyciem. 
Wracając do Głogowa grupa zatrzymała się w Busku-Zdro-
ju, gdzie doszło do miłego spotkania z odbywającą tam ku-
rację panią Zofią Liszcz i burmistrzem Pawłem Bajem oraz 
dyrektorem MGDK Dariuszem Lewandowskim-Sochą. 
Wrażenia z wycieczki wszystkich nastroiły pozytywnie.

Pieskowa Skała nazwę swą zyskała dzięki pannie Dorotce, która za 
swoje przewinienia została zamknięta w wieży i skazana na śmierć 
głodową. Dorotka przeżyła dzięki małemu pieskowi, który codziennie 
wspinał się po skale do wieży i przynosił w koszyku jedzenie. Sam za-
mek położony jest niezwykle malowniczo w dolinie Prądnika i stanowi 
renesansową perełkę architektury obronnej. Z zamkowego tarasu zlo-
kalizowanego na bastionie rozciąga się wspaniały widok. Obok zamku 
wznosi się Maczuga Herkulesa, z którą związanych jest wiele legend. 
Jedna z nich mówi, że na szczycie skały znajdowało się kiedyś gniazdo 
sokoła. Pan na zamku zaproponował jednemu ze skazańców uwięzio-
nemu w podziemnym lochu, że wypuści go na wolność pod warunkiem, 
że ten przyniesie mu pisklę sokoła. Nieszczęśnik usiłował wspiąć się 
na skałę, jednak było to ponad ludzkie możliwości. Wówczas sokolica 
sama zniosła mu swoje pisklę, by ten mógł zostać uwolniony.

Robert Borkowski

NA JURAJSKIM SZlAKU
Podróże kształcą i to niezależnie od wieku. Z tego powodu Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Gło-
gowa Małopolskiego przynajmniej raz w roku organizuje dla swoich członków wycieczkę. Przewodnicząca 
Związku, pani Kazimiera Reguła, tym razem zaproponowała członkom koła wycieczkę do Ogrodzieńca 
leżącego na wyżynie krakowsko-częstochowskiej.

Wycieczkowicze przed wejściem do zamku w Pieskowej Skale. Ciepła, czerwcowa 
pogoda pozwoliła na zwiedzanie pięknych, polskich zakątków

Jeśli jesteś w związku albo w Twoim najbliższym otoczeniu jest osoba nadużywająca 
alkoholu grupa wsparcia dla osób współuzależnionych jest miejscem dla Ciebie.  
Tel.: 669 626 044

Grupa AA 
EDEN
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Malując, pragnie wyrazić siebie, dlatego patrząc na jego 
obrazy, można ujrzeć świat przez oryginalny pryzmat oczu 
autora. Sam przyznaje, że przedstawiana przez niego rzeczy-
wistość nie jest dokładna i nie ma taką być. Mógłby malo-
wać z fotograficzną precyzją, ale wtedy nie wyrażałby siebie, 
a jego sztuka ma być przede wszystkim ekspresyjna. Obrazy 
artysty cechują się nie tylko żywymi barwami, ale też nie-
samowitą grą światła, co jest tym bardziej niezwykłe, jako 
iż wiele z nich malowanych jest stylem impresjonistycznym. 
Najczęściej stosowaną przez malarza techniką jest akryl. 
Do tworzenia nie potrzebuje natchnienia. Ono znajduje go 
samo. Kiedy przychodzi, malarz otwiera swój szkicownik, 
uwieczniając w nim tę chwilę, by po czasie powrócić do niej 
i przelać ją na płótno. Nie lubi malować na siłę, sam swoich 
dzieł tak nie nazywa. Obraz jest świadkiem życia – twierdzi 
M. Maczuga, z zamysłem patrząc na własnego świadka – 
Dowodzi, że istnieliśmy, zostawia po nas ślad. 

Ciekawość budzi seria przedstawiająca strachy na wróble, któ-
re żyją własnym życiem. Jeden tańczy krakowiaka, inny jest 
posiadaczem starego roweru, są też trzy straszki-gracje. W in-
nym cyklu obejrzeć można krajobrazy miast i miasteczek, któ-
rych życie toczy się w oknach. Artysta uwiecznił to, co zoba-
czył oczami wyobraźni – światła wewnątrz domów, samotne 
ubrania łopoczące na wietrze – Malując, pragnę wlać w swoje 
obrazy trochę życia – mówi artysta. – Świat jest piękny, ale nie 
każdy to dostrzega. Dlatego chcę to pokazać, przelać na płótno 
wszystkie te pozytywne emocje, jakie budzi we mnie otaczający 
nas świat, tak, żeby oglądający również mógł je poczuć. Czy 
osiągnął swój cel? Tego można się dowiedzieć odwiedzając 
Galerię pod Ratuszem. Wystawa Marka Maczugi potrwa do 
24 sierpnia. Galeria jest otwarta w każdy wtorek i piątek w go-
dzinach od 17 do 19 oraz w inne dni po wcześniejszym uzgod-
nieniu z domem kultury w Głogowie Młp.

„ObRAZ JeSt ŚwIADKIeM ŻYcIA”  
– MAReK MAcZUgA w gAleRII POD RAtUSZeM

Barwne obrazy i bajkowe postaci w „Galerii pod Ratuszem”. Tak w skrócie można określić prace Marka 
Maczugi – malarza natchnionego, pragnącego we własny, niecodzienny sposób ukazać piękno świata. Ar-
tysta, choć sam niespecjalnie lubi tak siebie nazywać, znalazł podziw i uznanie wśród głogowskich malarzy 
i po raz kolejny gości z wystawą w naszym mieście.

Artysta stara się przelać na płótno wszystkie pozytywne emocje,  
które budzi w nim otaczający nas świat

Marek Maczuga urodził się w 1962 r. w Przeworsku. Mieszka w Grochow-
cach niedaleko Przemyśla. Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Jaro-
sławiu, a dyplom z tej dziedziny uzyskał w Instytucie Wychowania Arty-
stycznego na lubelskim UMCS, w pracowni profesora Mariana Stelmasika. 
Teraz sam dzieli się malarskim doświadczeniem, jako nauczyciel plastyki 
w Zespole Szkół w Nehrybce, a także w ośrodku socjoterapeutycznym dla 
dziewcząt, gdzie stara się otworzyć dla młodzieży o trudnej przeszłości 
całkiem nową, artystyczną przyszłość. Swoje prace pokazywał na wielu 
wystawach zbiorowych i indywidualnych. Gościł m.in. w ośrodkach kultury 
i w galeriach w Przemyślu i Warszawie, a także za granicą, m.in. w galerii 
w ratuszu niemieckiego miasta Gersfeld. Jego prace znajdują się w zbiorach 
prywatnych w kraju i za granicą. Jest założycielem „Galerii 7a” przy PCEN 
w Przemyślu, gdzie prezentował m.in. własną wystawę „Strachy i inne”. 
Ucząc dzieci i młodzież plastyki, stara się obudzić w nich wewnętrznych 
artystów. W czasie zajęć włącza w tle muzykę, która sprzyja powstawaniu 
ciekawych dzieł. Co drugą sobotę organizuje spotkania dla swoich uczniów, 
którzy pragną zgłębiać dziedziny sztuki także po zajęciach szkolnych.

Blanka Borkowska

Jedni w plenerze, inni w ratuszowej galerii. Aktywna Grupa 
Twórców z Głogowa Młp. oraz zaprzyjaźnieni z grupą malarze 
próbowali uchwycić piękno naszego miasta, czerpiąc z niego 
inspiracje. W plenerze wzięli udział artyści z terenu gminy 
m.in. Maria Witt, Maria Kania, Małgorzata Grodecka, Ro-
bert Łyczko, Maria Drzał-Grych, Halina Rogozińska, Felicja 
Mroczka, Angieszka Cynar, Lucyna Organiściak, Anna Rząsa 
i Jolanta Inglot, ale pojawili się również zaprzyjaźnieni artyści 
z zewnątrz m.in. Marek i Barbara Maczuga. Namalowane pod-
czas pleneru prace będzie można zobaczyć pod koniec sierpnia 
podczas wystawy w Małej Galerii w MGDK w Głogowie Młp.

W połowie sierpnia Aktywna Grupa Twórców wyjedzie na 
trzydniowy plener do słowackiego Bardejowa – urokliwego 
miasteczka z zabytkowym starym miastem, widniejącym 
na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tam wraz 
z malarzami ze Słowacji będą realizować swoje artystyczne 
pasje. W dniach 23-25 sierpnia udadzą się natomiast na ple-
ner malarski do Sokołowa Małopolskiego.

Katarzyna Madej

ARtYŚcI w PleNeRZe 
Słoneczna pogoda zainspirowała głogowskich ma-
larzy do chwycenia za pędzle i wyjścia na rynek. 
Mieszkańcy mieli okazję podpatrzeć, jak artyści 
przedstawiają piękno naszego miasta.

Malarze z Głogowa skorzystali z pięknej pogody i chwycili za pędzle
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Wielka samotność,  
Kristin Hannah

Ernt Allbright, były jeniec wojenny, 
wraca do domu po wojnie w Wiet-
namie całkowicie odmieniony. Kiedy 
traci kolejną pracę, podejmuje im-
pulsywną decyzję: przeniosą się całą 
rodziną na północ, na Alaskę. Na po-
czątku Alaska wydaje się być odpo-
wiedzią na ich modlitwy. W dzikim, 
odległym zakątku kraju odnajdują 

się wśród niezależnej społeczności silnych mężczyzn i ko-
biet. Ale wraz z nadejściem zimy i ciemnościami obejmu-
jącymi Alaskę, kruchy stan psychiczny Ernta pogarsza się. 
Wkrótce niebezpieczeństwa na zewnątrz bledną w porów-
naniu z zagrożeniami wewnątrz. W ich małej chacie, po-
krytej śniegiem, przez osiemnaście godzin nocy, Leni i jej 
matka poznają straszliwą prawdę: są sami. Na zewnątrz nie 
ma nikogo, kto by mógł ich uratować. „Wielka samotność” 
to odważna, piękna, pełna życia opowieść o miłości, stracie 
i walce o przetrwanie…

Droga do marzeń,  
Krystyna Mirek

Życie Konstancji sypie się nagle 
i bez ostrzeżenia. Wychowana 
w bajce zamożna jedynaczka nagle 
musi się zmierzyć z brutalną prozą 
życia. Troski materialne to jednak 
nie wszystko. Konstancja stanie 
przed poważniejszym wyzwaniem. 
W środowisku, w którym wszyscy 
kłamią musi odnaleźć prawdę. 

I zbudować swoje życie na nowo. To opowieść o skompli-
kowanych życiowych wyborach, tajemnicach przeszłości 
i prawdziwych, wielkich uczuciach. A także o poszukiwaniu 
własnej tożsamości, kiedy okazuje się, że nic nie jest takie, 
jak się przez lata wydawało.

Bar Pod Kogutem, 
John Grisham

Trójka przyjaciół właśnie rozpoczyna 
ostatni semestr studiów na wydzia-
le prawa. Ale co potem? Zola, Mark 
i Todd zgodnie dochodzą do wnio-
sku, że opinia o nieograniczonych 
możliwościach kariery prawniczej to 
mit. Czeka ich spłacanie kredytów 
studenckich, dyplom ich uczelni ma 
niewielką wartość, a w Waszyngtonie 

roi się od młodych prawników szukających pracy. W sytu-
acji, gdy każde z nich zmaga się dodatkowo z prywatnymi 
problemami, potrzebują jakiegoś rozwiązania. I znajdują je. 
Rzucają studia i pod fikcyjnymi nazwiskami zakładają kan-
celarię. Pomysł szalony, lecz wydaje się trafiony. Zwłaszcza, 
kiedy wpadają na sprawę, która może im przynieść miliony 
dolarów. Ale może ich również zdemaskować.

MGBP w Głogowie Młp.

Uczestnikami konkursu mogły zostać dzieci w wieku od 4 do 
10 lat. Polegał on na odgadnięciu ukrytych w treści wiersza 
nazw miejscowości położonych na terenie Polski. Konkurs 
miał w sobie również wymiar zabawowy – wszystkie nazwy 
miejscowości mają też inne znaczenie i na nich to właśnie 
skupia się treść wierszy. Dzieci czytając lub słuchając wierszy-
ków w lot wychwytywały ukryte nazwy poszczególnych miej-
scowości i po wypisaniu odpowiedzi na formularzu wrzucały 
go do skrzynki. W konkursie wzięły udział 62 osoby. 23 lipca 
odbyło się losowanie nazwisk 10 zwycięzców konkursu, któ-
rymi zostali: Baran Dominika, Cymbura Krystian, Grzywacz 
Krystian, Kelman Mateusz, Padwiński Miłosz, Pomykała 
Aniela, Pomykała Szczepan, Skiba Melania, Szal Jakub, Zając 
Antoni. Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone 8 wrze-
śnia podczas Narodowego Czytania, które odbędzie się na 
głogowskim rynku. Pozostałych uczestników konkursu za-
praszamy do bilioteki po nagrody pocieszenia.

Robert Borkowski, dyrektor MGBP w Głogowie Młp.

WIERSZEM PO MaPIE
Od 11 czerwca do 20 lipca w Miejsko Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Głogowie Małopolskim trwał waka-
cyjny konkurs-zabawa „Wierszem po mapie – Polska”. 
Inspiracją do konkursu stała się książka z wierszami 
Agnieszki Frączek pt. „Wierszem po mapie”.

Konkurs w formie zabawy dla najmłodszych polegał na odgadnięciu ukrytych w treści 
wiersza nazw miejscowości położonych na terenie Polski





DZIeJe SIę w głOgOwIe 

Dworzec Kolejowy w Głogowie Młp. zostanie rozbudowany na centrum przesiadkowe

W Budach Głogowskich niedaleko szkoły podstawowej powstał nowy parking

Przy oczyszczalni w Zabajce powstaje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Nowy Dom Pomocy Społecznej w Budach Głogowskich Rozbudowa przedszkola postępuje zgodnie z harmonogramem; potrwa do końca listopada

Mieszkańcy gminy mogą już korzystać z nowego parkingu za głogowskim domem kultury Remont elewacji Domu Ludowego w Rudnej Małej

Droga do cmentarza w Budach zyskała nową nawierzchnię, powstał także parking



DZIeJe SIę w głOgOwIe 

Przebudowa ulicy Sikorskiego wraz z dojazdami i chodnikiem Przy ulicy Fabrycznej powstała nowa zatoka autobusowa

Przy drodze dojazdowej do Domu Ludowego w Rogoźnicy powstaje nowy chodnik Na osiedlu Niwa ulice Słowackiego (na zdj.) i Norwida zyskały nową nawierzchnię

Nowa nawierzchnia asfaltowa na drogach na Stykowie (zdj.) i Jańciówce Na ulicy Piłsudskiego pojawiły się oznakowane interaktywne przejścia dla pieszych

Przebudowa ulicy Gajowej w Głogowie Młp. Przebudowa ulicy Jaśminowej na osiedlu Słonecznym w Głogowie Młp.



MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ. Cena 1zł/cm2
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Przegląd zorganizowany został przez MGDK we współ-
pracy z Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie i Wy-
działem Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, pod patrona-
tem burmistrza Głogowa Młp. Do oceny wpłynęło 78 prac 
malarskich od 18 artystów. W głogowskim domu kultury 
została zorganizowana wystawa obrazów, uwieńczona uro-
czystym rozstrzygnięciem konkursu. Dla laureatów przewi-
dziano nagrody finansowe, których łączna pula wynosiła 2 
tys. zł. Wyłoniono trzech zwycięzców, a także przyznano 
cztery wyróżnienia.

I miejsce i nagrodę 500 zł otrzymał Robert Łyczko za ze-
staw prac. II miejsce i nagrodę 400 zł otrzymała Zuzanna 
Drozdowska za zestaw prac. III miejsce i nagrodę 300 zł 
przyznano Grażynie Michalskiej za pracę „W blasku księ-
życa”. Wyróżnienia po 200 zł otrzymali: Halina Rogozińska 
za pracę „Winne jezioro”, Jadwiga Buczak za pracę „Cygan-
ka”, Jolanta Inglot za pracę „Miasteczko o zmroku” oraz 
Wojciech Zagórski za pracę „Strach w Firletkach”. Gratula-
cje zwycięzcom złożyli burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj, 
Jolanta Szpunar z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rze-
szowie oraz Aleksander Jurek, Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Głogowie Młp. Nad przebiegiem całego przeglądu 

PODKARPAccY ARtYŚcI 
NAgRODZeNI

To już ósma edycja Przeglądu Twórczości Niepro-
fesjonalnej „Patrząc i Widząc”, organizowanego 
przez głogowski dom kultury. Z roku na rok zainte-
resowanie konkursem wzrasta, przyciągając wielu 
nowych artystów z regionu. W tym roku zwycięzcą 
został malarz z Głogowa Młp.

Artyści nagrodzeni podczas przeglądu

FOtORePORtAŻ
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Głogowski „Sokół” – obecnie pełni zgoła inną rolę

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 zaspokajanie po-

trzeb mieszkaniowych na zasadach najmu
•	 wynajmowania lokali użytkowych znajdujących się w budynkach spółki
•	 sprawowania na podstawie umów zlecenia zarządu nieruchomościami mieszkalnymi i nie-

mieszkalnymi niestanowiącymi własności spółki
•	 sprawowania zarządu nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej 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.

– wystawy i samego konkursu z rozstrzygnięciem – czuwa-
ła koordynator z głogowskiego domu kultury pani Monika 
Twardowska.

Przegląd skierowany był do pełnoletnich twórców zajmują-
cych się malarstwem nieprofesjonalnym i miał na celu pro-
pagowanie i zaprezentowanie takiej formy twórczości, da-
jąc artystom możliwość konfrontacji sposobu pojmowania 
świata oraz wrażliwości artystycznej i wymiany doświad-
czeń z tej dziedziny sztuki.

Anna Morawiec



20 Ziemia GłoGowska 7-8/2018OŚWIATA

DLA KOGO WSPARCIE?

300 zł na wyprawkę dla dziecka to rządowy projekt 
skierowany do uczniów szkół podstawowych i śred-
nich, którzy nie ukończyli jeszcze 20 lat, a w przypad-
ku dzieci niepełnosprawnych – 24 lat. Świadczenie 
przysługuje raz w roku. Co ważne, rodziny mogą je 
otrzymać bez względu na dochód na pierwsze i każ-
de kolejne dziecko. Program nie obejmuje natomiast 
dzieci realizujących przygotowanie przedszkol-
ne w przedszkolu i w tzw. „zerówce” prowadzonej 
w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów 
szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioski o świadczenie „Dobry Start” są przyjmowane i roz-
patrywane w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Głogowie Młp. w pokojach nr 210, 211. Można je rów-
nież składać drogą internetową. Podobnie jak w przypadku 
świadczenia 500+, wnioski elektroniczne o świadczenie 
będzie można składać m. in. za pośrednictwem banko-
wości elektronicznej. Forma elektroniczna jest optymalna 
dla wnioskodawców, ponieważ pozwala im złożyć wnio-
sek w dogodnym momencie, bez konieczności odwiedzin 
w punkcie obsługi.

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 30 listopada. 
Składa go jeden z rodziców, opiekun prawny lub opiekun 
faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających 
w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadzą-

ca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuń-
czo-wychowawczej. Ostateczny termin do ubiegania się 
o świadczenie „Dobry Start” upłynie 30 listopada 2018 r. 
Po tym czasie wnioski nie będą rozpatrywane.

KIEDY RODZINA OTRZYMA WSPARCIE?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodzi-
ny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września, a na roz-
patrzenie tych złożonych w kolejnych miesiącach i wypłatę 
świadczeń gmina będzie miała maksymalnie dwa miesiące 
od dnia wpłynięcia formularza. Złożenie wniosku o świad-
czenie w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia 
nie później niż do 30 września. W gminie Głogów Młp. po-
moc taką otrzyma łącznie około 3,2 tys. uczniów. Koszt reali-
zacji świadczenia w każdym roku wyniesie ok. 1 mln zł.

Katarzyna Madej

300 Zł NA SZKOlNą wYPRAwKę
W lipcu ruszył nowy rządowy program „Dobry Start”. Dzięki niemu rodzice uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych dostaną pieniądze na wyprawkę szkolną. To duże wsparcie finansowe dla rodziców, 
którzy otrzymane pieniądze będą mogli przeznaczyć na zakup pomocy naukowych przed rozpoczynają-
cym się rokiem szkolnym.

300 zł na dziecko będzie przyznawane niezależnie od dochodu. Rodzice będą mogli 
przeznaczyć pieniądze na zakup szkolnej wyprawki dla dziecka

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany

Projekt „Nie przemocą a pomocą”

Stowarzyszenie Razem w Budach Głogowskich ogłasza nabór do projektu pn. „Nie przemocą 
a pomocą”. Projekt jest skierowany do osób dorosłych oraz dzieci z rodzin zagrożonych lub do-
tkniętych problemem przemocy domowej. Realizowany będzie w ramach działalności na rzecz 
ich integracji i reintegracji społecznej. Skierowany jest do 20 rodzin oraz 25 dzieci z terenu gmi-
ny Głogów Małopolski, a także do 15 dzieci z terenu gminy Kolbuszowa.
W ramach projektu osoby zagrożone i doświadczające przemocy domowej będą mogły sko-
rzystać ze wsparcia profesjonalnego interwenta kryzysowego, będą mieli również zapew-
nione wsparcie psychologiczne oraz pomoc pracownika socjalnego. Zrealizowane zostaną 
warsztaty mające za zadanie uczenie poprawnej komunikacji, bez gniewu, złości czy agresji. 
W celu wzmocnienia więzi rodzinnych, kształtowania pozytywnych relacji rodzinnych oraz 
upowszechniania konstruktywnych form spędzania czasu wolnego zorganizowany zostanie 
jednodniowy wyjazd o charakterze rekreacyjno-turystycznym. Projekt rozszerzony jest także 
o działania skierowane bezpośrednio na najmłodszych, ponieważ to oni są najsilniej narażeni 
na negatywne skutki przemocy domowej na wielu płaszczyznach.
Projekt realizowany w ramach otrzymanej dotacji w 2018 roku z budżetu Województwa 
Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Woje-
wódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023. Rodzaj zadania publicznego 
tj. ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego w województwie, działanie wspierania 
działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby!!! Telefon kontaktowy: 17 851 69 63.
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Gimnazjaliści uzyskali ponad 73% z egzaminów, zostawia-
jąc daleko w tyle średnią ogólnopolską. Jest to wielki suk-
ces przede wszystkim uczniów, ale też nauczycieli, którzy 
wkładają wiele pracy i wysiłku w przygotowanie swoich 
uczniów. Zestawienie podkreśla wysoki poziom szkoły, za-
równo oddziału gimnazjum, jak i Samorządowego Liceum 
Ogólnokształcącego, które również obejmuje w swoim pro-
gramie nauczanie dwujęzyczne. 

Znane są też wyniki tegorocznych matur. Abiturienci z SLO 
wypadli bardzo dobrze na tle maturzystów zarówno z Podkar-
pacia, jak i całej Polski. Zdawalność w kraju wyniosła 79,7%, 
a województwa 80,5%. Uczniowie z Samorządowego Liceum 
znacznie zawyżyli średnią, uzyskując niemal 96% zdawalności, 
tym wynikiem zapewniając Podkarpaciu miejsce w pierwszej 
trójce województw. Pokazali swoje wszechstronne umiejętno-
ści, osiągając wysokie rezultaty zarówno z przedmiotów huma-
nistycznych – języka polskiego i języka angielskiego, jak i z ma-
tematyki oraz geografii na poziomie rozszerzonym, otrzymując 
na egzaminach ponad 90% i nawet 100% punktacji.

Głogowscy uczniowie nigdy nie spoczywają na laurach. 
Dzieki ciężkiej pracy przez wszystkie lata nauki, potrafią 
z klasą ją zakończyć, odnosząc sukces na egzaminach koń-
cowych i tak jak to miało miejsce w tym roku, wyprzedzając 
rówieśników z całego kraju.

Blanka Borkowska

SUKceSY AbSOlweNtÓw Z ZSO
Gimnazjum dwujęzyczne działające w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim po-
kazało, na co stać jego uczniów. Tegoroczni trzecioklasiści uzyskali bardzo wysokie wyniki z egzaminów 
pisanych w kwietniu, przewyższając średnią zarówno powiatu, jak i całego województwa. Maturzyści nie 
pozostali gorsi – egzamin dojrzałości napisali jako jedni z najlepszych w całej Polsce.

Bardzo dobry wynik tegorocznych maturzystów z SLO – zdawalność 96%

Uroczysta gala podsumowująca II edycję programu odbyła 
się 19 czerwca br. przy Muzeum Gazownictwa w Warszawie. 
W wydarzeniu wzięła udział Anna Zalewska, Minister Edu-
kacji Narodowej, która osobiście wręczyła nagrody wszystkim 
laureatom. W projekcie brało udział 640 szkół i ponad 10 000 
uczniów, którzy pracując w kołach naukowych realizowali 
cztery bloki tematyczne poświęcone niezwykłym postaciom 
polskiej nauki: Mikołajowi Kopernikowi, Marii Skłodowskiej-
Curie, Kazimierzowi Prószyńskiemu oraz Stefanowi Drze-
wieckiemu. Poszerzając wiedzę z zakresu nauk ścisłych i przy-
rodniczych korzystali z nowoczesnych narzędzi edukacyjnych 
przygotowanych specjalnie na potrzeby programu. 

Koło naukowe „Poznawanie przez eksperymentowanie” 
prowadzone przez nauczycielki: Renatę Chłandę i Dorotę 
Kotowicz realizowało program dydaktyczno-wychowawczy 
bazując na scenariuszach zamieszczonych na platformie 
projektu, odpowiednio modyfikowanych i wzbogacanych 
o dodatkowe, sprawdzone w poprzedniej edycji formy ak-
tywności. Inspiracją do zdobywania wiedzy z zakresu astro-
nomii, fizyki, chemii czy techniki były wycieczki, pikniki 
naukowe, spotkania z „ciekawym człowiekiem”, ekspery-
menty, gry dydaktyczne, filmy oraz konkursy wiedzy z cyklu 
„Wiem wszystko o…”. Każdy blok dokumentowano w for-
mie raportu przesyłanego do organizatora. Kluczowym za-
daniem było wykonanie pracy końcowej w formie fizycznej 

konstrukcji związanej z działalnością wybranego naukowca 
lub dziedziną, którą się zajmował. Uczniowie zainspirowani 
wynalazkami Stefana Drzewieckiego skonstruowali model 
podwodnej łodzi – laboratorium, w której zastosowali wiele 
pomysłowych i nowatorskich rozwiązań technicznych.

Udział szkoły w programie zwieńczony prestiżowym tytu-
łem i nagrodą finansową w wysokości 8000 zł udowodnił, 
że wiedza zdobyta przez odkrywanie, eksperymentowanie 
i zabawę to najskuteczniejsza forma edukacji.

Koordynatorki programu:  
Dorota Kotowicz, Renata Chłanda

SZKOłA w POgwIZDOwIe NOwYM PO RAZ DRUgI 
NAgRODZONA w OgÓlNOPOlSKIM KONKURSIe

Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie Nowym znalazła się w gronie 16 nagrodzonych szkół w II edycji ogólno-
polskiego programu edukacyjnego „Być jak Ignacy. Rozpalamy płomień wiedzy” organizowanego przez 
Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. To już drugi rok z rzędu została laureatem konkursu w woje-
wództwie podkarpackim i otrzymała zaszczytny tytuł Naukowej Szkoły Ignacego

Szkoła z Pogwizdowa Nowego, jako jedna z szesnastu szkół w całej Polsce została 
nagrodzona w edukacyjnym projekcie „Być jak Ignacy”



22 Ziemia GłoGowska 7-8/2018OŚWIATA

BIURO RACHUNKOWE  
I NIERUCHOMOŚCI

„EMRA” S.C.
UL. CICHA 12 36-060 GŁOGÓW MŁP.

Biuro rachunkowe
Pełny zakres usług księgowych.

Nieruchomości
Wycena nieruchomości,

pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
Nie pobiera się prowizji od Nabywców i Najemców za pośredNictwo

 szczegóły: www.emra.pl, gablota w ryNku obok baNku spółdzielcz.

Telefony:
Biuro (tel./fax) – 17 8517554.

Biegły rewident Aleksandra Mrozowska – 604 
537 685.

Rzeczoznawca majątkowy Eugeniusz 
Mrozowski – 605 046 936.
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Organizatorem konkursu była grupa matematyków z te-
renu gminy, a nad całością czuwała dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Stykowie pani Bogusława Gaweł. Celem było 
danie możliwości uczniom szkół w gminie posiadającym 
zdolności z zakresu matematyki, a także wyłonienie tych 
najbardziej uzdolnionych. Tegoroczna edycja pokazała, że 
najlepsi matematycy uczą się w gimnazjum dwujęzycznym 
w ZSO. Miejsca na podium zdobyli kolejno: Magdalena 
Rębisz z klasy 2GD, Karol Wąsik z klasy 3GD oraz Kamil 
Nędza z klasy 3GD. Wręczenie nagród odbyło się w ratuszu, 
a gratulacje zwycięzcom złożyli obejmujący konkurs patro-
natem burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj i koor-
dynatorka konkursu dyrektor Bogusława Gaweł.

Blanka Borkowska 

MłODZI geNIUSZe 
MaTEMaTYKI

Jak co roku, także i w tym odbył się gminny konkurs 
dla matematycznie uzdolnionej młodzieży pod na-
zwą „Super-Matematyk”. Nagrodzeni zostali gimna-
zjaliści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gło-
gowie Małopolskim.

Dumni zwycięzcy matematycznego konkursu po wręczeniu nagród. Wraz z nimi są 
nauczyciele ich przygotowujący: mgr Anna Depa i mgr Piotr Marek z ZSO

W myśl tej zasady w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego 
w Wysokiej Głogowskiej odbyła się pierwsza edycja Gminne-
go Konkursu Matematycznego dla klas II i III szkół podsta-
wowych „Mistrz Tabliczki Mnożenia”. W konkursie wzięło 
udział 19 uczestników z pięciu szkół podstawowych z terenu 
gminy. Głównym celem konkursu było zachęcenie uczniów do 
doskonalenia znajomości tabliczki mnożenia, rozwijania zain-
teresowań matematycznych oraz kształtowania umiejętności 
zdrowej rywalizacji i radzenia sobie ze stresem. Tytuł Mistrza 
Tabliczki Mnożenia otrzymali: w kategorii klas II Patryk Pilip-
czuk – uczeń Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wy-
sokiej Głogowskiej, a w kategorii klasy III Adam Wąs – uczeń 
Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wysokiej Gło-
gowskiej. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Katarzyna Kowal

tAblIcZKA MNOŻeNIA 
NIE TaKa TRUDNa 

Nauka tabliczki mnożenia wcale nie musi być trudna. 
Wystarczy ją przekazać w odpowiedni sposób tak, 
aby opanowanie trudnych liczb nie było meczące 
i trudne, a stało się przyjemne, atrakcyjne i skuteczne.

Młodzi mistrzowie tabliczki mnożenia



23Ziemia GłoGowska 7-8/2018 OŚWIATA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama 

Z tej okazji, jeszcze przed końcem roku, w Przedszkolu Pu-
blicznym w Głogowie Młp. odbył się „Pokaz mody ekolo-
gicznej”. W tym roku szkolnym pokaz ten miał trochę inny 
charakter niż dotychczas. Uświetnił on obchody „Dnia 
Ziemi” i odbył się pod znaczącym hasłem „Ziemia oczeku-
je pomocy”. Dzieci z grupy VI wraz z wychowawczyniami 
Małgorzatą Garlak i Ireną Dudek przygotowały przedsta-
wienie, w którym zwrócono uwagę na zagrożenia wynika-
jące z niszczycielskiej działalności ludzi m.in. na zatruwanie 
wód, powietrza i gleby, zabijanie zwierząt dla futer, wyci-
nanie lasów czy wyrzucanie odpadów w niedozwolonych 
miejscach. Dzieci występujące w przedstawieniu zaprezen-
towały stroje stworzone z materiałów głównie z odzysku – 
były to m.in. foliowe worki, nakrętki od butelek czy gazety. 
Celem tegorocznego pokazu mody było rozwijanie poczu-
cia troski o najbliższe otoczenie i odpowiedzialności za nie 
oraz uświadomienie konieczności segregowania odpadów 
i ich ponownego przetwarzania. Na koniec wszyscy wystę-
pujący otrzymali pamiątki z występu. 

Małgorzata Garlak

ZIeMIA OcZeKUJe 
POMOcY

Zastanawiamy się nad odpowiedzią na pytanie – 
czym jest ochrona przyrody? Czując się odpowie-
dzialnymi za środowisko naturalne staramy się przy-
bliżyć niniejszą problematykę najmłodszym. Dlatego 
już w przedszkolu dzieci biorą udział w corocznych 
akcjach „Sprzątania Świata”, wspólnie z rodzicami 
zbierają makulaturę, segregują śmieci.

Dzieci wystąpiły we własnoręcznie wykonanych strojach pochodzących z odzysku

Zawody stały na bar-
dzo wysokim pozio-
mie. Drużyny two-
rzone przez dzieci 
w wieku do 10 lat, 
po przejściu przez 
gminne i powiatowe 
eliminacje, stanęły 
w konkursie w randze 
wojewódzkiej, zbiera-
jąc się na boisku „OR-
LIK” w Głogowie Młp. 
Grupy rywalizowały 
w siedmiu konkuren-
cjach w formie dru-
żynowych wyścigów 
i zabaw sprawdzających ich sprawność fizyczną. Były wyścigi 
z pałeczką sztafetową, dodawanie skoków, wyścigi z zamianą 
piłek, biegi w workach, rzuty do żywego kosza, wyścigi z prze-
kładaniem szarfy i strzały na bramkę. Emocje towarzyszyły 
drużynom do samego końca, ale wynik mógł być tylko jeden: 
głogowska drużyna z wynikiem 38,5 punktów stanęła na naj-
wyższym miejscu podium. Kolejne miejsca zajęły: SP Wielkie 
Oczy – 27 pkt; SP Sanok 1 – 26 pkt; SP Krosno 7 – 25 pkt; 
SP Góra Motyczna – 17,5 pkt. oraz SP Stalowa Wola 7 – 13 pkt.

Jak wielkie to osiągnięcie dla młodych zawodników podkre-
śla na swojej stronie Podkarpacki Szkolny Związek Sportowy 
– Ambicji i waleczności mogliby pozazdrościć zawodnicy z nie-
jednego ligowego klubu. Wszyscy byli znakomicie przygotowani 
do swoich konkurencji. Jednak, to jest sport i wygrywają najlepsi. 
Kolejność się zmieniała często i przed ostatnią konkurencją jesz-
cze wszystko było możliwie. Głogowscy zwycięzcy wrócili do 
domu ze złotym medalem i statuetką. 

Anna Morawiec

NASI UcZNIOwIe 
MIStRZAMI PODKARPAcIA
Już po raz trzynasty dzieci z głogowskiej szkoły pod-
stawowej pokazały, że są niezwyciężone. Pokonując 
pięć najlepszych drużyn z całego województwa, zdo-
były pierwsze miejsce w konkursie sprawnościowym 
„Baw się z nami” w Finale Wojewódzkim Igrzysk Dzieci.

Drużyna mistrzów z Głogowa Młp.: Dec Martyna, 
Kopeć Pola, Sałata Sylwia, Klisiewicz Wiktoria, Bazan 

Karolina, Maja Padwińska, Rzeźnik Tymoteusz, Dworak 
Jakub, Tylutki Maksymilian, Urban Nikodem, Gaweł 

Jakub wraz z opiekunem Bogusławem Mularskim 
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W latach 80. XIX w. gospodarką dworską w Głogowie zarzą-
dzał Józef Czerny, z pochodzenia Czech. […] Po uwłaszcze-
niu chłopów folwark nie przynosił dużych dochodów, Czer-
ny większość ziemi oddawał w dzierżawę, a gospodarka 
bazowała głównie na działalności browaru. Na części grun-
tu folwarcznego uprawiany był chmiel, składnik niezbędny 
do ważenia piwa. Do właścicieli folwarku należały także 
zajazdy znajdujące się w mieście oraz karczmy położone 
poza miastem i tam głównie sprzedawany był wytwarzany 
w browarze napój.

Józef Czerny rozwijał również gospodarkę leśną. Od sa-
mego początku istnienia folwarku, głogowskie lasy, od 
południa Bór i od północy Annopol i Grabnik, były źródłem 
dużych dochodów. Z lasów starali się czerpać pożytki także 
mieszkańcy miasta. […] Przede wszystkim las był dla nich 
miejscem zaopatrywania się w drewno opałowe i budowla-
ne. Asygnaty na wywóz drewna otrzymywało się u zarządcy 
Czernego. Był jednak od wieków praktykowany przez na-
juboższych mieszczan niepisany zwyczaj wynoszenia drewna 
bez wykupienia asygnaty. Józef Czerny widząc w tym pro-
cederze straty, postanowił z nim walczyć. Leśniczowie oraz 
strażnicy leśni zaczęli przeganiać wszystkich, którzy nielegal-
nie wynosili z lasu drewno. W końcu Czerny wydał oficjalne 
zarządzenie, w którym zabraniał zbierania drewna bez pi-
semnej zgody. W związku z licznymi pretensjami mieszczan, 
którzy uważali, że zostały pogwałcone ich prawa, magistrat 
w 1881 r. zaskarżył zarządzenie Czernego najpierw przed są-
dem w Głogowie, a nie znajdując tam zaspokojenia swoich 
pretensji, w 1882 r. przeniósł sprawę do urzędu namiestni-
czego we Lwowie. Powołano kilkunastu świadków zarówno 
ze strony mieszczan głogowskich, jak i dworu. Wśród tych 
pierwszych znalazła się Marianna Kryśko, która zeznała, iż 
służąc u mieszczan głogowskich chodziła w imieniu swych 
służbodawców, a później we własnym do lasu zbierać suche 
gałęzie, szyszki i pniaki i dopiero gdy rządca Czerny żądał kwi-
tów, zaprzestała chodzić do lasu […].

Kolejnym świadkiem był osiemdziesięcioletni Antoni Pią-
tek. Złożył on następujące zeznanie: Od czasów swego za-
pamiętania, iż bywając w lasach głogowskich za zarobkiem, 
widywał ludzi z Głogowa chodzących pojedynczo, we dwoje 
lub troje po lesie dworskim, zbierających suche patyki i cien-
kie uschnięte drzewka przez śnieg połamane […] w miejscach 
mniej uczęszczanych, by ich leśny dworski nie zobaczył, albo-
wiem w razie przydybania leśni dworscy grabili. […] Drzewo 
uzbierane wynosili na plecach, a wozami po drzewo bezpłat-
nie nikt z Głogowa nie jeździł i nikt ze zbierających nie miał 
ze sobą siekiery, gdyż gałęzie, odpady w zrębach, wykroty, 
suszyce itp. brali tylko ludzie za robotę w lesie.

Zgodnie z tym zeznaniem, prawo do zbierania drewna 
z dworskich lasów przez mieszczan, nie wydaje się już tak 
oczywiste. Okazuje się, że robili to ukradkiem i przyłapani 
przez strażników leśnych, byli przeganiani […]. Co więcej, 
dowiadujemy się, że leśny susz zbierany był tylko przez na-
juboższych mieszczan, a majętniejsi po prostu drewno ku-
powali. Oznacza to, że do lasu wyganiała ich bieda. Spaupe-

ryzowani mieszczanie 
zaczęli naśladować 
mieszkańców oko-
licznych wsi, którzy 
kiedyś w ramach 
pańszczyzny praco-
wali w lesie, a po jej 
zniesieniu byli tam 
zatrudniani i przy 
tej okazji zbierali dla 
siebie leśne odpady. 
Opowiadał o tym 
jeden z następnych 
świadków, Maciej 
Rusin, były strażnik 
leśny. Za dawnych 
czasów – twierdził 
– wolno było podda-
nym ze Stykowa, Woli 
Cichej i Rogoźnicy 
robiącym sągi w lesie 
głogowskim, brać sobie na opał wszystkie gałęzie i trzaski po-
zostałe przy stawianiu sągów […]. Następnie Rusin odniósł 
się do samych głogowian: Między zbierającymi zbiórkę wi-
dywał świadek i mieszczan głogowskich, jeżeli jednak tychże 
ostatnich spotkał leśny, to hałasił i wypędzał ich z lasu […]. 
Podobnie opisywał sytuację inny strażnik leśny, pięćdziesię-
ciopięcioletni Wawrzyniec Furman. Za czas od roku 1862 do 
roku 1871 – zapisano w protokole – będąc leśnym dworskim 
miał polecone sobie nie pozwalać brać zbiórki w lesie. Mimo 
zakazu wychodziły jednak prawie codziennie dzieci, dziewki 
lub stare baby do lasu po paliwo, a świadek spotkawszy je 
[…] wypędzał z lasu. Furman dodał jeszcze, że drewno mo-
gły brać tylko osoby posiadające asygnaty: Przy końcu jego 
służby, za czasów rządcy Czernego, przychodzili po zbiórkę 
niektórzy ludzie z Głogowa i wykazywali się asygnacjami 
dworu, które otrzymywali za robotę przy sadzeniu lasu.

Najważniejszym świadkiem ze strony dworu był dawny 
rządca dóbr głogowskich, siedemdziesięciotrzyletni Piotr 
Pytlik. Za czas mej służby, tj. od roku 1838 do 1866 – zezna-
wał Pytlik – bezpłatnie nie wolno było nikomu brać zbiórki 
w lasach dworskich, który to zakaz odnosił się w szczególno-
ści także do mieszczan głogowskich. Zdarzały się jednak wy-
padki, iż niektórzy z mieszczan wdzierali się po zbieraninę 
ukradkiem do lasu […]. Nadybanych w lesie mieszczan bez 
pozwolenia dworu wypędzano […], chociaż w regule miesz-
czanie sami obaczywszy leśnego uciekali z lasu pozostawiając 
uzbierane drzewo. Pytlik za czasów swoich rządów litował 
się nad najbiedniejszymi i wydawał indywidualne zgody na 
zbieranie drewna. To zachęcało pozostałych do nielegalne-
go pozyskiwania materiału na opał. Za czasów Józefa Czer-
nego stało się to już tak nagminne, że rządca musiał położyć 
temu kres. […] Urząd namiestniczy przychylił się do jego 
wniosku i utrzymał w mocy zakaz wydany przez zarządcę.

Robert Borkowski

JÓZeF cZeRNY KONtRA głOgOwScY MIeSZcZANIe
Przed zbliżającą się promocją monografii Głogowa Małopolskiego, przedstawiam kolejny jej fragment. Tym 
razem porusza on sprawę sporu, jaki toczył się pomiędzy mieszczanami a dworem o prawo zbierania dar-
mowego drewna w podgłogowskich lasach.

Józef Czerny, zarządca  
majątku głogowskiego z żoną
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W tym roku przypada setna rocznica odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Z tej okazji warto przypominać 
biografie głogowian, którzy 100 lat temu przelali za 
swą ojczyznę krew. Jednym z nich był Tomasz Kłeczek. 

Nie zachowało się żadne zdjęcie Tomasza Kłeczka. Nie wia-
domo nawet czy jakieś zrobiono. Urodził się w czasach, kiedy 
aparat fotograficzny nie był ogólnodostępny jak dzisiaj. Przy-
szedł na świat dokładnie 11 grudnia 1902 r. w Głogowie i był 
najstarszym synem Ignacego Kłeczka i Marii z domu Kreszko. 
Mieszczańska rodzina Kłeczków w każdym pokoleniu dbała, 
aby jej przedstawiciele zdobywali wykształcenie. W 1908 r. sze-
ścioletni Tomek rozpoczął naukę w głogowskiej szkole. Nauka 
odbywała się w ratuszu na piętrze, chociaż właśnie, gdy chło-
piec zaczynał swoją edukację, wyremontowano parter i rów-
nież przeznaczono go na sale lekcyjne. Szkoła ówcześnie była 
czteroletnia, lecz z racji powiększenia jej powierzchni w 1911 
r., rozszerzono tryb nauczania do pięciu lat.

Tomasz Kłeczek uczył się bardzo dobrze, dlatego rodzice 
postanowili, aby kontynuował kształcenie w gimnazjum. 
W 1913 r. zdał egzamin do cesarsko-królewskiego, jak ty-
tułowano w Galicji instytucje państwowe, I Gimnazjum 
w Rzeszowie. Zgodnie z praktyką, głogowska młodzież 
ucząca się w Rzeszowie, wynajmowała stancje u mieszczan 
rzeszowskich. W jednym pokoju było 6 do 8 tych uczniów – 
pisał o stancjach ks. Maurycy Turkowski, sam w młodości 
z nich korzystający – zwano ich studentami. Płaciło się tylko 
za mieszkanie 2 lub 3 reńskie (tak zwano guldeny austriac-
kie), a dawano prowianty i każdy chłopiec osobno otrzymy-
wał od „pani” (czyli gospodyni) obiady. Było to tak zwane 
garnuszkowe utrzymanie. Na takim „garnuszku” w stancji 
musiał Tomasz uczyć się przez sześć lat, do 1919 r.

Zaledwie rok po wstąpieniu Tomasza do gimnazjum, wybuchła 
pierwsza wojna światowa. Miał wówczas 12 lat i wraz ze swoimi 
kolegami pilnie nasłuchiwał wieści z frontu. Rosyjska inwazja 
we wrześniu i październiku 1914 r. spowodowała, że nauka 
została na pewien czas przerwana. Tomasz Kłeczek schronił 
się u swoich rodziców w Głogowie. Wówczas musiał słyszeć 
rodzinne opowieści o tradycjach walk niepodległościowych, 
tak żywych wśród Kłeczków. Brat dziadka Tomasza, Michał 
Kłeczek pomagał powstańcom styczniowym przerzucając dla 
nich przez granicę broń i żywność. Opowieści wpływały na wy-
obraźnię młodzieńca i budowały silne poczucie patriotyzmu.

Po powrocie do nauki, Tomasz obracając się w kręgu profe-
sorów gimnazjalnych i kolegów szkolnych, szybko dał unieść 
się wizjonerskim nadziejom odbudowy polskiej niepodległo-
ści. Wysiłek legionistów polskich walczących u boku armii 
austriackiej z jednym z najsroższych zaborców, jakim była 
carska Rosja, budził dumę w każdym mającym świadomość 
tego czynu Polaku. Tomek sam chciał chwycić za broń, lecz 
młodociany wiek mu na to nie pozwalał. Dalej więc chodził 
do szkoły, ale zarówno w nim, jak i w wielu umysłach jego 
gimnazjalnych kolegów, dojrzewała myśl o włączeniu się 
w przyszłości do walki z wrogiem. Byleby tylko zdążyć!

Pierwsza wojna światowa skończyła się, ale bój o niepodle-
głość trwał.17 listopada 1918 r. 36. rzeszowskich gimnazjali-

głOgOwSKIe bIOgRAFIe
tOMASZ KłecZeK

Tablica w kościele św. Krzyża w Rzeszowie upamiętniająca poległych  
za niepodległość Polski

stów sformowało oddział studencki i ruszyło do walki o Lwów. 
Już cztery dni później zginął szkolny kolega Tomasza Tadeusz 
Czeżowski. A jednak nasza próba grobu nie skończona jeszcze – 
zapisano w sprawozdaniu gimnazjalnym z tego roku – i szczę-
ście nasze niezupełne jeszcze, jak gdyby za mała była dotych-
czasowa ofiara krwi. Wolność nasza domagała się widocznie 
więcej mogił i krzyżów. Czas na Tomasza Kłeczka przyszedł 
latem 1920 r. Do Warszawy zbliżała się nawała bolszewicka. 
Tomasz wraz z grupą kolegów wstąpił na ochotnika do woj-
ska. Swoje poświęcenie okupił krwią ginąc na przedpolach 
Warszawy. Pod Łomżą zginął też drugi jego szkolny kolega Lu-
dwik Tatkowski. W 1922 r. w kościele św. Krzyża w Rzeszowie 
grono nauczycielskie i uczniowie rzeszowskiego gimnazjum 
ku pamięci poległym bohaterom ufundowało tablicę pamiąt-
kową. Złotymi literami wypisane są na niej nazwiska 21 osób, 
profesorów i uczniów, którzy zginęli za polską niepodległość. 
Wśród nich znajduje się nazwisko Tomasza Kłeczka.

Robert Borkowski
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UKS „Sajdak” to jedyny klub łuczniczy w gminie Głogów 
Młp. Jakie były jego początki?
Wszystko zaczęło się od spotkania trzech osób: działacza 
łuczniczego Dariusza Molędy, prezesa UKS „ORLIKI” Bog-
dana Jeża oraz mnie – trenera łucznictwa, niezłączonego 
wtedy z żadnym klubem. Treningi łucznicze miały być zu-
pełną nowością w Głogowie i nie było pewności, czy spo-
tkają się z zainteresowaniem, ale nie odpuściliśmy. W jesieni 
2010 r. rozpoczęliśmy działalność, jako sekcja UKS „ORLI-
KI”, trenując w sali gimnastycznej udostępnionej nam przez 
dyrektora Zespołu Szkół w Głogowie Młp. Pierwszą grupę 
tworzyli bardzo pracowici młodzi ludzie i jeszcze w tym 
samym roku wzięli udział w pierwszych zawodach. Odno-
sząc kolejne sukcesy i zdobywając coraz lepszy sprzęt, pod 
koniec 2012 r. podjęliśmy decyzję o utworzeniu odrębnego 
klubu łuczniczego. W ten sposób w styczniu 2013 r. staliśmy 
się UKS „Sajdak” z licencją Polskiego Związku Łuczniczego.

Jak klub wypada w porównaniu do innych na Podkarpaciu?
Trzeba przyznać, że bardzo dobrze, a nawet coraz lepiej. 
Uczestniczymy we wszystkich zawodach w kalendarzu 
łuczniczym Rzeszowskiego Okręgowego Związku Łuczni-
czego, a także we współzawodnictwie dzieci i młodzieży 
corocznie organizowanym przez Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki. Mamy też grupę powołaną do Kadry Wojewódzkiej 
Młodzików. W maju i czerwcu nasi zawodnicy stanęli na 
podium podczas Pucharu Okręgu Rzeszowskiego oraz Mi-
strzostw Województwa Podkarpackiego, jednocześnie bijąc 
własne rekordy. To wynik nieustannej pracy na treningach 
– dzięki temu jesteśmy widoczni.

Kto może uczestniczyć w treningach?
Nie przeprowadzamy wstępnej selekcji. Pomimo bycia klu-
bem uczniowskim, trenować w nim mogą wszyscy – dzieci, 
dorośli, a także osoby niepełnosprawne. U nas każdy na-
uczy się strzelać. Nie trzeba mieć również wysokiej kondycji 
fizycznej, gdyż tę można nabyć w trakcie treningów. Wy-
starczy jedynie trochę chęci i determinacji. Można poprze-
stać na strzelaniu rekreacyjnym albo spróbować swych sił 
na łuku sportowym i jeździć na zawody.

Dla wielu łucznictwo z pozoru wydaje się być prostym spor-
tem. Jakie błędy najczęściej popełniają początkujący strzelcy?
Strzelanie nie jest tak proste, jak się wydaje, ale kiedy już 
opanuje się technikę, to może okazać się bardzo przyjemne. 
Błędem jest przedwczesny zakup łuku, a potem zastana-
wianie się jak z niego korzystać. Każdy posiada inne cechy 
fizyczne i powinien mieć dobrany odpowiedni dla niego 
sprzęt. Często okazuje się, że początkujący sprawi sobie za 
twardy łuk, którego nie może potem naciągnąć, a to pierw-
szy krok do zniechęcenia się. Następną kwestią jest sama 
technika: na początku łatwa – wystarczy wyprostować się, 
naciągnąć cięciwę i puścić, lecz z czasem dochodzi więcej 
elementów, pozwalających na celniejsze strzelanie z coraz 
większej odległości. Typowym błędem początkujących jest 
wkładanie całej siły w naciągnięcie łuku, przez co pracu-
ją inne mięśnie, niż powinny. Oczywiście, przekłada się to 
na jakość strzału. Nieprawidłowe wykonanie techniki może 

doprowadzić do kontuzji, gdyż używane są delikatne mię-
śnie i ścięgna, które można uszkodzić. Dlatego warto naukę 
rozpocząć na treningu, gdzie już na początku trener pomo-
że w wypracowaniu odpowiednich nawyków.

Co cechuje dobrego łucznika?
Jedno słowo: systematyczność. Żeby były efekty, trzeba regu-
larnie pojawiać się na treningach i ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. 
Lepszym łucznikiem będzie osoba z mniejszym talentem, ale 
pracowita, niż posiadająca duży talent, a unikająca trenin-
gów. Ważna jest też kontrola własnych emocji, szczególnie 
na zawodach, kiedy pojawia się zdenerwowanie i zmęczenie 
długim strzelaniem na czas. Jak powtarzam: strzela się palcami, 
ale trafia głową. Przy braku skupienia każdy kolejny wynik jest 
gorszy. Oczywiście istnieją też techniki opanowywania stresu.

Wielu rodziców szuka możliwości, by ich dzieci uczęszcza-
ły na zajęcia sportowe. Jak zachęciłby Pan do rozpoczęcia 
treningów w klubie?
Dzieci często nie są pewne, co chcą robić, dlatego wybór 
zwykle pada na bardziej popularne dyscypliny, głównie 
piłkę nożną. W Polsce łucznictwo nie jest rozpowszechnio-
nym sportem, dlatego w naszym kraju jest jeszcze szansa na 
zabłyśnięcie w tej dyscyplinie. Co więcej, można ją upra-
wiać rodzinnie, każdy w swoim zakresie na wspólnym tre-
ningu. Żeby zachęcić do dołączenia do klubu, urządzamy 
czasem pokazy strzelania. Trenujemy przy boisku „Orlik” 
trzy razy w tygodniu zwykle po dwie godziny, lecz każdy 
może przyjść na tak długo, jak mu pasuje. Mamy 11 mat 
ustawionych na różną odległość, tak, by strzelcy stali w jed-
nej linii – ze względów bezpieczeństwa.

Z czego jest Pan najbardziej zadowolony?
Miło widzieć, jak moi łucznicy osiągają kolejne sukcesy, 
przywożąc z zawodów złote i srebrne medale. Jednak najbar-
dziej cieszy mnie, że tworzy się zgrana grupa zawodników, 
wspierająca się podczas zawodów, na których przecież roz-
grywane są także konkurencje zespołowe. Nie jest łatwo być 
trenerem w sporcie indywidualnym, jakim jest łucznictwo, 
gdyż do każdego trzeba mieć inne podejście. Dlatego ważne 
jest, by trenujący wspierali się i pomagali sobie nawzajem.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Blanka Borkowska

StRZelA SIę PAlcAMI, Ale tRAFIA głOwą
Rozmowa z panem Wiesławem Opałkiem, trenerem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sajdak”

Trener łucznictwa Wiesław Opałek, niegdyś pracujący razem z mistrzynią Polski 
Katarzyną Wiśniowską w Młodzieżowej Szkole Sportowej, teraz uczy techniki 

strzelania głogowskich uczniów w UKS „Sajdak”  
(sajdak – skórzany futerał na łuk i strzały; przyp. red.).
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Kurs na Ratownika Wodnego odbywa się w dniach od 15 do 
19 sierpnia na terenie pływalni „Wodnik” w Głogowie Młp. 
Uczestnicy kursu mogą poszerzyć swoją wiedzę i rozwinąć 
umiejętności, przede wszystkim w zakresie technik pływac-
kich. Ukończenie kursu jest równoznaczne ze zdobyciem 
uprawnień Młodszego Ratownika (niezawodowego) lub Ra-
townika Wodnego (zawodowego). Jak to zrobić? Aby osią-
gnąć pierwszy stopień trzeba będzie przepłynąć 50 m w cza-
sie 50 sekund. Drugi stopień będzie można zdobyć wykazując 
się umiejętnością przepłynięcia 100 m w czasie 1.45 minuty, 
nurkowania i przepłynięcia 25 m pod wodą oraz holowania. 
Chętni do odbycia kursu powinni wziąć ze sobą strój pływac-
ki, czepek, okulary do pływania i przybory do sporządzania 
notatek. Trzeba mieć przy sobie również wypełnione oświad-
czenie i zdjęcie legitymacyjne, a osoby niepełnoletnie potrze-
bują pisemnej zgody rodziców.

W terminie od 22 do 26 sierpnia będzie również możliwość 
odbycia kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Szkolenie 
przeprowadzone zostanie przez specjalistów, którzy prze-
szkolą uczestników do fachowej i szybkiej realizacji różno-
rodnych zadań z zakresu ratownictwa. Zaliczenie egzaminu 
z KPP jest również obowiązkowe dla chcących uzyskać tytuł 
ratownika WOPR.

Posiadanie uprawnień WOPR i KPP zwiększa szansę na 
zatrudnienie nie tylko w zawodach mających związek z ra-
townictwem, ale także w innych miejscach pracy, również 
w służbach mundurowych. Osoby, które ukończą sierpnio-
wy kurs i zdobędą tytuł ratownika wodnego będą miały 
możliwość ewentualnego podjęcia pracy na Pływalni „Wod-
nik”. Szczegóły na temat kursu oraz cennik są dostępne są 
na stronie www.akcjaserca.pl.

Anna Morawiec

ZRÓb KURS I ZOStAŃ RAtOwNIKIeM wODNYM
Mieszkańcy gminy Głogów Młp. mają możliwość odbycia kursu na Ratownika Wodnego oraz Kwalifikowanej 
Pierwszej Pomocy. Kursy organizowane są na terenie Głogowa przez krytą pływalnię „Wodnik we współpracy 
z Wodnym Pogotowiem Ratunkowym, posiadającym uprawnienia do wykonywania ratownictwa wodnego.

Posiadanie uprawnień WOPR i KPP zwiększa szansę na zatrudnienie nie tylko 
w zawodach mających związek z ratownictwem, ale także w innych miejscach pracy, 

również w służbach mundurowych

LKS Głogovia, która przez dwa 
lata grała w IV lidze podkar-
packiej, nowy sezon rozpoczy-
na w  rzeszowskiej okręgówce. 
W okresie przygotowawczym 
rozegrała cztery sparingi, które 
sprawdziły zawodników przed 
nowym sezonem. W klubie doszło 
do zmian kadrowych. Pierwszym 
wzmocnieniem Głogovii jest Piotr 
Szkolnik, który przez dziewięć 
sezonów reprezentował barwy 
Resovii, a następnie przeniósł się 
do Izolatora Boguchwała, w któ-
rym spędził dwa sezony. Nowym 

w drużynie jest również Sebastian Cynar, wychowanek Gło-
govii, który po okresie nauki w SMS Resovii wrócił do klubu 
przy ul. Fabrycznej. Szeregi Głogovii podczas letniej przerwy 
zasilili także:  Bartosz Złamaniec – wychowanek Stali Rzeszów, 
którego ostatnim klubem był Wisłok Czarna, Maciej Hajko-
wicz – bramkostrzelny napastnik, który w ostatnim sezonie 
grał w Raniżovii Raniżów, Michał Chmiel, dwudziestodwulet-
ni piłkarz grający już w Głogovii w sezonie 2016/2017, Oskar 
Matuła pozyskany od Izolatora,  Marcin Franczyk z Kolbuszo-
wianki oraz Miłosz Garlak (junior Głogovii). W kadrze bram-
karzy znaleźli się: Filip Matusiak i Piotr Lipka, który przyszedł 

do Głogovii z Polonii Przemyśl. 25 – letni Lipka (ur. w Kętrzy-
nie, woj. warmińsko – mazurskie) występował m.in. w Sparcie 
Augustów, MKS-ie Korsze, Jagiellonii Białystok, Wiśle Puławy, 
Czarni Dęblin, ŁKS Łomża, CWKS Resovia. 

Dla kibiców prezentujemy terminarz rozgrywek w rundzie 
jesiennej, które Głogovia rozegra jako gospodarz:

LKS Głogovia Głogów Młp. – stadion miejski w Głogo-
wie Młp.

15.08 godz. 11.00 Głogovia Głogów Młp.  
– Sawa Sonina

25.08 godz. 17.00 Głogovia Głogów Młp.  
– Bratek Bratkowice

8.09 godz. 17.00 Głogovia Głogów Młp.  
– LKS Trzebownisko

22.09 godz. 16.00 Głogovia Głogów Młp.  
– Resovia II Rzeszów

6.10 godz. 16.00 Głogovia Głogów Młp.  
– Błażowianka Błażowa

27.10 godz. 13.00 Głogovia Głogów Młp.  
– Strug Tyczyn

10.11 godz. 11.00 Głogovia Głogów Młp.  
– KS Stobierna

Katarzyna Madej

głOgOVIA gOtOwA NA NOwY SeZON
13 lipca trener Jacek Sowa rozpoczął przygotowania do sezonu 2018/19. W treningach zaplano-
wanych trzy razy w tygodniu udział brali zarówno zawodnicy z kadry z poprzedniego sezonu, jak 
również zawodnicy testowani. 

Filip Matusiak najbliższy sezon 
spędzi w swoim macierzystym 

klubie i podejmie rękawice o miano 
pierwszego bramkarza Głogovii.
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Jak powszechnie wiadomo – sport to zdrowie. Odpowied-
nia dawka ruchu nie tylko pozwala na zgubienie zbędnych 
kilogramów, ale obniża też ryzyko wystąpienia chorób, pod-
nosi sprawność fizyczną i umysłową. Poprawia samopoczu-
cie dzięki stymulowaniu wydzielania endorfin – hormonów 
szczęścia, co przekłada się na zwiększenie pewności siebie, 
wyższe poczucie własnej wartości, a co za tym idzie – na 
częstsze odnoszenie sukcesów. Dodatkowo, dobrze ułożony 
plan dnia uwzględniający treningi sprawia, że lepiej wyko-
rzystuje się swój czas, czyniąc go bardziej uporządkowanym.

BIEGNIJ PO ZDROWIE

Bieganie znacznie podnosi ogólną wytrzymałość organi-
zmu, jako iż oddziałuje na większość mięśni. Wyostrza słuch, 
wzmacnia kości, regeneruje mięśnie i pomaga na częste bóle 
głowy. Do biegania nie potrzeba specjalnego sprzętu – na po-
czątek wystarczy sportowe obuwie i odrobina determinacji. 
Gdzie w Głogowie: dzięki sąsiedztwu lasów biegacze mogą 
korzystać z leśnych ścieżek bez konieczności dalekich wy-
praw samochodem (rezerwat Bór, Annopol, Zabłocie, Natu-
ra 2000 w Budach Głogowskich). Na terenie gminy organizo-
wane są również imprezy biegowe, m.in. Głogowska Dycha, 
Półmaraton „Biegam i Wspieram” lub zimowy Bieg Zeloty.

A MOŻE NA ROWER?

Częsta jazda na rowerze wpływa na wzmocnienie mięśni nie 
tylko nóg i pośladków, ale także mięśni pleców, bioder i brzu-
cha, tym samym modelując sylwetkę. Rower wymusza przyj-
mowanie pozycji wyprostowanej, przez co również poprawia 
postawę. Zwiększa wydolność płuc i serca, co jest korzystne 
dla osób cierpiących na astmę. Gdzie w Głogowie: na tere-
nie gminy wyznaczonych jest sześć tras rowerowych, w tym 
dwie pieszo-konno-rowerowe, przebiegające zarówno przez 
miasto i okoliczne miejscowości, jak i otaczające gminę lasy. 
Na najmłodszych czeka natomiast Miasteczko Ruchu Drogo-
wego w kompleksie Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie dzieci 
mogą uczyć się zasad ruchu drogowego.

TRENUJ MIĘŚNIE

Dobrze zaplanowany trening siłowy pozwala na zwiększe-
nie odporności na urazy. Zwiększa również masę mięśniową 
i wzmacnia kości, co wpływa na poprawę zręczności ruchów. 
Poza tym uczy samodyscypliny i cierpliwości. Treningi na 
siłowni wymagają regularności i dokładności wykonywania 
poszczególnych ćwiczeń, a efekty widać dopiero po dłuższym 
czasie. Gdzie w Głogowie: na terenie gminy znajduje się kil-
ka siłowni: „Wodnik GYM” Siłownia & Fitness w kompleksie 
OSiR, Are You Ready Fitness Club & Gym na osiedlu Niwa 
oraz dwie siłownie plenerowe – jedna przy krytej pływalni 
w Głogowie, a druga w Zabajce w tzw. „Lasku na Piaskach”.

JAK RYBA W WODZIE

Po treningu siłowym warto wybrać się na basen, gdyż pły-
wanie znakomicie regeneruje i odpręża mięśnie. Łagodzi też 
bóle stawów i poprawia ich elastyczność. Po za tym ta dyscy-
plina sportu angażuje wszystkie mięśnie ciała, minimalizując 

przy tym ryzyko kontuzji. Pływanie pomaga także przy pro-
stowaniu kręgosłupa, a w połączeniu ze skutecznym modelo-
waniem ciała pozwala na uzyskanie pięknej sylwetki. Gdzie 
w Głogowie: pływalnia „Wodnik” w Głogowie Młp. umoż-
liwia chętnym skorzystanie z basenu sportowego zarówno 
indywidualnie, jak i w ramach kursów. Ponadto udostępnia-
ne są sauna, jacuzzi, basen rekreacyjny z biczami wodnymi 
i zjeżdżalnia zamknięta. W lipcu i sierpniu pływalnia oferuje 
klientom bilety i karnety w specjalnej, wakacyjnej cenie.

NORDIC WALKING – UNIWERSALNY SPORT

Sport idealny dla osób w każdym wieku. Technika jest łatwa 
do nauczenia, chodzenie nie wymaga dużej sprawności i nie 
obciąża organizmu. Przy prawidłowym wykonaniu pracuje 
aż 90% mięśni ciała, dlatego nordic walking przynosi więcej 
efektów niż zwykły marsz. Można uprawiać go niezależnie 
od pogody, w dowolnym miejscu i czasie, a za sprzęt nie 
trzeba wiele płacić. Gdzie w Głogowie: dzięki specyfice 
tego sportu można uprawiać go praktycznie na terenie całej 
gminy. Ponadto w czasie niektórych imprez sportowych or-
ganizowane są zawody nordic walking.

GALOPEM PO ZDROWIE

Jazda konna jest sportem wymagającym współpracy z kilka 
razy większym od siebie stworzeniem. Nie tylko kształtuje 
sylwetkę, wzmacnia mięśnie, głównie brzucha, pleców, ra-
mion i nóg i poprawia kondycję, ale również trenuje umysł. 
Uczy stanowczości i cierpliwości, wzmacnia poczucie samo-
dzielności i odpowiedzialności, rozwija wrażliwość i umie-
jętność obserwacji. W tej dyscyplinie trzeba liczyć się z tym, 
że niejeden raz spadnie się z końskiego grzbietu, lecz wyna-
grodzi to przyjemność wynikająca ze wzmożonego wydziela-
nia endorfin podczas samej jazdy. Gdzie w Głogowie: sport 
ten nie jest tani w samodzielnym uprawianiu, lecz czemu nie 
skorzystać z usług lokalnych klubów jeździeckich? W gminie 
znajdują się trzy: LKJ „Zabajka”, KJ „Leśna Wola” oraz KJK 
„Bajdur”. Jedna lekcja kosztuje od 25 do 40 zł, a konie i cały 
sprzęt zapewnia ośrodek. Wystarczy zabrać ze sobą odpo-
wiednie spodnie i buty.

bąDŹ AKtYwNY w głOgOwIe
Lato w pełni – uczniowie cieszą się zasłużonymi wakacjami, a ich rodzice snują plany na kolejny wyjazd. Są 
też tacy, którzy w tym czasie pozostaną w domu. Czy oznacza to, że czeka na nich nuda? Niekoniecznie. 
Wakacje w mieście to idealna pora na zadbanie o własną sylwetkę i poprawienie kondycji fizycznej. Gdzie 
w Głogowie można aktywnie spędzić wolny czas?

„Leśny szlak Eurogalicji” to piesza i rowerowa trasa turystyczna, która przebiega przez 
trzy gminy: Głogów Małopolski, Sokołów Małopolski i Kamień. Swój początek bierze 

przy głogowskich stawach

Anna Morawiec
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Zmiany są wynikiem przyjętej przez Unię Europejską dyrek-
tywy i zostaną wprowadzone w życie już 12 października br. 
Będą obowiązywać na terenie wszystkich krajów członkow-
skich, a także w Islandii, Norwegii, Liechtensteinie, Szwaj-
carii, Macedonii, Serbii i w Turcji. Na początku pojawią się 
jako alternatywne informacje obok powszechnie znanych 
skrótów i docelowo mają minimalizować ryzyko wlania do 
baku złego paliwa oraz ujednolicić oznaczenia na terenie UE. 
Ułatwi to uniknięcie pomyłki tankując w obcym kraju.

Obok dotychczasowych skrótów PB, ON i LPG pojawią się 
nowe grafiki z odpowiednimi literami i cyframi. Będą widocz-
ne na dystrybutorach i pistoletach do benzyny, oleju napędo-
wego, wodoru, sprężonego gazu ziemnego, gazu płynnego 
i skroplonego gazu ziemnego, a także przy wlewach nowo wy-
produkowanych pojazdów. Właściciele starszych aut nie będą 
mieli obowiązku umieszczania na nich dodatkowych oznaczeń.

E5, E10 i E85 – takie oznaczenia będą wpisane w koło dla ben-
zyny. Liczba ta określa maksymalną zawartość procentową 
etanolu w paliwie bezpieczną dla pojazdu. Jeśli przy wlewie 
będzie znajdować się nalepka z wartością E5, oznacza to, że bę-
dzie można zatankować benzyną z maksymalnym dodatkiem 
10% etanolu. W przypadku oleju napędowego w kwadracie 
będzie litera B wraz z cyfrą określającą maksymalną procento-

wą zawartość biokomponentów w paliwie dopuszczalnych dla 
pojazdu. Paliwa gazowe oznaczone będą rombem, w którym 
znajdą się różne oznaczenia w zależności od rodzaju paliwa 
– „H2” to wodór, „CNG” – sprężony gaz ziemny, „LNG” – 
skroplony gaz ziemny, a „LPG” – gaz płynny. Warto wcześniej 
zapoznać się z oznaczeniami, by uniknąć pomyłki. Zatanko-
wanie złego paliwa może być złe w skutkach dla samochodu.

Anna Morawiec 

NOwe OZNAcZeNIA NA StAcJAch PAlIw
Jesienią na wszystkich stacjach benzynowych obok dotychczasowych oznaczeń paliw pojawią się nowe. 
Olej napędowy oznaczony będzie kwadratem, benzyny kołem, a paliwa gazowe – rombem. Etykiety mają 
pojawić się zarówno na dystrybutorach, jaki na nowo wyprodukowanych pojazdach.

Tak mają wyglądać nowe oznaczenia paliw do pojazdów drogowych

Słodkie, mało kaloryczne i przede wszystkim obfite 
w wiele witamin. Występują w różnych odmianach, 
bogatych we właściwości zdrowotne. Łatwe w upra-
wie, nie zajmują wiele przestrzeni. Ponadto dostępne 
są również w Polsce. Mowa o borówkach. 

CO W SOBIE KRYJĄ?

Najpopularniejsze w Polsce są czarne borówki, zwane jagoda-
mi oraz borówki amerykańskie. Ich owoce działają uspokaja-
jąco i przeciwbólowo, poprawiają pracę oczu, obniżają poziom 
„złego” cholesterolu i podnoszą poziom „dobrego”. Zwalczają 
uczucie zmęczenia, pomagają w leczeniu infekcji skóry, cho-
rób nerek i układu moczowego. Czarne jagody należą do gru-
py owoców zawierających największą ilość antyoksydantów, 
opóźniających proces starzenia, za to borówka amerykańska 
wykazuje działanie przeciwnowotworowe. Obie odmiany są 
bogatym źródłem witamin i składników mineralnych. Osoby 
mające cukrzycę mogą śmiało po nie sięgać, jako iż obniża-
ją poziom cukru we krwi. Ze względu na zbawienny wpływ 
na trawienie oraz niską kaloryczność (niecałe 60 kcal/100 g) 
wspomagają proces odchudzania. 

DO OBIADÓW I DESERÓW

Borówki świetnie sprawdzają się jako dodatki do słodkich wy-
pieków, koktajli, jogurtów, musli czy pierogów. Warto urozma-
icać dania, wykorzystując borówki jako zamiennik niektórych 
składników, np. do racuchów zamiast jabłek. Oto kilka innych 
możliwości wykorzystania borówek w daniach i deserach:

KUSKUS Z BORÓWKAMI. Mleko zagotowujemy z cukrem 
waniliowym i odstawiamy. Roztopione masło mieszamy z mle-
kiem, a następnie zalewamy kaszę, przykrywamy i odstawiamy. 
Gdy kasza wchłonie mleko, dodajemy borówki i mieszamy. 

MAKARON Z BORÓWKAMI. Zamiast makaronu świetnie 
sprawdzi się także ryż. Opłukane borówki blendujemy z jogur-
tem, dowolną ilością cukru i listkami świeżej mięty. Do masy 
dodajemy całe owoce i śmietanę, a całość mieszamy. Gotowym 
sosem polewamy ugotowany wcześniej makaron-nitki.

BORÓWKI W BITEJ ŚMIETANIE. Do śmietany wsypu-
jemy 3 łyżeczki cukru i 1,5 łyżeczki cukru wanilinowego, 
a całość ubijamy mikserem. Przygotowaną masę mieszamy 
z dowolną ilością borówek lub układamy warstwowo.

bORÓwKI – SMAcZNe I ZDROwe

Blanka Borkowska

Warto pamiętać, że owoce smażone lub gotowane tracą swoje właściwości zdrowotne, 
dlatego lepiej jeść je na surowo lub po odmrożeniu
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NATKA PIETRUSZKI. Ma działanie moczopędne, dzięki 
czemu pomaga pozbyć się nadmiaru wody z organizmu. 
Łagodzi też napięcie przedmiesiączkowe oraz wzdęcia. Za-
wiera duże ilości witaminy C, przez co wzmacnia odpor-
ność i pomaga w walce z przeziębieniem i grypą. Wykorzy-
stywana jest także do odświeżenia oddechu.

RUMIANEK. Działa przeciwzapalnie powodując szybsze 
gojenie się ran i oparzeń. Zalecany jest też do łagodzenia 
stanów zapalnych skóry oraz błon śluzowych, niszczy bak-
terie – znajdujące się w skórze oraz jamie ustnej. Dodat-
kowo rumianek świetnie uspokaja i koi nerwy, rozluźnia, 
pomaga w zasypianiu.

CZYSTEK. Pomaga oczyszczać ciało z toksyn i metali cięż-
kich. Dzięki temu poprawia kondycję skóry i pomaga po-
zbyć się trądziku. Przeciwdziała też powstawaniu miażdżycy 
blokując utlenianie się złego cholesterolu we krwi. Dodat-
kowo rozpuszcza zatory i zakrzepy w naczyniach krwiono-
śnych, dzięki czemu zapobiega chorobie niedokrwiennej 
serca. Napar to najbardziej popularna forma użycia czystka.

PIOŁUN. Roślina ta świetnie leczy niestrawność, a także 
wszelkiego rodzaju nieżyty żołądkowe. Wspomaga prawi-
dłowe funkcjonowanie układu pokarmowego, niwelując 
jednocześnie zgagę, wzdęcia oraz uczucie ciężaru w żo-
łądku. Warto wspomnieć, iż charakteryzuje się działaniem 
oczyszczającym, dlatego piołun polecany jest w przypadku 
dolegliwości układu moczowego.

POKRZYWA. Wywary z pokrzywy poprawiają zdrowie 
cery i włosów. Sok z tego zioła zawiera zestaw witamin, 
a napary pite regularnie przyspieszają przemianę materii, 
tym samym oczyszczając organizm z toksyn. Liście pokrzy-
wy mają także działanie moczopędne, poprawiają krzepli-
wość krwi i obniżają poziom cukru.

MIĘTA. Ma zbawienny wpływ na procesy trawienne organi-
zmu. Liście mięty zwiększają wydzielanie soku żołądkowego, 
pobudzają wytwarzanie żółci i usprawniają pracę jelit. Stoso-
wane są jako środek wiatropędny, przy zaburzeniach trawie-
nia, w schorzeniach wątroby i dróg żółciowych. Mają także 
właściwości przeciwbakteryjne i nieznacznie uspokajające.

SIEMIĘ LNIANE. Nasiona lnu zwyczajnego pozytywnie 
wpływają na zaparcia – dzięki dużej zawartości błonnika 
normują procesy trawienia i wypróżnianie. Pomagają też na 
zgagę, gdyż zmniejszają nieprzyjemne uczucie w przełyku. 
Używa się go także do regeneracji paznokci i cery. Zmielone 
ziarenka można dodać np. do jogurtu czy koktajlu. Ważne, 
by po zmieleniu jeść siemię lniane na surowo.

OSTROPEST PLAMISTY. Ostropest chroni miąższ wą-
troby i nerek przed truciznami. Pomaga w zaburzeniach 
czynności wątroby na skutek złej diety oraz chroni wątro-
bę przed szkodliwym działaniem alkoholu. Łagodzi stany 
zapalne na tle cukrzycowym. Mielony ostropest plamisty 
można dodać do herbaty lub spożyć w postaci naparu spo-
rządzonego z 2 łyżeczek.

ZIOłA – NA ZDROwIe!
Zdrowotne właściwości ziół znane są od najdawniejszych czasów. Potrafią nie tylko poprawić smak dania, 
ale mają również szerokie zastosowanie w zakresie leczenia różnych dolegliwości. Można z nich przygoto-
wać napar, odwar lub herbatkę do picia. Regularnie spożywane przyczynią się do poprawy zdrowia i lep-
szego samopoczucia.

Ziele czystka do oczyszczania organizmu stosuje się w formie naparów, czyli herbat 
zaparzanych z suszu

FENKUŁ. Fenkuł to inaczej koper włoski. Jego owoców 
używa się zarówno jako przyprawy w kuchni, jak i w celach 
leczniczych. Koper pobudza procesy trawienne i łagodzi 
wzdęcia, używany jest także jako środek przeciwkaszlowy. 
Ma również działanie moczopędne. Można go spożywać 
w postaci naparu z owoców kilka razy dziennie.

KOCIMIĘTKA. Napar z zioła kocimiętki działa uspokaja-
jąco i relaksująco, pomaga także w zasypianiu. Stosowano je 
również w celach leczniczych przy dolegliwościach takich jak 
bóle zęba, skurcze, bóle brzucha, niestrawność czy brak apety-
tu. Ziele cechuje przyjemny aromat opisywany jako miętowo-
cytrynowy, za co odpowiadają obecne w nim olejki eteryczne. 
Ponadto kocimiętka świetnie sprawdza się jako przyprawa do 
zup, mięsa, sałatek, twarożku lub nawet do kanapek.

Katarzyna Madej
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Głogów Młp.: Sklep „Super - Sam” GS*; 
Sklep Delikatesy „Dwójka” GS; Sklep 
Delikatesy „Centrum”; PIWEX Sklep 
firmowy ul. Długa (osiedle Słoneczne); 
Sklep nr 6 w Głogowie Młp. (osiedle Sło-
neczne) GS; Sklep p. Zofii Liszcz; Salo-
nik prasowy w Biedronce.
Wysoka Głogowska: SPAR; Sklep  
p. Furman
Budy Głogowskie: Sklep nr 10 - GS; 
Sklep p. Bober; Sklep p. Kogut
Przewrotne: Sklep p. Rusin; Sklep nr 9 
"Delikatesy Centrum" - GS
Styków: Sklep p. Pasek
Hucisko: Sklep nr 8 - GS
Zabajka: Delikatesy „Borówka”, Sklep 
KAMA
Miłocin: Delikatesy „Dwójka” - GS
Rudna Mała: Sklep nr 16 „Delikatesy 
Centrum” - GS
Lipie: Delikatesy „Premium” - GS
Rogoźnica: Sklep p. Marczydło

* Placówki handlowe Gminnej Spółdzielni „Sa-
mopomoc Chłopska” w Głogowie Małopolskim

Wydawca: 
Podkarpacki Klub Samorządności
(Zadanie realizowane na zlecenie 
Gminy Głogów Młp.)
Adres redakcji: 
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12, 
Głogów Młp.
Redakcja: Blanka Borkowska
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”Komisariat Policji w Głogowie Małopolskim

pracuje całodobowo przez siedem dni w tygodniu
telefon kontaktowy: 17 85 83 374 

lub alarmowy: 997, 112

Kronika Policyjna

Kalendarium

19 sierpnia – Dożynki gminne w Rogoźnicy, rozpoczęcie Mszą św. 
o godz. 14.00 w kościele Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe

2 września – Parafiada Piknik Rodzinny, osiedle Niwa w Głogowie 
Młp., godz. 15.00

8 września – Narodowe Czytanie wraz z rozdaniem nagród w konkur-
sach bibliotecznych, rynek w Głogowie Młp.,  godz. 10.00

8-9 września – Finał Zawodów Towarzyskich i Regionalnych „Zabajka 
CUP 2018”, LKJ Zabajka

9 września

– XXI Zbiórka Krwi w ramach akcji „Ognisty Ratownik – 
Gorąca Krew” i Rejestracja Dawców Szpiku, Dom Ludowy 
w Hucisku 

– VIII Głogowski Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych 
„WYKOPKI 2018”, scena plenerowa w parku Grabina obok 
MGDK, godz. 13.00

05.07.br. – przywłaszczenie telefonu komórkowego w miejscowości Miłocin.
06.07.br. – uszkodzenie wnętrza i wyposażenia domu jednorodzinnego w miej-

scowości Rudna Mała, w wyniku czego wartość strat oszacowano na 
kwotę ok. 100 tys. złotych.

09.07.br. – oszustwo internetowe za pośrednictwem portalu aukcyjnego Allegro 
na szkodę mieszkańca miejscowości Wola Cicha.

10.07.br. – fizyczne i psychiczne znęcanie się mężczyzny nad swoją żoną w miej-
scowości Głogów Małopolski.

11.07.br. – pobicie mężczyzny w miejscowości Głogów Małopolski.
12.07.br. – naruszenie czynności narządów ciała mężczyzny w miejscowości Prze-

wrotne.
13.07.br. – kradzież drzewa w miejscowości Budy Głogowskie. 
17.07.br. – przywłaszczenie pieniędzy w miejscowości Rudna Mała.
17.07.br. – wykorzystanie danych osobowych mieszkanki miejscowości Pogwiz-

dów Nowy w celu wyrządzenia jej szkody osobistej.
19.07.br. – zatrzymanie przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Głogowie 

Małopolskim dwóch obywateli narodowości mołdawskiej, którzy od 
09.07.2018 r. jako pracownicy jednej z sortowni należącej do firmy 
kurierskiej znajdującej się w miejscowości Rudna Mała kilkukrotnie 
dokonali kradzieży telefonów komórkowych z przesyłek kurierskich. 

23.07.br. – naruszenie czynności narządów ciała mężczyzny w miejscowości Po-
gwizdów Stary.

24.07.br. – uporczywe nękanie kobiety zamieszkałej w miejscowości Rudna Mała. 
25.07.br. – wypadek w pracy na terenie jednej z firm znajdujących się w miejsco-

wości Rudna Mała, w wyniku którego obrażeń ciała doznał mężczyzna.




