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W ramach projektu odbył się bieg ekologiczny pod nazwą CROSS 3 MILE, w któ-
rym wzięło udział 220 osób, oraz spektakl teatralny pt. „Złe decyzje”. Kolejnym 
etapem było przeprowadzenie w Szkole Podstawowej w Głogowie Młp., Dzien-
nym Domu Senior +, Środowiskowym Domu Samopomocy oraz Dziennym 
Domu Pomocy pogadanek edukacyjnych pod nazwą „STOP SMOG”.
Prelekcje, połączone z  filmem edukacyjnym, dotyczyły zasad prawidłowej segre-
gacji odpadów i drogi, którą przechodzą oddane do recyklingu odpady plastikowe. 
Uczestnicy dowiedzieli się również o  szkodliwych skutkach i  zagrożeniach, jakie 
niesie ze sobą spalanie śmieci w domowych piecach. Po każdej prelekcji słuchacze 
otrzymali ulotki informacyjne oraz bawełniane torby, które mają zastąpić plastiko-
we jednorazowe torebki, w które pakujemy zakupy. Celem takiego działania jest nie 
tylko podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w dziedzinie ekologii i dbania 
o środowisko, lecz także dotarcie za ich pośrednictwem do rodziców.

Dużą rolę w kształtowaniu proekologicznych postaw wśród mieszkańców gminy 
odgrywają dzieci, dlatego gmina we współpracy z głogowską szkołą na zakończe-
nie programu organizuje konkurs plastyczny na wykonanie plakatu o  tematyce 
antysmogowej. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w połowie października.

Anna Morawiec

GMINNY PROGRAM EKOLOGICZNY 
„Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Głogowa Mało-
polskiego” to tytuł programu ekologicznego, który realizuje nasza gmina. 
W programie wzięło udział ponad 1200 beneficjentów – dzieci i młodzież 
szkolna, seniorzy oraz uczestnicy gminnych placówek wsparcia dzienne-
go. Dotację na to zadanie otrzymała gmina za pośrednictwem Stowarzy-
szenia „Na Plus” i LGD „Eurogalicja” w ramach poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Spektakl ekologiczny w Miejsko Gminnym Domu Kultury w Głogowie Młp. 



Ziemia GłoGowska 10/2019 3FAKTY I OPINIE

Panie burmistrzu, od 1 stycznia 2020 roku miasto Głogów 
Małopolski powiększy się o trzy sołectwa. To wielki sukces!

To naprawdę będzie historyczna chwila. Jeszcze nigdy w swo-
jej wielowiekowej historii miasto nie stawało przed taką 
szansą. To doskonała wiadomość tym bardziej, że w 2020 
roku będziemy świętowali okrągłą 450. rocznicę lokacji 
miasta. Głogów Małopolski powiększy się o trzy sołectwa: 
Zabajkę, Wolę Cichą i Rogoźnicę. Od pierwszego stycznia 
w mieście będzie mieszkało 8,7 tysiąca mieszkańców. 

Co miasto zyska dzięki tym zmianom?

Dzięki temu, że miasto będzie większe, z oczywistych 
względów zwiększy się jego prestiż w regionie. Ale to nie 
wszystko, za ważniejszą sprawę uważam to, że miasto zy-
ska nowe możliwości rozwoju. Przede wszystkim w posze-
rzonych granicach będzie łatwiej planować szeroki rozwój 
miasta. Opracowane zostaną nowe plany zagospodarowa-
nia przestrzennego dla całego obszaru oraz nowa strategia 
rozwoju na lata 2021-2030. Chcę, aby gmina była bardzo 
dobrze przygotowana do nowej perspektywy unijnej na lata 
2021-2027, czyli nowego okresu programowania budżetu 
Unii Europejskiej, w ramach którego samorządy, takie jak 
nasza gmina, będą mogły pozyskiwać środki finansowe na 
rozwój. To bardzo ważne, żeby już dzisiaj myśleć o tym, ja-
kie projekty i działania będziemy mogli i powinniśmy re-
alizować w przyszłości. Musimy myśleć perspektywicznie!

Co nam dadzą nowe plany zagospodarowania przestrzennego?

Przede wszystkim pewność i stabilizację. Każdy mieszka-
niec, czytając plany, będzie wiedział, co może zostać wybu-
dowane na jego działce, a co na działce sąsiada. Nie będzie 
takich sytuacji jak w Rzeszowie (w większości nie ma tam 
planów), gdzie obok domów jednorodzinnych prezydent 
wyraża zgodę na budowę wysokich wieżowców. Dobrze 
opracowane plany zapobiegają takim sytuacjom. Moją am-
bicją jest, aby cały Głogów Młp. został objęty miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego. 

Jakie programy będą mogły być realizowane w przyszłości?

O tym zadecydują zapisy jakie pojawią się programach: Eu-
ropejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskim 

Funduszu Społecznym PLUS oraz w programach regional-
nych. Liczę na duże środki infrastrukturalne związane z ni-
ską emisją, w ramach których powstaną nowe drogi wraz ze 
ścieżkami rowerowymi od centrum miasta do wszystkich 
nowych osiedli. Rozbudowana zostanie sieć wodno-kana-
lizacyjna na nowych osiedlach. Na pewno wybudowana 
zostanie nowa szkoła na osiedlu Niwa. Będzie to najno-
wocześniejszy budynek w gminie, bardzo oszczędny pod 
względem zużycia energii. 

Te ambitne plany rozwoju gminy może pokrzyżować pre-
zydent Rzeszowa, który nieustannie próbuje zagarniać 
kolejne sołectwa. Jak Pan zamierza temu przeciwdziałać?

Dzisiaj większość mieszkańców naszej gminy (zgodnie 
z wynikami konsultacji) nie chce, aby jakiekolwiek so-
łectwo odeszło do Rzeszowa. Wszyscy wiemy, że większa 
gmina to większe możliwości rozwoju. Owszem, jest grupa 
mieszkańców, wśród nich sołtys z Pogwizdowa Nowego, 
która w bardzo agresywny sposób próbuje przekonywać 
mieszkańców sołectwa do Rzeszowa. Niestety, przy tej oka-
zji skłóca ludzi i robi niepotrzebne podziały. Na szczęście 
rząd stoi na stanowisku, że do zmiany granic wymagana jest 
zgoda obu samorządów, a tej póki co nie ma. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Anna Morawiec

Myślę perspektywicznie
Rozmowa z Pawłem Bajem, burmistrzem Głogowa Małopolskiego

Promesa na 8 nowych dróg, którą burmistrzowi przekazała wojewoda Ewa Leniart

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany

A W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY JEST ZAWSZE WESOŁO
Środowiskowy Dom Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej jest ośrodkiem 
wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, 
znacznym i umiarkowanym, a także osób z niepełnosprawnością intelektual-
ną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza 
neurologiczne. ŚDS w Wysokiej Głogowskiej funkcjonuje od listopada 2004r. 
Jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 36 osób z terenu Gminy Głogów Młp. 
W ośrodku realizowane są treningi w pracowniach: plastycznej, stolarskiej, rę-
kodzieła artystycznego, kulinarnej, komputerowej, ogrodniczej, rehabilitacyjnej i 
ceramiki. Dla każdego uczestnika opracowywany jest Indywidualny Plan Wspie-
rająco- Aktywizujący, wg którego prowadzone są zajęcia pozwalające odkryć w 
uczestniku jego mocne strony. 
Celem działalności ŚDS jest udzielanie wsparcia osobom przewlekle chorym 
psychicznie, niepełnosprawnym intelektualnie, wykazującym inne przewle-
kłe zaburzenia czynności psychicznych w przezwyciężaniu trudnych sytuacji 
życiowych, zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz postępowanie 

rehabilitacyjne rozumiane jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia 
przez te osoby możliwie najpełniejszej samodzielności życiowej, a także inte-
gracja podopiecznych ze środowiskiem społecznym. Tworząc miejsce spotkań 
dla osób potrzebujących mamy możliwość dawania i brania. W formie różnych 
działań odkrywamy, uczymy, wychowujemy, doskonalimy. Poprzez spotkania, 
rozmowy i wspólne działania uczymy się również sami. Każdy człowiek ma coś, 
co może ofiarować drugiemu człowiekowi, bezinteresownie.  Oprócz stałej pra-
cy wynikającej z Rozporządzenia w sprawie ŚDS, realizujemy również różne 
projekty, np. z Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ROPS, PFRON. 
Najlepszą dla Nas nagrodą, jest zadowolenie podopiecznych O wszystkich na-
szych sukcesach, wycieczkach, imprezach można przeczytać na naszej stronie: 
http://sds.glogow-mlp.pl/ lub na Facebook-u  ŚDS cały czas prowadzi nabór osób 
chętnych do przyjęcia. Wszystkie informacje potrzebne zainteresowanym przyję-
ciem do ŚDS znajdują się na naszej stronie w zakładce „Zasady przyjęcia”. Jednak 
zanim osoby chętne podejmą decyzję czy chcą do nas uczęszczać, zapraszamy do 
Ośrodka na „Dzień próbny”, kiedy to będziemy mieli możliwość poznać się bliżej.
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Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta odprawiona 
w kościele Trójcy Przenajświętszej w Głogowie Młp. Od go-
dzinie 12:00 rozpoczęły się zawody wędkarskie. W zawodach 
wystartowało 33 zawodników, w tym 6 uczestników poniżej 
18 lat. Zawody trwały 3 godziny – w tym czasie każdy z za-
wodników starał się złowić jak najwięcej ryb. Po upływie 
wyznaczonego czasu, zawodnicy udali się do stanowiska, 
gdzie nastąpiło ważenie złowionych ryb. Zwycięzców zawo-
dów, na podstawie wyników, wyłoniła komisja sędziowska.

Podczas części oficjalnej odznaczony został prezes koła – Zbi-
gniew Grodecki, który otrzymał od burmistrza Pawła Baja 
pamiątkowy grawer z podziękowaniem za wieloletnią współ-
pracę oraz wyrazy uznania za opiekę nad akwenami wodnymi, 
za podejmowane działania na rzecz ochrony przyrody i wkład 
w popularyzację wędkarstwa na terenie gminy Głogów Mało-
polski. Burmistrz pogratulował także Zarządowi i wszystkim 
Członkom Koła dorobku i osiągnięć. Po wystąpieniu burmi-
strza gratulacje z okazji 35-lecia istnienia koła złożyli również 
prezesi przybyłych na jubileusz kół wędkarskich z Rzeszowa.

Za zasługi dla wędkarstwa polskiego Brązową Odznaką 
PZW przyznaną przez Zarząd Główny PZW w Warszawie 
został odznaczony Janusz Stopa. Odznaczenie wręczył pre-
zes koła Zbigniew Grodecki.

Po wręczeniu odznaczeń nastąpiło wręczenie nagród za po-
szczególne miejsca zajęte w zawodach:

I miejsce – Grzegorz Trzeciak (4790 pkt.)
II miejsce – Tadeusz Kleska (4730 pkt.)
III miejsce – Łukasz Widak (1965 pkt.)

Pamiątkowe dyplomy, nagrody i puchar dla zwycięzców wrę-
czył Burmistrz Paweł Baj. Wyróżniony został również najmłod-
szy uczestnik zawodów – Franciszek Trzeciak, który otrzymał 
kij wędkarski. Po wręczeniu nagród i wspólnych zdjęciach za-
wodnicy spotkali się przy wspólnym biesiadowaniu.

Stawy w Głogowie Młp. są idealnym miejscem do uprawia-
na wędkarstwa dla miejscowych pasjonatów. Co roku staw 
jest zarybiany zarówno ze środków PZW, jak i z ze środków 
pochodzących z dotacji z gminy.

Rozmowa z członkami Koła PZW nr 16 „TRATWA”

Od jak dawna działa Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Nr 16 
„TRATWA”?
Roman Grodecki: Koło PZW w Głogowie Młp. powstało z inicjatywy 
wędkarzy głogowskich pod przewodnictwem kolegów Zbigniewa Gro-
deckiego oraz nieżyjącego już Henryka Zaremskiego w dniu 29 stycznia 
1984 r. Pierwszym prezesem Koła był kolega Henryk Zaremski, a kolega 
Z. Grodecki został skarbnikiem Koła. Ze względu, że miało pod swą opieką 
zbiorniki wodne w Głogowie nazwę swoją przyjęło od największego stawu 
Traczewskich popularnie zwanego w Głogowie Tratwą. Na przestrzeni lat 
liczba członków Koła oscyluje w granicach stu kilkudziesięciu członków, 
zrzeszając w swych szeregach wędkarzy z całej Gminy Głogów Małopolski.
Czy głogowski staw Traczewski jest przystosowany do wędkowania?
Roman Grodecki: Historycznie patrząc, stawy te powstały jako przydwor-
skie stawy rybne, a więc przystosowane do hodowli, łowienia ryb i wędko-

wania, bogate w ichiofaunę i roślinność wodną i przybrzeżną. Miały bardzo 
dobre warunki do bytowania ryb. Świadczyły o tym łowione okazy, których 
zdjęcia często zamieszczane były w prasie rzeszowskiej. Jednak postępujące 
zamulenie powodowało coraz mniejszą głębokość, tak że straciły swoją war-
tość jako zbiorniki rybne i praktycznie ulegały degradacji. Nigdy nie prze-
prowadzono do końca ich pogłębienia, zaczęte prace w latach 70. ubiegłego 
stulecia przerwano ze względu na trudności techniczne.
Mimo że wielu sceptyków nie wierzyło w szczęśliwe zakończenie inwestycji, 
w ubiegłym roku burmistrz Głogowa Małopolskiego zlecił wykonanie prac 
odmulenia i pogłębienia stawów i zostały one doprowadzone do końca. 
Stawy po renowacji w pełni zabezpieczają potrzeby głogowskich wędkarzy, 
jak również dają możliwość wykorzystania ich dla celów rekreacji.
Czy dużo młodych ludzi chce łowić ryby?
Roman Grodecki: Wśród członków Koła kilkanaście procent to dzieci 
i młodzież ponadgimnazjalna. By propagować wędkarstwo wśród młodych, 
od 2008 roku organizowane były zawody ogólnodostępne dla młodzieży 
szkolnej z okazji Dnia Dziecka i Dni Głogowa. W każdym roku w zawo-
dach uczestniczyło ponad 30 uczniów z Zespołu Szkół w Głogowie. Oko-
licznościowe dyplomy i upominki ze sprzętu wędkarskiego dla każdego 
uczestnika, jak również wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku były dobrą 
zachętą do uczestnictwa. Część z tych młodych ludzi wstępowała do PZW. 
Jak zacząć przygodę ze sportem wędkarskim?
Warunkiem niezbędnym uprawiania wędkarstwa w Polsce jest posiada-
nie Karty Wędkarskiej, którą wydaje właściwy dla miejsca zamieszka-
nia starosta, po przedłożeniu zaświadczenia o złożeniu przed komisją 
egzaminacyjną PZW (właściwą dla miejsca zamieszkania) egzaminu 
ze znajomości przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym. O miejscu 
i terminach przeprowadzania egzaminów w Głogowie Młp. informacji 
udzielają kolega Janusz Guzior – Skarbnik Koła.
Aby zostać członkiem PZW należy wypełnić deklarację i wnieść opłatę wpiso-
wą oraz składkę członkowską. Wszystkie formalności można załatwić w skle-
pie kolegi Janusza Guziora. Członkiem zwyczajnym PZW może być osoba 
fizyczna, która ukończyła 16 lat. Członkiem uczestnikiem PZW może być 
osoba w wieku poniżej 16 lat za zgodą swego przedstawiciela ustawowego.
Członkowie uczestnicy są uprawnieni do ulgi w składce członkowskiej 
ogólnozwiązkowej i w składce okręgowej 75% , zaś młodzież szkolna i stu-
denci w wieku 16-24 lat oraz emeryci posiadają zniżkę w opłatach 50%.
Za egzaminy oraz legitymacje członkowskie związek nie pobiera opłat.
Czy w regionie organizowane są zawody wędkarskie dla młodzieży?
Roman Grodecki: Sprawy młodych w polityce PZW mają dużą wagę. 

35-lecie trAtwy
14 września był dla Koła PZW „Tratwa” dniem wyjątkowym, bowiem to właśnie tego dnia koło obchodziło 
35-lecie swojego istnienia. Z tej okazji odbyły się uroczyste obchody połączone z zawodami wędkarskimi 
o Puchar Burmistrza Głogowa Małopolskiego. 

Wśród gości znalazł się między innymi burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj
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W Zarządzie Okręgu działa komisja do spraw młodzieży, a w każdym kole 
jest utworzone stanowisko ds. młodzieży, przeważnie w randze w-ce prezesa 
zarządu koła. W Głogowie opiekunem młodych jest kol. Jerzy Depa, wice-
prezes zarządu koła. W Głogowie dla młodych adeptów wędkarstwa organi-
zowane są zawody o mistrzostwo koła, zaś dla niezrzeszonych organizowane 
są zawody w ramach jesiennego pikniku wędkarskiego oraz Dnia Dziecka.
Jak wygląda kalendarz wędkarski? Wiosna, lato, jesień, zima?
Zbigniew Grodecki: Kalendarz wędkarski – to plan pracy koła. Na prze-
łomie stycznia i lutego doglądamy głogowskie zbiorniki wodne, zwra-
cając uwagę na zagrożenie „przyduchą” oraz przeciwdziałamy ewen-
tualnemu przelewowi wody w okresie wiosennym. W marcu i kwietniu 
przeglądamy zbiorniki wodne i porządkujemy je, zarybiamy narybkiem. 
Maj i czerwiec to miesiące, w których Zarząd Koła organizuje zawody 
wędkarskie „O Mistrzostwo Koła” oraz zawody z okazji Dnia Dziecka, 
we współpracy z Zespołem Szkół w Głogowie Młp. W lipcu i sierpniu 
regularnie spotykamy się nad zbiornikami wodnymi, wędkujemy, doglą-
damy, omawiamy bieżące sprawy. We wrześniu organizujemy tradycyjne 
zawody towarzyskie o Puchar Burmistrza Głogowa Małopolskiego za-
kończone piknikiem wędkarskim członków Koła i ich rodzin. Tak kończy 
się sezon wędkarski. Późną jesienią sprzątamy zbiorniki przed zimą.
Proszę o podanie sprawdzonej metody na złowienie solidnej ryby.
Podam przepis na znakomitą zanętę do połowu lina i karasi. To mieszan-
ka do długotrwałego nęcenia:
– 1 część rozgniecionych ugotowanych ziemniaków,
– 1 część mąki kukurydzianej,
– 0,5 części robaków czerwonych, mogą być posiekane rosówki,
– 0,5 części płatków owsianych,
– można dodać też kukurydzę konserwową, jeśli chcemy na nią łowić, 
– atraktor zapachowy na dany gatunek ryby, jaki chcemy poławiać, moż-
na też nie używać i zdać się na naturalny zapach składników.
Jeśli dno jest zarośnięte lub muliste i chcemy, żeby zanęta nam smużyła, 
składniki są podobne. Należy tylko dodać więcej mąki kukurydzianej, trochę 

bułki tartej i mleko w proszku. Wszystko należy wymieszać, można dodać 
wody, jeśli zanęta jest za sucha. 
Nęcić należy przez kilkanaście dni najlepiej w godzinach wschodu słońca. 
Przed połowami na 2 dni zaprzestać nęcenia. Łowienie zaczynamy w godzi-
nie nęcenia, starając się zachować ciszę i dyskretność, by nie wystraszyć ryb. 
Wędka to lekki zestaw ze spławikiem lub drgająca szczytówka. Przynęta to 
konserwowa kukurydza i białe lub czerwone robaki wspólnie na haczyku 
(tzw. kanapka). Przed zarzuceniem wędki należy zanęcić obficie miejsce 
połowu, a później w trakcie łowienia „donęcać” małymi partiami zanęty. 
Dziękuję za rozmowę i poświęcony czas, życzę wielu sukcesów i przy-
jemności z wędkowania.

Z członkami KPZW „TRATWA” rozmawiała Anna Morawiec

Prezes Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Nr 16 „TRATWA” Roman Grodecki 
otrzymał z rąk burmistrza pamiątkowy grawer

Jubileusz obchodzono bardzo uroczyście. Wśród gości zna-
leźli się między innymi burmistrz Głogowa Małopolskiego 
Paweł Baj, poseł Zbigniew Chmielowiec, dyrektor MGDK 
Dariusz Lewandowski Socha, dyrektor MGBP Robert Bor-
kowski, przewodniczący rady osiedla Andrzej Drzał, ksiądz 
proboszcz Adam Samel, ksiądz Paweł Romanowski, a także 
goście ze Związku Emerytów z Kolbuszowej oraz zaprzyjaź-
nione Koło Gospodyń Wiejskich z Widełki.

Uroczystości rozpoczęły przemówienia gości oraz człon-
ków głogowskiego związku. Z możliwości skorzystali mię-
dzy innymi poseł Zbigniew Chmielowiec oraz burmistrz, 
który wręczył zasłużonym członkom związku kwiaty 
i pamiątkowe grawery. Również dyrektor MGDK wyróżnił 
członków związku oraz panie z grupy Antynuda specjalny-
mi grawerami.

Uhonorowani kwiatami zostali wszyscy członkowie, którzy 
pełnili funkcję przewodniczącego na przełomie 25 lat ist-
nienia związku. Wyróżnieni zostali również aktywni człon-
kowie zarządu, członkowie z długoletnim stażem oraz naj-
starszy członek związku. Podziękowania oraz odznaczenie 
za pracę i zaangażowanie, jakie wkłada w funkcjonowanie 
związku otrzymał także dyrektor MGDK Dariusz Lewan-
dowski Socha. 

Nie zabrakło również części artystycznej, o którą zadbały 
panie seniorki z Antynudy, które zagrały skecz pod tytu-
łem „W przychodni”, grupy mażoretkowe oraz zespoły pie-
śni i tańca. Uroczystość została okraszona poczęstunkiem, 
a całość zwieńczyła zabawa taneczna. 

Monika Wasiluszko

pOtrÓJne świętO eMerytÓw
W sobotę 28 września w Miejsko Gminnym Domu Kultury świętowali członkowie Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów oraz zaproszeni goście. Wszystko to za sprawą 25-lecia istnienia związku, przy okazji 
którego obchodzono również Dzień Seniora, a także 5-lecie istnienia grupy teatralnej seniorów Antynuda. 

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów obchodził w tym roku 25-lecie istnienia
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Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości otrzymały 
osoby zasłużone w szeroko pojętej działalności społecznej 
i zawodowej na rzecz województwa podkarpackiego i jego 
mieszkańców. Ustanowione w 2018 r. odznaczenie jest na-
grodą przyznawaną na pamiątkę stulecia odrodzenia pań-
stwa polskiego obywatelom polskim, którzy od czasu od-
zyskania niepodległości przez państwo polskie w  1918  r. 
przyczyniali się do budowania i  wzmacniania suweren-
ności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej 
pomyślności Rzeczypospolitej. Sekretarz stanu w Kancela-
rii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski i wojewoda podkar-
packi Ewa Leniart złożyli odznaczonym gratulacje i wyrazy 
uznania dla wyróżniającej się działalności wykraczającej 
poza zwykłe obowiązki, za aktywność społeczną i pełną za-
angażowania postawę.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest odznacze-
niem o charakterze pamiątkowym, nadawanym w okresie 
trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzy-
skania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w  latach 
2018–2021. Medal jest nadawany osobom żyjącym, które 
poprzez pełnienie nienagannej służby publicznej – cywil-
nej lub wojskowej, walkę o niepodległość oraz działalność 
na rzecz przemian demokratycznych, aktywną działalność 
zawodową i  społeczną, twórczość naukową, literacką i ar-
tystyczną, przyczyniły się do odzyskania lub umacniania 

suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczegól-
ności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i  po-
czucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania 
dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę 
i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polaka-
mi za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Panu Władysławowi przekazujemy wyrazy uznania.

Anna Morawiec

MeDAl stUleciA ODzyskAneJ niepODleGŁOści
DlA MieszkAŃcA nAszeJ GMiny

W środę 11 września br. minister Adam Kwiatkowski wręczył zasłużonym mieszkańcom regionu odznaczenia 
państwowe nadane postanowieniem prezydenta RP. Wśród uhonorowanych znalazł się mieszkaniec sołec-
twa Wysoka Głogowska – Pan Władysław Wesół.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest odznaczeniem o charakterze 
pamiątkowym, nadawanym w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej 

Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018–2021

Gmina Głogów Małopolski, wychodząc naprzeciw potrzebom starze-
jącego się społeczeństwa oraz podejmując wyzwania współczesnej po-
lityki senioralnej, realizuje innowacyjny projekt „Złota jesień – każdy 
z nas będzie seniorem”, który skierowany jest do najstarszych członków 
społeczności lokalnej. Projekt jest realizowany od lutego 2018 roku 
i potrwa do marca 2020 roku.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 
VIII. Integracja Społeczna Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do usług 
społecznych i zdrowotnych.
Głównym celem podejmowanych działań jest pomoc osobom star-
szym w utrzymaniu samodzielności w codziennym funkcjonowaniu. 
Poprzez zastosowanie wielorakich form aktywności osoby starsze 
rozwijają swoje zainteresowania, mają możliwość podtrzymywania 
kontaktów społecznych oraz wzbudzenia motywacji do usprawniania 
fizycznego i psychicznego. W ramach projektu realizowane są usługi 
opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc sąsiedzka oraz 
usługi telopieki. Usługi są świadczone średnio 2 godziny dziennie 
przez 7 dni w tygodniu. 26 marca br. w ramach realizacji wyżej wy-
mienionego projektu została otwarta placówka Dzienny Dom Pomocy 
w Budach Głogowskich. Dom jest miejscem integracji społecznej i słu-
ży najstarszym członkom naszej społeczności lokalnej. W budynku 
znajdują się pomieszczenia do rehabilitacji i fizjoterapii, odpoczynku, 
aktywizacji, jak również grota solna z mikroklimatem wspomagają-
cym leczenie wielu chorób oraz sala doświadczeń świata.

artykuły sponsorowane artykuły sponsorowane artykuły sponsorowane artykuły sponsorowane

W okresie od 1.06.2019 do: 30.09.2022 Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych w Głogowie Małopolskim w partnerstwie z Firmą Reslogitstic 
– liderem w branży logistycznej i magazynowej w Polsce południowo
-wschodniej realizuje program współfinansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 PRO-
FESJONALNY LOGISTYK. 

W ramach modułowego systemu kształcenia, który będzie prowa-
dzony w technikum – część zajęć będzie się odbywała na terenie 
Reslogistic. Pracownia logistyki będzie wyposażona w programy, 
na których codziennie pracują pracownicy Reslogistic, po to, by 
jak najpłynniej odbywał się proces zapoznawania uczniów ze spe-
cyfiką zakładu. Wykwalifikowani pracownicy obejmą pieczę nad 
uczniami podczas płatnych staży odbywających na terenie Reslo-
gistic. TECHNIK LOGISTYK jest to zawód z przyszłością, cieszą-
cy się coraz większą popularnością, dający duże perspektywy oraz 
możliwości na rynku pracy, zwłaszcza po wejściu Polski do Unii 
Europejskiej, ze względu na konieczność łączenia ze sobą różnych 
transportów, sztukę negocjacji w logistyce, z marketingiem, zarzą-
dzeniem działalnością logistyczną, przewozami międzynarodowy-
mi itp. To zawód dla tych, którzy nie boją się wyzwań, są przed-
siębiorczy i odważni, mają zdolności organizacyjne oraz potrafią 
planować.
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Bieg główny poprzedziły zmagania dzieci, które zmierzyły się 
w różnych kategoriach wiekowych. Począwszy od najmłod-
szych – przedszkolaków, aż po starszych uczniów szkół podsta-
wowych. Dzieci bardzo chętnie zaangażowały się w wydarzenie, 
o czym świadczyła wysoka frekwencja prawie we wszystkich 
kategoriach wiekowych. Uśmiechnięte twarze dzieci zdradzały 
jak wiele frajdy dostarczyło im wzięcie udziału. Każdy zawod-
nik, niezależnie od wyniku, otrzymał pamiątkowy medal oraz 
sadzonkę drzewka, którą przekazało Nadleśnictwo Głogów 
Młp. Po odbyciu się wszystkich biegów z dziecięcych katego-
rii wiekowych, odbyła się dekoracja najlepszych uczestników. 
Zwycięzcy otrzymali puchary oraz nagrody. Organizatorzy 
przygotowali także specjalną niespodziankę dla wszystkich 
dzieci biorących udział w biegu – losowanie nagród. Takim 
sposobem wszystkie dzieci, nie tylko zwycięzcy, mieli szansę na 
zdobycie ciekawych nagród w postaci gier planszowych, mat do 
ćwiczeń, plecaków, skarbonek i innych. 

Po odbyciu się wszystkich biegów z kategorii dziecięcych, 
nadszedł czas na marsz nordic walking i główny bieg do-
rosłych. Uczestnicy marszu mieli za zadanie pokonać dy-
stans 2 kilometrów, natomiast biegacze 3 mile, co daje oko-
ło 4,8 km trasy. Uczestnicy musieli zmierzyć się z wąskimi 
ścieżkami, podbiegami oraz piaszczystymi podłożami, któ-
re wymagały od nich sporego wysiłku. Takie ukształtowanie 
terenu sprawiło, że nawet wprawieni biegacze dobiegali do 
mety mocno zmęczeni. Jednak – jak twierdzą organizatorzy 
i sami uczestnicy – w tym sporcie właśnie o to chodziło. 

Jak przedstawiają się wyniki? W kategorii wiekowej kobiet 
K16, jedyną uczestniczką była Anna Rabiejewska z WŻW 
Rzeszów Team, która pokonała trasę w czasie 0:28:00.2. W ka-
tegorii K20 najlepsza okazała się Jadwiga Lis z Mrowli, z cza-
sem 0:26:30.7. W kategorii K30 zwyciężyła Kinga Walania 
z TKKF Sokół, która pokonała trasę w czasie 0:22:10.9. Kate-
goria K40 należała do Doroty Róg z BBL Rzeszów z czasem 
równym 0:22:56.5. W kategorii K50 wystąpiła jedna uczest-
niczka – Alicja Skoczylas z klubu „Szare Łosie”, która poko-
nała trasę w czasie 0:33:43.8. Wśród mężczyzn w kategorii 
wiekowej K16 zwyciężył Szymon Szczepanik z Biegających 
Strzał z czasem 0:23:46.0. Kategoria K20 należała do Macieja 
Tomaszewskiego z JGB „Sokół” Jarosław/Gukla Bratkowice, 

który zakończył bieg na mecie z czasem 0:19:19.4. W katego-
rii M30 zwyciężył Maciej Hasiak ze Stalowowolskiego Klubu 
Biegacza z czasem 0:18:26.5. W kategorii M40 najlepszy oka-
zał się Piotr Róg z MPEC RZESZÓW, pokonał on trasę w cza-
sie 0:20:00.2. W kategorii M50 zwyciężył Piotr Kopacz z Jelna 
z czasem 0:20:47.5. W ostatniej kategorii wiekowej – M60, 
najlepszy okazał się Jan Rzucidło z Bbl z czasem 0:23:22.3. 

W kategorii OPEN najlepszy okazał się Maciej Hasiak ze 
Stalowowolskiego Klubu Biegacza. Wśród biegaczy z tere-
nu naszej gminy najlepszym wynikiem pochwalić się może 
Rafał Bronhard z TKKF Sokół, który zajął w tej kategorii 
7 miejsce. Najszybszą kobietą okazała się również przedsta-
wicielka naszej gminy – Kinga Walania z TKKF Sokół, która 
zajęła w tej kategorii 19 miejsce. 

Serdeczne podziękowania należą się w szczególności orga-
nizatorom: Gminie Głogów Młp. oraz burmistrzowi Pawło-
wi Bajowi i Stowarzyszeniu „Na Plus” we współpracy z KS 
„Biegunka Team”, w ramach programu dofinansowanego za 
pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
EUROGALICJA. Szczególne podziękowania należą się p. An-
drzejowi Zwierzchowskiemu, który swoim zaangażowaniem 
mocno przyczynił się do organizacji oraz do miłego przebiegu 
wydarzenia, a także Magdalenie Zwierzchowskiej za przygoto-
wanie poczęstunku dla uczestników. Dziękujemy także p. Ane-
cie Ginter z LKS Głogovia za zaangażowanie przy organizacji 
oraz wręczenie nagród zwycięzcom. Podziękowania należą się 
także sponsorom, dzięki którym zwycięzcy mogli otrzymać na-
grody i inne potrzebne materiały: p. Mariuszowi Jodłowskiemu 
z Akademii Rozwoju Bezpieczeństwa M&M Prestige, Nadle-
śnictwu Głogów Młp. oraz pływalni „Wodnik”. Na podziękowa-
nie zasłużyli również: Dorota i Jacek Tarnowscy, Alicja i Jacek 
Bednarz, Anna Gajecka, Dariusz Cynar oraz wolontariusze. 

Niedzielny bieg miał nie tylko charakter sportowy, lecz tak-
że ekologiczny. Założeniem organizatorów było promowa-
nie troski o środowisko, w którym żyjemy i uświadomienie 
problemów, z jakimi zmaga się nasza planeta. Zwycięzcom 
serdecznie gratulujemy, zapraszamy na kolejne wydarzenia, 
które już niebawem odbywać się będą w naszej gminie. 

Monika Wasiluszko

pOBieGli w iMię ekOlOGii
15 września pod pływalnią „Wodnik” w Głogowie Małopolskim przebiegł w bardzo sportowej atmosferze. To 
właśnie tego dnia w okolicy stawu Traczewskiego zebrali się wszyscy ci, dla których sport i ekologia odgrywają 
ważną rolę. Wszystko to za sprawą organizowanego tego dnia biegu pod nazwą „CROSS EKOLOGICZNY 3 MILE”.

Bieg główny poprzedziły zmagania dzieci, które zmierzyły się w różnych kategoriach wiekowych

Założeniem organizatorów było promowanie troski o środowisko, w którym żyjemy 
i uświadomienie problemów, z jakimi zmaga się nasza planeta
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Gmina Głogów Młp. zleciła wykonanie nowej nakład-
ki asfaltowej w ciągu ulicy Borsuk w Głogowie Młp. 
w ramach Gminnego Programu Asfaltowania Dróg.

Inwestycja znacząco poprawiła bezpieczeństwo oraz wa-
runki ruchu pojazdów. Mieszkańcy mogą przejechać nową 
nawierzchnią asfaltową na odcinku 480 mb. Prace wyko-
nała firma Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Dębica, 
wyłoniona w drodze przetargu.

Anna Morawiec

nOwy AsFAlt nA Ulicy BOrsUk

Obecnie trwają prace przy drodze powiatowej w Rudnej Małej. 
Już niedługo mieszkańcy będą mogli bezpiecznie przemiesz-
czać się chodnikiem wzdłuż ulicy. Powstaje on na odcinku dro-
gi od Domu Ludowego w kierunku Rudnej Wielkiej. Jego dłu-
gość wyniesie 320 m. Nawierzchnia wykonana będzie z kostki 
brukowej, zostaną również zamontowane wpusty ściekowe.

Kolejnymi miejscowościami, w  których przy drogach po-
wiatowych powstaną nowe chodniki będą Budy Głogowskie 
w  kierunku Bratkowic, Pogwizdów Stary w  kierunku Raj-
skiej Doliny, Wysoka Głogowska w  kierunku leśniczówki 
oraz Przewrotne w kierunku Huciska.

Anna Morawiec

pOwstAJą kOleJne kilOMetry cHODnikÓw
Będzie bezpieczniej. Do końca roku na terenie gminy zostaną wybudowane nowe odcinki chodników. Gmi-
na Głogów Młp. w realizacji tej inwestycji partycypuje w kosztach z Zarządem Dróg Powiatowych w Rzeszo-
wie. Udział finansowy gminy to ponad 600 tysięcy złotych.

Prace przy drodze powiatowej w Rudnej Małej

W  gminie Głogów Małopolski wybudowanych zostanie 
aż 8 nowych dróg i  ulic, w  tym: na osiedlu Niwa ulice: 
Komisji Edukacji Narodowej, Myśliwska, Matejki, Ponia-
towskiego, Różana; w Rudnej Małej droga tzw. Szeligów-
ka, łącząca strefę ekonomiczną w  Rudnej Małej z  drogą 
lotniskową, oraz dwa odcinki dróg w Przewrotnem: tzw. 
droga północna (I etap) i droga na Selwy (I etap). Łącznie 
na realizację zadania gmina Głogów Małopolski otrzyma-
ła 3,4 mln zł, co jest drugą co do wielkości dotacją przy-
znaną gminie z powiatu rzeszowskiego.

Anna Morawiec

prOMesA DlA GMiny nA 8 nOwycH DrÓG 
13 września w urzędzie wojewódzkim wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła przedstawicielom sa-
morządów promesy finansowe na realizację zadań w ramach rządowego programu Funduszu Dróg Sa-
morządowych. Gminy powiatu rzeszowskiego otrzymały dofinansowanie, łącznie w wysokości 21 mln, co 
przełoży się na wybudowanie lub remont 15 kilometrów dróg. 

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 potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu
•	 wynajmowania lokali użytkowych znajdujących się w budynkach spółki
•	 sprawowania na podstawie umów zlecenia zarządu nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi własności spółki
•	 sprawowania zarządu nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w 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.
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PROMOCJA Z UPOMINKIEM
dla nowych posiadaczy profilu na platformie e-Faktura

EkoGłog Sp. z o.o., chcąc zachęcić klientów do przechodzenia z faktury tradycyjnej na fakturę elektroniczną, tzw. e-Fakturę, od 
01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. organizuje PROMOCJĘ Z UPOMINKIEM*. 
Pierwsze 300 osób, które w ww. terminie założy profil na platformie e-Faktura otrzyma upominek w postaci: Slim PowerBank 
2200mAh.
Dzięki usłudze e-Faktura klient ma możliwość otrzymywania faktur drogą elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszeniowym 
e-mail. E-faktura jest wygodnym i ekologicznym sposobem otrzymywania faktury. Każdą otrzymaną e-fakturę można zapisać w pa-
mięci urządzenia, dzięki czemu nie ma ryzyka zgubienia dokumentu. W razie potrzeby można ją oczywiście także wydrukować. 
Aktywacja e-Faktury jest szybka i prosta. Należy wejść na stronę Spółki EkoGłog http://www.ekoglog.pl/ i już w głównym meny 
mamy zakładkę „e-Faktura”. Znajduje się tam formularz wyrażenia zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, który na-
leży wypełnić i przesłać drogą elektroniczną. 
*regulamin PROMOCJI dostępny na stronie internetowej: www.ekoglog.pl

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 wydarzenia był MGDK w Głogowie Młp. 
Występy zespołów oceniała komisja artystyczna, w skład 
której wchodzili: Maria Kula, Zofia Dąbrowska oraz Cze-
sław Drąg. Dla zwycięzców oraz wyróżnionych przygoto-
wano nagrody pieniężne. Uczestnicy podzieleni zostali na 
dwie kategorie: kapele ludowe oraz zespoły śpiewacze.

wykOpki 2019 
W niedzielę, 8 września, głogowski park Grabina wypełnił się muzyką ludową oraz tańcem. Wszystko to za 
sprawą IX już z kolei Głogowskiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych pod nazwą „Wykopki 2019”. 
Ze sceny dobiegały wdzięczne dźwięki ludowej muzyki, a z ulicy przed Domem Kultury odgłosy wesołego 
tańca i zabawy w jej rytm.

IX Głogowski Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych „Wykopki 2019”

W kategorii „Kapele Ludowe” zwyciężyła Kapela Ludowa „Raniżo-
wianie” z Raniżowa, która otrzymała nagrodę finansową w wysokości 
400 zł. Na drugim miejscu uplasowały się „ex aequo” dwie kapele: Ka-
pela Ludowa „Przewrotniacy” z Przewrotnego i Muzyka Zespołu Re-
gionalnego „Jurkowianie” z Jurkowa. Obie kapele otrzymały nagrodę 
w wysokości po 300 zł każda. Trzecie miejsce zdobyła Młodzieżowa 
Kapela Zespołu Regionalnego „Mogilanie” z Mogilan, która otrzymała 
nagrodę finansową w wysokości 200 zł.

Wśród „Zespołów Śpiewaczych” pierwsze miejsce i nagrodę finansową 
w wysokości 500 zł zdobyła Grupa Śpiewacza „Podegrodzcy Chłopcy” 
z Podegrodzia. Drugie miejsce znów zajęły „ex aequo” dwa zespoły: 
Kobieca Grupa Śpiewacza Zespołu Regionalnego „Mogilanie” z Mogilan 
oraz Zespół Śpiewaczy „Cyganianki” z Cyganów. Obie grupy otrzymały 
też nagrody finansowe po 400 zł każda. Na trzecim miejscu uplasował 
się Zespół Śpiewaczy „Budziwojce” z Rzeszowa-Budziwoja, który zdo-
był nagrodę finansową w wysokości 300 zł. W tej kategorii jury przyznało 
także wyróżnienia. Wyróżnienie za wierne kultywowanie tradycji i nagro-
dę finansową w wysokości 200 zł dla Grupy Śpiewaczej „Senior” z Dę-
bicy i Żeńskiej Grupy Śpiewaczej „Babiogórzanie-Polana Makowska” 
z Makowa Podhalańskiego. Wyróżnienie za ambitne poszukiwania re-
pertuaru i nagrodę finansową w wysokości 200 zł dla Zespołu Ludowego 
„Cmolasianie” z Cmolasu i Zespołu Śpiewaczego „Potakowianki” z Tar-
nowca. Wyróżnienie za kultywowanie tradycji własnego regionu i nagro-
dę finansową w wysokości 200 zł dla Zespołu Śpiewaczego „Haczowia-
nie” z Haczowa. Wyróżnienie za spontaniczność wykonania i trwanie 
przy folklorze w środowisku miejskim i nagrodę finansową w wysokości 
200 zł dla Zespołu Śpiewaczego „Matysowianie” z Rzeszowa-Matysów-
ki. Wyróżnienie za poprawność wykonania i dobór repertuaru i nagrodę 
finansową w wysokości 200 zł dla Grupy Teatru Niespodziewanego „An-
tynuda” z Głogowa Małopolskiego. 

Serdecznie gratulujemy.
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FOtOrepOrtAż

Wojciech Dulski

AL-ANON Grupy Rodzinne 
zapraszają na spotkania w każdy wtorek 
o godzinie 18:00 do MGDK w Głogowie Młp., 

pokój nr. 105. Mitingi otwarte dla wszystkich zainteresowanych 
odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

Grupa AA EDEN
w Głogowie Młp. zaprasza na spotkanie w każdy czwartek 
o godz. 18.00 w MGDK w Głogowie Młp. w pok. nr 109. 
Mitingi otwarte dla wszystkich zainteresowanych odbywają 
się w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Tel. 515 249 728

Władysław Piechowski – Polak i Chana Birnfeld, nazywana 
też polskimi imionami Hanna lub Anna – Żydówka, to osoby 
autentyczne, dawni mieszkańcy Głogowa Małopolskiego. Ich 
uczucie przerwał wybuch II wojny światowej. Film opowiada 
historię wojennych losów Chany, Władysława oraz rodzin. Ta 
tragiczna historia warta jest zapamiętania, dlatego stała się ona 
tematem nowego odcinka Głogowskiej Ścieżki Historycznej.

Zapraszamy do obejrzenia filmu. Jest on dostępny na naszej 
stronie internetowej. 

Dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego.
Monika Wasiluszko

„MiŁOśĆ w czAsAcH 
zAGŁADy” 

Tak brzmi tytuł kolejnego, dziewiątego już z ko-
lei odcinka z serii Głogowska Ścieżka Historyczna, 
który opowiada o tragicznym finale miłości dwojga 
młodych ludzi żyjących w czasie II wojny światowej. 
 Kadr z filmu.

GŁOGÓw  
DAwnieJ i Dziś

W głogowskiej bibliotece od 16 września można obej-
rzeć wystawę „Głogów dawniej i dziś”. Prezentuje ona 
zdjęcia archiwalne głogowskich zabytków i ich współ-
cześnie zrobione odpowiedniki.

Na podstawie zestawienia zdjęć, które dzieli blisko stuletni 
okres, można zobaczyć jak zmieniły się bardzo charaktery-
styczne dla krajobrazu miasta budynki, takie jak ratusz czy 
zabudowa rynku. Wystawa przypomina także zabytki mniej 
znane, ze względu na to, że zatraciły swój historyczny cha-
rakter, tak jak pałac książąt Lubomirskich, czy zupełnie znik-
nęły z miejskiej przestrzeni, tak jak kościół pod wezwaniem 
św. Wincentego a Paulo z XVIII w. wraz z domem misyjnym 
fundacji księżnej Urszuli Lubomirskiej. Wystawa jest też 
okazją do zapoznania się z dziejami tych zabytków i z ludźmi 
z nimi związanymi, ponieważ pod każdym zdjęciem znajduje 
się komentarz historyczny. Zapraszamy do biblioteki na „od-
krywanie” przeszłości. Być może pozwoli nam to spojrzeć na 
codziennie mijane budowle z troszeczkę innej perspektywy.
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Połowinka, Agnieszka Martinka
Niniejsza książka stanowi osobiste 
zapiski, zachowane od niepamięci, 
pewnej rodziny – jak wiele rodzin 
w Polsce, zranionej sowieckim pięt-
nem. Jest rozliczeniem, żywą pamię-
cią przeszłości, czasów dzieciństwa, 
wspomnieniem przygód, smaków, 
rozłąki. To opowieść nieszablonowa, 
niemieszcząca się w ramach podręcz-

nika historii, pamiętnika czy książki podróżniczej, a z każdej 
z nich czerpiąca wiele elementów. To opowieść szkatułkowa 
– barwna, wzruszająca, prawdziwa i piękna, poparta relacja-
mi świadków przeszłości. Książka zawiera narracje Zdzisła-
wa Martinki – jego osobiste opisy wydarzeń politycznych 
rozgrywających się w latach 1939-1958 – które mieszają się 
z opisami przygód i losów jego samego jako młodego chłop-
ca, młodzieńca i dorosłego mężczyzny, a także jego córki 
Agnieszki, która z chwilą wydania książki w końcu spełnia 
marzenie swoje i Taty. Jej podróż śladami zsyłki Taty – to po-
dróż w głąb serca, do korzeni (Maria Masłowska, redaktor).

Listy zza grobu, Remigiusz Mróz
Największe tajemnice drzemią w ma-
łych miasteczkach. Dwadzieścia lat 
po śmierci ojca Kaja Burzyńska wciąż 
otrzymuje od niego wiadomości. Za-
dbał o to, przygotowując je zawczasu 
i zlecając coroczną wysyłkę tego sa-
mego, pozornie przypadkowego dnia. 
Po czasie Kaja traktuje to już jedynie 

jako zwyczajną tradycję – aż do momentu, gdy w listach za-
czyna dostrzegać drugie dno… Tymczasem do miasteczka po 
dwudziestu dwóch latach wraca Seweryn Zaorski. Patomor-
folog i samotny ojciec dwójki dzieci kupuje zrujnowany dom 
rodzinny Kai i rozpoczyna remont. W zniszczonym garażu 
odnajduje zamurowaną skrytkę z materiałami, które rzucają 
nowe światło na sprawę sprzed dwóch dekad…

Dwie królowe, Philippa Gregory
Książka ukazuje schyłek panowania 
Henryka VIII w serii osobistych wy-
znań jego dwóch żon: Anny Kliwijskiej 
i Katarzyny Howard oraz szwagierki 
Anny, Jane Boleyn, prześladowanej 
przez widma przeszłości. Jest rok 1539 
i dwór Henryka VIII coraz częściej drży 
przed zmiennymi nastrojami starzeją-

cego się, schorowanego króla. Mając tylko jednego syna, Hen-
ryk VIII musi znaleźć nową żonę – korona Anglii przypada 
Annie Kliwijskiej. Nowa królowa ma ważne powody, by poślu-
bić mężczyznę w wieku własnego ojca i przenieść się do kraju, 
którego język i zwyczaje są jej zupełnie obce. Mimo że otocze-
nie ją olśniewa, powoli zaczyna czuć, jak pętla niebezpieczeń-
stwa zacieśnia się wokół jej szyi. Barwna opowieść o młodych 
kobietach starających się przeżyć na pełnym intryg i najbar-
dziej niebezpiecznym dworze królewskim ówczesnej Europy, 
w czasach przewrotu religijnego i politycznych niesnasek.

MGBP w Głogowie Młp.

BiBliOtekA pOlecA

Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Zaproszenie przedszkolaków do 
bibliotek to rozwinięcie programu prowadzonego od 2017 
roku. Teraz w bibliotekach biorących udział w programie, na 
młodych czytelników czeka wyjątkowy prezent – książka 
„Pierwsze czytanki dla…”, dostosowana pod względem for-
my i treści do potrzeb przedszkolaka.

W starannie dobranym zestawie utworów wybitnych polskich 
poetów i pisarzy dziecięcych znajdują się zarówno pozycje 
klasyczne, jak i współczesne. W gronie autorów znajdziemy 
m.in. Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława Jan-
czarskiego czy Hannę Januszewską. Są to twórcy tak różni, jak 
różne są perspektywy spoglądania na świat – nieogarniony, 
a przy tym pociągający i pobudzający dziecięcą ciekawość. 
Całość została wzbogacona ilustracjami Józefa Wilkonia.

Celem projektu „Mała książka – wielki człowiek” jest systemo-
wa poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez skoordyno-
wane, wieloletnie działania na rzecz edukacji czytelniczej oraz 
kształtowania nawyku obcowania z książką od najmłodszych 
lat. Projekt ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek, 
które dzisiaj, poza udostępnianiem księgozbiorów, pełnią rów-
nież funkcję nowoczesnych centrów kultury. Dzieci natomiast, 
wyrabiając nawyk czytania, poznają bibliotekę jako miejsce 
będące ciekawą alternatywą dla telewizji i komputera.

Te działania mają charakter kompleksowy i są niezbędne 
do tego, by w obszarze czytelnictwa w Polsce zaszły nie tylko 
zmiany znaczące, ale przede wszystkim trwałe – mówi prof. 
Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego.  
– Mamy świadomość, że jest to inwestycja w przyszłość dzie-
ci, ich zawodowy sukces oraz dobre relacje rodzinne i społecz-
ne. Czytelnictwo to rozwój człowieka – obywatela, absolut-
nie kluczowy obszar i misja polskiego państwa, wymagająca 
szczególnej uwagi i świadomego działania.

Jesienią przekaz akcji wzmocni kampania telewizyjna i ra-
diowa oraz promocja w Internecie i mediach społecznościo-
wych, z udziałem pary aktorów: Tamary Arciuch i Bartłomie-
ja Kasprzykowskiego, prywatnie rodziców, którzy świadomie 
wychowują swoje pociechy w duchu zamiłowania do książek.

MGBP w Głogowie Młp.

„pierwsze czytAnki 
DlA…” przeDszkOlAkA
W wrześniowym numerze ZG zachęcaliśmy do wzię-
cia udziału w akcji „Mała książka – wielki człowiek”. 
Oto kolejne informacje mówiące o tym, dlaczego 
warto w niej wziąć udział. 
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Podczas dni kultury polskiej swoją ofertę artystyczną przed-
stawił zespół „Przewrotniacy”, który przygotował specjalny 
repertuar taneczno-muzyczny. W Lysé nad Labem gościła 
również delegacja artystów z  Aktywnej Grupy Twórców, 
która zorganizowała wystawę obrazów, panie z  Kół Go-
spodyń Wiejskich z Huciska, Bud Głogowskich i Wysokiej 
Głogowskiej, które przygotowały poczęstunek naszych re-
gionalnych przysmaków.

W uroczystości wzięli udział czescy parlamentarzyści oraz 
polscy dyplomaci: Antoni Wręga, zastępca ambasadora RP 
w Pradze, Marzena Krajewska, radca minister przy ambasa-
dzie i Artur Łukiańczyk, konsul RP w Pradze. Drugiego dnia 
uroczystości na zaproszenie Emilii Třiskovej, senator Repu-
bliki Czeskiej, polska delegacja gościła w mieście Podiebrady, 
skąd wywodził się jeden z królów czeskich. Obie strony, za-
równo polska, jak i czeska, wyraziły chęć dalszego rozwijania 
wzajemnej współpracy, poszerzając ją o inne kręgi działań.

Anna Morawiec

Dni kUltUry pOlskieJ w lysÉ nAD lABeM 
W dniach 20-21 września 2019 r. w miejscowości Lysá nad Labem, mieście partnerskim Głogowa Małopol-
skiego, odbyły się Dni Kultury Polskiej. Na zaproszenie Karela Otavy, starosty tego czeskiego miasta i Marioli 
Svĕtlá, przewodniczącej Klubu Polskiego w Lysé nad Labem w uroczystościach wzięła udział delegacja 
z Głogowa Małopolskiego. Nasze miasto reprezentował burmistrz Paweł Baj, radni: Maria Drzał i Tomasz 
Barczak oraz dyrektor biblioteki Robert Borkowski.

Nasze miasto reprezentował burmistrz Paweł Baj, radni Maria Drzał i Tomasz Barczak 
oraz dyrektor biblioteki Robert Borkowski

Polska delegacja gościła w mieście Podiebrady
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To już druga produkcja filmowa zrealizowana przez gminę 
Głogów Małopolski wspólnie z Podkarpacką Komisją Fil-
mową. Pierwszą, jak wiadomo, był film „Swój nieznany” 
prezentujący biografię Franciszka Kotuli. Tym razem na 
warsztat została wzięta postać Aleksandra Ładosia, który do 
tej pory był mało znany w polskiej historiografii. A jest to 
postać niezwykle ważna, gdyż dzięki niemu ocalało przed 
zagładą nawet kilka tysięcy ludzi.

Urodził się we Lwowie w 1891 r. Jego ojcem był Jan Ładoś, 
rodowity głogowianin, i Albina z domu Kalous. Aleksander 
czuł silne związki z rodzinnym miastem swojego ojca, od 
młodych lat związany był z ruchem ludowym i w konspira-
cji przyjął pseudonim Jan Głogowczyk. Jako działacz Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego „Piast” zetknął się z wieloma 
osobistościami, które w niepodległej już II Rzeczypospolitej 
odegrały wybitną rolę, m.in. Wincentym Witosem, Józefem 
Piłsudskim, Władysławem Sikorskim.

Aleksander Ładoś po II wojnie światowej spisał swoje pa-
miętniki. Składają się one z trzech tomów, niestety, trzeci, 
ostatni tom pozostał nieukończony, Ładoś zmarł w trakcie 
pracy nad nim. Ostatnie zdanie dosłownie urywa się w poło-
wie. Dlatego autor nie zdążył opisać w pamiętnikach sprawy, 
która dzisiaj podnosi go do rangi bohatera, a mianowicie ak-
cji wystawiania paszportów krajów południowoamerykań-
skich dla Żydów zamkniętych w gettach w okupowanej przez 
Niemców Europie. Był wówczas posłem polskim w Bernie 
w Szwajcarii. W czasie II wojny światowej była to jedna z nie-
licznych polskich placówek dyplomatycznych działających 
w Europie. Kierował grupą dyplomatów, którzy dzisiaj okre-
ślani są mianem „grupa Ładosia” lub „grupa berneńska”.

W filmie wzięli udział Zbigniew Parafianowicz i Michał 
Potocki, dziennikarze Dziennika Gazety Prawnej, którzy 
w 2017 r. nagłośnili działalność Ładosia związaną z ratowa-
niem Żydów. Obszernego wywiadu udzielił także dr Jakub 

Kumoch, ambasador RP w Bernie, który pierwszy podjął 
kroki zmierzające do przywrócenia pamięci o swoim po-
przedniku. Przed kamerą wystąpili także Sebastian Ładoś 
i Lucyna Ładoś, związani pokrewieństwem z bohaterem fil-
mu. O roli Ładosia opowiadali także dr Witold Bagieński, 
naukowiec pracujący w IPN i Monika Maniewska z Insty-
tutu Pileckiego. W filmową rolę Ładosia wcielił się jeden 
z przedstawicieli tego rodu, Mariusz Ładoś, który charakte-
ryzuje się fizycznym podobieństwem do bohatera.

Producentem wykonawczym filmu jest Roland Dubiel z firmy 
RolandFilm. Jest on autorem scenariusza i wykonawcą zdjęć 
oraz montażu. Natomiast ja pełniłem rolę konsultanta histo-
rycznego, co miało służyć zadbaniu o poprawność i zgodność 
z prawdą historyczną wszystkich detali. Wielką pomoc w zre-
alizowaniu filmu okazało też Muzeum Auschwitz-Birkenau 
i Fundacja Archivum Helveto-Polonicum we Fryburgu.

Film przedstawia biografię Aleksandra Ładosia, jednak ze 
szczególnym uwypukleniem jego działalności związanej 
z ratowaniem Żydów. Celem produkcji jest popularyzowa-
nie wiedzy na ten temat, gdyż do tej pory Ładoś nie figuro-
wał na kartach podręczników. Jest to też doskonała okazja, 
żeby nawiązywać do tego, skąd pochodził. – Cieszę się bar-
dzo – mówi w końcowej scenie filmu burmistrz Paweł Baj 
– że Aleksander Ładoś, którego ród wywodzi się z Głogowa 
Małopolskiego, tak wspaniale zapisał się na kartach historii 
świata, Europy i Polski. Poprzez nasze działania staramy się 
przywracać pamięć tej wspaniałej postaci i uczyć nowe poko-
lenia, że osoby, które miały korzenie w Głogowie Małopol-
skim dokonały tak wiele wybitnych dzieł.

Premiera filmu odbędzie się w sali widowiskowej MGDK 
w Głogowie Młp. w niedzielę 27 października o godz. 16.00. 
Wstęp wolny. Zapraszam wszystkich chętnych.

Robert Borkowski

preMierA FilMU O AleksAnDrze ŁADOsiU
„Sprawy paszportowe. Aleksander Ładoś – zapomniany Sprawiedliwy” to tytuł filmu, którego producentem 
jest gmina Głogów Małopolski. Przedstawia on sylwetkę polskiego dyplomaty z czasów II wojny światowej, 
którego korzenie sięgają naszego miasta.

Aleksander Ładoś (z lewej) stoi z Ignacym Paderewskim przed wejściem do  
poselstwa polskiego w Bernie przy Elfenstasse 20. Zdjęcie z 1940 r.

Kadr z filmu

W okresie od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 gmina Głogów Małopolski 
w czterech szkołach, dla których jest organem prowadzącym, tj. w Zespo-
le Szkół w Przewrotnem, Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej, Zespole 
Szkół w Budach Głogowskich oraz Zespole Szkół w Pogwizdowie Nowym 
będzie realizowała projekt pn. Nowa jakość kształcenia w Gminie Głogów 

Małopolski współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.
Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych min. 535 uczniów 
i uczennic 4 szkół Gminy Głogów Małopolski w zakresie TIK, nauk matematyczno
-przyrodniczych, wzrost kompetencji min. 123 nauczycieli kształcenia ogólnego ww. 
szkół, w szczególności w zakresie wykorzystania metody eksperymentu oraz TIK.

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany
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z pAMiętnikA UczniA

O godzinie 9 rano w Miasteczku Ruchu Drogowego ze-
brali się uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych 
z terenu naszej gminy, aby zapoznać się z podstawowymi 
zasadami ruchu drogowego. Mimo młodego wieku, dzie-
ci bardzo aktywnie uczestniczyły w szkoleniu, angażowały 
się i z zapałem odpowiadały na pytania prowadzących. Do-
wiedziały się, co oznaczają mijane codziennie na drogach 
znaki oraz którą stronę drogi należy wybrać, by spacerując 
lub wracając ze szkoły, nie stwarzać zagrożenia dla siebie 
i innych uczestników ruchu. W towarzystwie opiekunów 
oraz szkoleniowca każda grupa odbyła zapoznawczy spacer 
uliczkami miasteczka. Po szkoleniu dzieci miały niepowta-
rzalną możliwość zwiedzenia wnętrza samochodu straży 
miejskiej oraz policyjnego radiowozu. Naciskanie klaksonu 
oraz zajecie miejsca kierowcy były dla dzieci świetną zaba-
wą. Kiedy wszystkie grupy zostały już przeszkolone – każdy 
uczestnik otrzymał pamiątkowy certyfikat udziału w szko-
leniu z przepisów ruchu drogowego oraz odblask, który 
powinien przyczepić do szkolnego plecaka, by być zawsze 
widocznym na drodze – a co za tym idzie – bezpiecznym. 

Monika Wasiluszko

Bezpieczne pierwszAki 
23 września Miasteczko Ruchu Drogowego, zlokalizowane przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Głogowie Ma-
łopolskim, odwiedzili goście specjalni. Mowa oczywiście od pierwszoklasistach, którzy pod okiem policjan-
tów oraz straży miejskiej przeszli szkolenie z przepisów ruchu drogowego.

Miasteczko Ruchu Drogowego odwiedzili pierwszoklasiści z terenu całej gminy 

październik 2019
A miało być tak pięknie… Nowy rok szkolny zacząłem twardymi postano-
wieniami. Po pierwsze – same piątki. Po drugie – zero uwag. Po trzecie – 
wytrzymam z moimi postanowieniami przynajmniej do listopada. Niestety 
wszystkie moje plany już na początku września wzięły w łeb. Ale to napraw-
dę nie była moja wina! Wszystko stało się na naszym nowiutkim, wyre-
montowanym podczas wakacji boisku szkolnym. Gładziutka nawierzchnia, 
nowe bramki, jednym słowem: cudo! Co z tego, jak sportowcy marni… Kie-
dy zaczęliśmy przegrywać, przyznaję, puściły mi nerwy, ale naprawdę nie 
celowałem w sędziego! Oczywiście skończyło się uwagą w dzienniku. Po-
stanowiłem więc odbudować moje dobre imię i wziąć udział we wszystkich 
organizowanych w naszej szkole akcjach.
16 września przyłączyłem się do obchodów Międzynarodowego Dnia 
Kropki. Ubrałem koszulkę w grochy i zrobiłem sobie na korytarzu zdjęcie 
w „fotobudce”. 26 września spróbowałem swoich sił w quizie wiedzy, zor-
ganizowanym w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych. 
Pomogłem też przygotować salę gimnastyczną do lekcji pokazowych z ro-
botyki i audycji Szkoły Muzycznej Yamaha. Do tego zgłosiłem się do zapla-
nowanej na październik akcji charytatywnej „Pomóż dziecku” i zacząłem 
gromadzić nakrętki plastikowe, które co roku zbieramy w naszej szkole dla 
chorej dziewczynki. Oczywiście wraz z kolegami wzięliśmy też udział w eko-
logicznej akcji „Sprzątanie świata”.
Kiedy nauczycielka biologii ogłosiła, że nasza klasa przyłączy się do akcji 
„SprzątaMY lasy”, bardzo się ucieszyliśmy, zwłaszcza że akurat tego dnia 
świeciło piękne słońce. Zresztą, zawsze to lepsze niż sprawdzian z polskie-
go. Uprzątnęliśmy spory fragment Nadleśnictwa Głogów Małopolski. Mogę 
nawet powiedzieć, że czułem dumę z mojego udziału w tej pożytecznej ini-
cjatywie. Co prawda przez chwilę zrobiło mi się nieswojo, kiedy znalazłem 
swój papierek po wczorajszym batoniku, ale poczucie dumy było silniejsze 
od wstydu (i przyjemniejsze), więc szybko się pozbierałem. 
Najciekawsze stało się jednak później, kiedy niespodziewanie dołączyła 
do nas Telewizja Polska. Lekko spóźniony pan w marynarce krytycznym 
okiem spojrzał na uprzątniętą przestrzeń wokół nas i widocznie czuł nie-
dosyt bałaganu, dlatego rozrzucił kilka butelek, które posłusznie zaczęli-
śmy zbierać. Zaczęliśmy to robić dopiero wtedy, gdy zapaliła się lampka 
kamery. No cóż, magia telewizji… Później Oskar udzielił wywiadu, ale 
o tym niestety nie opowiem, bo nie było mnie przy tym, a kiedy go o to za-

pytałem, odpowiedział, że był w stresie i sam nie wie, co mówił. Na pewno 
coś o śmieciach…
To nie były nasze jedyne zajęcia poza szkołą. W piątek 20 września wzięli-
śmy udział w III Podkarpackim Festiwalu Nauki w Jasionce. Trzeba przy-
znać, że nazwa nas nie zachęciła. Festiwal i nauka to chyba nie najlepsze 
zestawienie. Do tego ta godzinna kolejka do kasy… Gdy nareszcie weszli-
śmy do środka, zobaczyliśmy stoiska naukowe. Na polecenie pani zebrali-
śmy się w grupy i spokojnie zaczęliśmy zwiedzać wystawę. Wtedy właśnie 
natrafiliśmy na pustą salę kongresową. Piotrek od razu wszedł na scenę 
i zaczął prowadzić wykład. Nie mogliśmy opanować śmiechu, słuchając 
go. Niestety jego profesjonalny występ został przerwany przez pracownika 
G2A Arena. Kiedy go zobaczyliśmy, nie zastanawiając się długo, zaczęliśmy 
uciekać. Gdy byliśmy już bezpieczni, rozejrzeliśmy się dookoła i zgodnie 
stwierdziliśmy, że ten obiekt wbrew pozorom jest bardzo interesujący. Wte-
dy zaczęliśmy zwiedzać kolejne tajemnicze miejsca. Dotarliśmy nawet do 
punktu widokowego. Wrażenia były niezapomniane… Pani może nie była 
zachwycona tym, że zwiedzanie pochłonęło nas aż tak mocno, ale chyba żą-
dza wiedzy i zaciekawienie światem technologii też zasługują na pochwałę. 
Empatia, świadomość ekologiczna, rozwój naukowy – zaliczone. Jutro 
upomnę się o pozytywne uwagi, może w październiku zostanę wreszcie 
prymusem. 

uczniowie klasy 8a SP w Głogowie Młp. z wych. Ewą Furgałą
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W wydarzeniu, które w całości poświęcone zostało tema-
tyce tworzenia w szkole atmosfery sprzyjającej dobrej ko-
munikacji i budowaniu mocnych relacji między uczniami, 
wzięło udział prawie 110 nauczycieli z 9 placówek oświato-
wych położonych na terenie gminy.

Obrady konferencyjne rozpoczęła pani Jolanta Kwarta, dy-
rektor Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej, która przy-
witała wszystkich uczestników szkolenia oraz przedstawiła 
prelegentów. Głos zabrał również przedstawiciel Kurato-
rium Oświaty w Rzeszowie – starszy wizytator pan Marek 
Zaleśny, który odczytał list od pani Małgorzaty Rauch, 
Podkarpackiego Kuratora, która wyraziła w nim swoje za-
dowolenie i wskazała na potrzebę organizowania tego typu 
inicjatyw zmieniających polską szkołę. 

Na wstępie konferencji krótką prelekcję wygłosiła pani 
dr  Dorota Rut-Kluz, pracownik Instytutu Filologii Angiel-
skiej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz członek zarządu 
Fundacji Przystań Blisko, która opowiedziała o korzyściach 
płynących z wykazywania się empatią. Nakreśliła również 
w kilku słowach zasady, na których opiera się NVC – Porozu-
mienie Bez Przemocy (model komunikowania się stworzony 
przez Marshalla Rosenberga). Następnie głos zabrał pan pro-
fesor UAM dr hab. Jacek Pyżalski, pracownik Wydziału Ba-
dań Edukacyjnych poznańskiego uniwersytetu, który w cza-
sie całego swojego wystąpienia podkreślał, jak ważne jest 
pomaganie uczniom w tworzeniu dobrych relacji z rówieśni-
kami w celu zapobiegania przemocy w szkole. Szczegółowo 

omówił zjawisko bullyingu oraz podzielił się z uczestnikami 
konferencji praktycznymi rozwiązaniami wychowawczymi, 
które nauczyciele mogą wprowadzić do swojej praktyki pe-
dagogicznej. Na zakończenie szkolenia chętni nauczyciele 
wzięli udział w praktycznych warsztatach przeprowadzonych 
przez dr Rut-Kluz, podczas których mogli poćwiczyć techni-
ki używane w Porozumieniu Bez Przemocy. Każdy uczestnik 
warsztatu otrzymał książkę ufundowaną przez wydawnictwa 
„Media Rodzina” i „Wydawnictwo Edukacyjne”.

Honorowy patronat nad konferencją „Przez relacje do edu-
kacji” objęła Podkarpacka Kurator Oświaty pani Małgorza-
ta Rauch oraz Burmistrz Głogowa Małopolskiego pan Pa-
weł Baj, a patronami medialnymi zostało Katolickie Radio 
VIA i TVP Rzeszów.

Monika Khan, nauczyciel ZSWG

eDUkAcJA tO relAcJA
Z inicjatywy Moniki Khan, nauczycielki Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej oraz przy merytorycznym 
wsparciu Fundacji Przystań Blisko, w dniu 21 września 2019 roku w Głogowie Małopolskim odbyła się konfe-
rencja szkoleniowa „Przez relacje do edukacji”. 

Profesor UAM dr hab. Jacek Pyżalski

Na 4 Mistrzostwa Polski w SPEED-BALL, które były rów-
nież kwalifikacjami do Mistrzostw Świata, zjechali najlepsi 
zawodnicy z całej Polski. W tej egzotycznej, wywodzącej się 
z Egiptu dyscyplinie, rywalizowali sportowcy z wojewódz-
twa lubelskiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego i po 
raz pierwszy z podkarpackiego. Rywalizacja SPEEDBALLI-
STÓW odbywała się w kategoriach wiekowych. Filip Ko-
ścielny zajął dwa razy IV miejsce w U10 – w grze na czas 
– Super Solo i w grach singlowych (jeden na jeden).

To dopiero początek treningów i startów w SPEED-BALLU 
młodego piłkarza Akademii Piłkarskiej ZIOMKI RZESZÓW 
w jakże innej dyscyplinie. Tutaj zamiast nogami, gra się rę-
kami przy pomocy rakiet i stalowego statywu z zamocowaną 
na żyłce piłeczką. Żadna z tych dyscyplin się nie wyklucza, 
wręcz przeciwnie, doskonale się uzupełniają, co ma wpływ 
na ogólny rozwój fizyczny i intelektualny reprezentanta.

Jacek Kościelny – tata i trener Filipa, jest koordynatorem 
rozwoju SPEED-BALLA na Podkarpacie i zaprasza wszyst-
kich chętnych do wspólnych treningów po to, aby w przy-

szłym roku drużyna z Podkarpacia mogła powalczyć o naj-
wyższy laur Mistrzostw Polski i kwalifikację do ścisłej kadry 
naszego kraju.

Małgorzata Kościelna, nauczyciel ZSWG

UczeŃ zswG nA MistrzOstwAcH pOlski  
w speeD-BAll

W dniach 14-15 września w Chełmie odbyło się doroczne wydarzenie sportowe, w którym rodzinnie udział 
wzięli: uczeń klasy Va Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej – Filip Kościelny wraz z tatą, który wystąpił 
w podwójnej roli – zawodnika i trenera.

Filip Kościelny ze swoim tatą i trenerem – Jackiem Kościelnym 
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Urszula z Branickich Lubomirska 
była najmłodszym dzieckiem Stefana 
Mikołaja Branickiego herbu Gryf, wo-
jewody podlaskiego, i Katarzyny z Sa-
piehów. Swojego męża, Jana Kazimie-
rza Lubomirskiego, poznała w 1724 r. 
we Lwowie podczas ślubu jego kuzyn-
ki Zofii Sieniawskiej ze Stanisławem 
Ernestem Denhoffem, hetmanem 
polnym litewskim. Była to miłość od 
pierwszego spojrzenia. Jak wyglądały 
ich pierwsze wyznania wzajemnych 
uczuć? Na ten temat możemy snuć 
tylko domysły, bo nikt, ani Jan Kazi-
mierz, ani Urszula, nie zostawili tych 
wyznań na piśmie.

W czasie, gdy młodzi zapałali do 
siebie miłością, nie żyli już rodzice 
Urszuli. Jej opiekunem był brat Jan 
Klemens Branicki. Z nim więc ksią-
żę Lubomirski musiał uzgodnić pla-
ny małżeńskie. Branicki nie miał nic 
przeciwko wydaniu swojej siostry za 
księcia. Jednak zanim doszło do ślu-
bu Lubomirski musiał spełnić dwa 
warunki. Pierwszym było uzyskanie 
zwolnienia ze ślubów zakonnych, po-
nieważ jeszcze w dzieciństwie wstąpił 
do zakonu kawalerów maltańskich. 
Drugim natomiast warunkiem było 
otrzymanie od papieża dyspensy na ślub z powodu spo-
krewnienia Lubomirskich z Branickimi w trzecim poko-
leniu wstecz. Do Rzymu i na Maltę udał się więc książęcy 
wysłannik, tymczasem młodzi zaręczyli się.

Papież Benedykt XIII 7 lipca 1725 r. podpisał dyspensę ze-
zwalającą na zawarcie ślubu. W tym samym czasie książę 
wystąpił również z rycerskiego zakonu. Nic już nie stało na 
przeszkodzie do zawarcia związku małżeńskiego. 15 paź-
dziernika 1725 r. Lubomirski w liście pisanym z Głogowa 
zapraszał na swój ślub z Branicką krewniaczkę Elżbietę Sie-
niawską, matkę Zofii. Uroczystość odbyła się 11 listopada 
1725 r. w kaplicy pałacu Branickich w Białymstoku. Dzień 
przed ślubem spisana została intercyza przedmałżeńska, 
w której wyznaczono posag Urszuli w wysokości 200 tys. zł 
polskich, z czego 150 tys. miano wypłacić w gotówce, 30 tys. 
w klejnotach, a 20 tys. w ruchomościach, tj. w meblach, 
które przewieziono z Białegostoku do nowo wznoszonego 
pałacu w Głogowie. Książę Jan Kazimierz zobowiązał się 
do zabezpieczenia kwoty posagu na swoich włościach i do-
datkowo ofiarował swojej żonie, jak zapisano w intercyzie, 
z afektu małżeńskiego sumę sto tysięcy złotych polskich.

Małżeństwo Jana Kazimierza i Urszuli Lubomirskich było 
wyjątkowe w tamtych czasach. Młode pary były kojarzone 
przez rodziców lub opiekunów i nikt wówczas nie zważał na 
to, czy młodzi mają się ku sobie, czy nie. Śluby, szczególnie 

magnatów, były bardziej dyktowane 
decyzjami politycznymi czy ekono-
micznymi. Zawierane były w imię 
sojuszy łączących rody lub z myślą 
o pomnażaniu majątku. Nikt nawet 
nie pytał przyszłych małżonków o ich 
zdanie, ponieważ nie było one bra-
ne pod uwagę. Musieli oni po prostu 
wzajemnie się zaakceptować. Inaczej 
było w przypadku Jana Kazimierza 
i Urszuli. Mogli zawrzeć swój związek 
z miłości, a nie z nakazu.

Miłość ich, mimo upływu prawie 300 
lat, nadal jest widoczna w pozostałych 
listach Lubomirskiego. W nagłówkach 
korespondencji kierowanej do żony 
znajdują się bardzo czułe zwroty, takie 
jak Moja serdecznie kochana Orszul-
ko Dobrodziejko lub Moja serdecznie 
kochana Orszuliczko, żoniusiu i nad-
duszyczko najukochańsza Dobrodziej-
ko. To nie była zwykła retoryka czy 
grzeczność. Bożena Popiołek w książce 
„Kobiecy świat w czasach Augusta II. 
Studia nad mentalnością kobiet z krę-
gów szlacheckich”, w której przeba-
dała kwestię kobiecą w epoce saskiej, 
zauważyła że w większości korespon-
dencji pomiędzy małżonkami w tych 
czasach, trudno znaleźć większe więzi 

emocjonalne łączące współmałżonków. Związki zazwyczaj 
miały charakter patriarchalny, kobieta odgrywała w nim rolę 
drugorzędną. Zwykle w listach kobiety podpisywały się Ko-
chająca żona i najuniżeńsza sługa, a w nagłówkach najczę-
ściej umieszczany zwrot brzmiał Panie mój i Dobrodzieju. 
Zupełnie inaczej na tym tle wygląda korespondencja Lubo-
mirskich. Odbieram z wielkim ukontentowaniem list twój, 
w którym donosisz mi o zdrowiu twoim, co mnie nade wszyst-
ko cieszy – pisał książę w liście z Warszawy 20 marca 1732 r. 
– odpisuję raz tego momentu i ucałowawszy cię z całego serca, 
co tu może być nowego, donoszę… W innym liście z 19 mar-
ca 1927 r. czytamy: Ja, jak prędko stanę w Warszawie, będę 
się spieszył z interesami, abym mógł jak najprędzej powrócić 
do mojej serdecznej Dobrodziejki, o której zdrowie poradzę się 
doktorów królewskich, a teraz ściskam cię serdecznie moja du-
szo i całuję w samą gębusię i z tym kończę, żem jest na wieki, 
wieki kochający z duszy i serca mężuś i parobeczek.

Jak widać, korespondencja zdradza, jak wielka miłość łączy-
ła tych dwoje. Gdy następowały chwile rozłąki spowodowa-
ne wyjazdami, książę wysyłał do swej żony listy z gorącymi 
wyznaniami. Po powrocie z wojaży czule całował ją w samą 
gębusię, co było dowodem jego przywiązania. Księżna Ur-
szula pozostała mu wierna nawet po jego przedwczesnej 
śmierci w 1737 r., gdyż nigdy ponownie nie wyszła za mąż.

Robert Borkowski

z BUDUArU księżneJ UrszUli cz. ii
Ostatnio przedstawiałem zakulisowe działania księżnej Urszuli Lubomirskiej w sferze politycznej. Tym razem 
czas zajrzeć do jej alkowy.

Portret Jana Kazimierza Lubomirskiego  
(zbiory Muzeum-Pałacu w Wilanowie)
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Urodziła się 9 stycznia 1910 r. Jej rodzicami byli Jan Ładoś 
i Julianna z domu Mazanek. Była jednym z ośmiorga ich dzie-
ci, na które składało się 5 braci i 3 siostry. Trzeba zaznaczyć, 
że całe rodzeństwo zostało starannie wyedukowane. Janina 
Agnieszka, podobnie jak jej starsza siostra Maria, ukończyła 
Seminarium Nauczycielskie Żeńskie ss. Boromeuszek w Łań-
cucie, zresztą w jej ślady poszła również młodsza siostra Zofia. 
Pracę w szkole rozpoczęła w 1930 r. we wsi Kołodziejówka po-
łożonej w dawnym województwie tarnopolskim. Jednak już 
rok później, na własną prośbę, została przeniesiona do szkoły 
we wsi Tłuste (ukraińskie Touste) w rejonie Zaleszczyk.
W szkole poznała Stefana Nabla, również nauczyciela, 
z którym w 1931 r. zawarła związek małżeński. Trzy lata 
później urodził się ich syn Lesław. Janina Agnieszka Nabel 
nieustannie zwiększała swoje kwalifikacje poprzez udział 
w kursach doszkalających. Pod koniec 1934 r. Tarnopolski 
Inspektorat Szkolny uznał ją za wykwalifikowaną nauczy-
cielkę szkół powszechnych. Życie Nablów, pełne rodzinnego 
szczęścia i zadowolenia zawodowego, tak jak wielu innych 
Polaków, zostało zakłócone we wrześniu 1939 r. po ataku 
Niemiec. Stefana Nabla, podporucznika rezerwy, powołano 
do wojska. Jednak po 17 września, kiedy to Polskę zaatako-
wał drugi wróg – ZSRR, jego oddział rozformowano i Nabel 
wrócił do żony. Wkrótce jednak, 8 grudnia 1939 r. do drzwi 
Nablów zapukało NKWD. Stefan został aresztowany i wy-
wieziony do obozu w Starobielsku. Janina Agnieszka Nabel 
nigdy już nie ujrzała swojego męża.
NKWD po raz drugi złożyło wizytę w domu Nablów 13 kwiet-
nia 1940 r. Wówczas Janina Agnieszka z synem, teściami 
i babcią usłyszeli, że w ciągu 10 minut mają się spakować, po-
nieważ są deportowani. Tak Sowieci postępowali z rodzinami 
aresztowanych polskich oficerów, którzy już w tym czasie byli 
poddawani eksterminacji. Nablowie nie wiedzieli, dokąd są 
wywożeni, załadowano ich wraz z innymi deportowanymi 
Polakami do wagonów bydlęcych, które przez kilkanaście 
dni jechały na wschód. Ostatecznie miejscem ich zsyłki była 
wioska Semipołki w północnym Kazachstanie, ówczesnej re-
publice ZSRR, 200 kilometrów od Pietropawłowska i prawie 
4000 kilometrów od własnego domu.
Warunki bytowe w Semipołce były niezwykle trudne. Pola-
cy żyjący dotąd w swoich mieszkaniach, mający stałe źródło 
utrzymania, nagle znaleźli się w zupełnie obcym sobie miej-
scu, bez dachu nad głową. Przez półtora roku rodzina Nablów 
mieszkała w ziemiance, dopiero później udało im się przenieść 
do drewnianego domu. Janina Agnieszka, żeby zarobić na wy-
żywienie, musiała ciężko pracować fizycznie w miejscowym 
kołchozie. Zasilała również domowy budżet, sprzedając wy-
szywane przez siebie chusty. Lesław Nabel zaczął uczęszczać 
do rosyjskiej szkoły, ale wkrótce rozpadły mu się jego jedyne 
walonki i chłopiec zaprzestał szkolnej nauki. Na szczęście mat-
ka-nauczycielka zadbała o odpowiednią edukację dla syna.
Podczas pobytu w Semipołce zmarła babcia Nablowa i na 
zawsze już spoczęła w kazachskiej ziemi. Po podpisaniu 

układu Sikorski-Majski w lipcu 1941 r., gdy Polacy zaczęli 
być wypuszczani z gułagów i rozpoczęto tworzenie polskie-
go wojska na wschodzie, Janina Agnieszka Nabel podjęła się 
poszukiwań swojego męża. Niestety, na wszystkie pisemne 
pytania otrzymywała negatywne odpowiedzi. Podporucz-
nik Stefan Nabel najprawdopodobniej został zamordowa-
ny w Charkowie, dokąd od kwietnia 1940 byli stopniowo 
przewożeni jeńcy z obozu ze Starobielska i tam, w więzie-
niu NKWD, zabijani strzałem w tył głowy. Pochowano ich 
w masowych grobach w lesie pod Charkowem.
Dzięki nawiązaniu polsko-rosyjskich stosunków dyplomatycz-
nych zesłańcy nie byli już traktowani jak więźniowie. Janina 
Agnieszka Nabel mogła w Semipołce prowadzić społecznie 
lekcje dla dzieci w języku polskim. Gdy skończyła się wojna, 
otworzyła się możliwość powrotu do Polski. Niestety w tym 
czasie Nablowa poważnie się rozchorowała. Wraz z rodziną 
wracała pociągiem w prymitywnych warunkach ponad mie-
siąc. Całą podróż spędziła na leżąco, będąc bardzo osłabiona. 
W Polsce jej brat Stefan umieścił ją w szpitalu w Krakowie. 
Dzięki troskliwej opiece udało się jej wrócić do zdrowia.
W 1947 r. Janina Agnieszka Nabel powróciła do Głogowa 
Małopolskiego, swojego rodzinnego miasta. Rozpoczęła 
pracę nauczycielki języka rosyjskiego w szkole podstawowej 
i wykonywała ją do 1975 r. Mimo że spotkało ją tyle krzywd 
ze strony ZSRR, nie winiła za nie samych Rosjan, którzy rów-
nież byli ofiarami stalinowskiego terroru. Na lekcjach mówi-
ła o kulturze rosyjskiej, o tym, jak wygląda sama Rosja, którą 
poznała jako Sybiraczka. Oczywiście w warunkach PRL-u  
nie mogła dzielić się swoimi doświadczeniami. Dopiero 
w 1989 r. wstąpiła do reaktywowanego Związku Sybira-
ków. W 1995 r. otrzymała Odznakę Honorową Sybiraka, 
a w 2004 r. Krzyż Zesłańców Sybiru nadawany przez prezy-
denta RP. Janina Agnieszka Nabel zmarła 25 marca 2006 r. 
i została pochowana na cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie.

Robert Borkowski

GŁOGOwskie BiOGrAFie
JAninA AGnieszkA nABel

Bohaterka niniejszego biogramu była długoletnią nauczycielką w głogowskiej szkole. Uczyła języka rosyj-
skiego. Umiejętność posługiwania się tym językiem posiadła w czasie II wojny światowej, gdy wraz z rodzi-
ną wywieziono ją na Sybir.

Dowód Janiny Agnieszki Nabel jeszcze Ładosiówny wystawiony  
przez głogowski magistrat w 1929 r. (zbiory L. Nabla)
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Nie udało się zatrzymać w klubie większości zawodników, 
więc z konieczności trener Jakub Woś dokonał gruntownej 
przebudowy drużyny. Z poprzedniego sezonu w kadrze ze-
społu pozostało 4 zawodników. Pozostali to w większości 
młodzi perspektywiczni zawodnicy, stawiający pierwsze 
kroki w seniorskiej siatkówce. Zależy nam na stworzeniu 
grupy rozumiejącej się, ambitnej, chcącej podnosić swoje 
umiejętności sportowe – informuje zarząd Głogovii. 
Ostateczny skład przedstawia się następująco: rozgrywający: 
Maksym Rzepka, Jakub Woś; przyjmujący: Grzegorz Cza-
jor, Tomasz Godek, Michał Adamczyk, Przemysław Kozub; 
środkowi: Paweł Dziadosz, Kacper Szpanelewski, Marek Ta-
larkowski, Michał Nieckarz; atakujący: Tomasz Kozłowski, 
Grzegorz Pączek; libero: Adrian Ziobro, Patryk Kołcz; koor-
dynatorzy sekcji: Zbigniew Piekarz i Andrzej Drzał.

Sekcja siatkówki dofinansowana jest z budżetu gminy Głogów Młp.

Zarząd LKS Głogovia

rUszA iii liGA siAtkÓwki.  
zAprAszAMy DO kiBicOwAniA GŁOGOwskieJ DrUżynie

Rusza siatkarska III liga siatkówki, w tym sezonie pod nową nazwą Podkarpacka 1. Liga Mężczyzn. W kolej-
nym 9. już sezonie wystąpi w niej głogowska ligowa drużyna, jako jedyny przedstawiciel na terenie naszej 
gminy w tej dyscyplinie halowej. 

W zawodach wzięło udział łącznie 12 drużyn dziewczęcych 
oraz chłopięcych. Zespoły OSP przyjechały z następujących 
miejscowości: Pogwizdowa Nowego, Głogowa Młp., Bud Głog., 
Wysokiej Głog., Woli Cichej, Przewrotnego, Huciska oraz 
z Pogwizdowa Starego. Tradycyjnie, zawody rozpoczęła zbiórka 
drużyn i przemarsz pododdziałów pod dowództwem Komen-
danta Gminnego OSP dh. Mariana Bąka. W dalszej kolejności 
nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt i odegranie 
hymnu państwowego. Po przywitaniu zebranych gości przez 
Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dh. Stanisława 
Ziebę, komisja sędziowska pod przewodnictwem bryg. Pawła 
Szkoły z PSP w Rzeszowie rozlosowała miejsca startowe. 
W Młodzieżowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w ka-
tegorii dziewcząt zwyciężył skład gospodarzy zawodów – Po-
gwizdowa Starego. Na drugim miejscu uplasowała się MDP 
OSP z Głogowa Młp. Trzecie miejsce wywalczyły dziewczyny 
z Przewrotnego. Wśród chłopców pierwsze miejsce również 
zajęli gospodarze – MDP OSP Pogwizdów Stary. Drugie miej-
sce wywalczyli MDP OSP z Huciska. Trzecie miejsce zdoby-
li MDP OSP z Głogowa Młp. W kategorii musztra najlepsza 
okazała się MDP Głogów Młp. Najlepsze zespoły otrzymały 
pamiątkowe puchary, medale oraz nagrody rzeczowe. 
W niedzielę na terenach Rajskiej Doliny zebrały się zespoły 
dorosłe. Do startu zgłosiło się 5 drużyn kobiecych i 12 mę-
skich, które rywalizowały w doskonałych warunkach pogo-
dowych. Podobnie jak dnia poprzedniego, po części oficjal-
nej drużyny przystąpiły do rywalizacji. Na zawody przybyli 

zAwODy spOrtOwO-pOżArnicze 
21 i 22 września na terenach rekreacyjnych „Rajska Dolina” w Pogwizdowie Starym odbyły się Gminne Za-
wody Sportowo-Pożarnicze. W sobotę 21 września, rywalizowały ze sobą drużyny młodzieżowe, natomiast 
w niedzielę zespoły składające się z dorosłych.

Poniżej terminarz meczów jako gospodarze: 
12 października: LKS Głogovia – Spartakus Adamówka
26 października: LKS Głogovia – UKS Kępa MOSIR Dębica 
16 listopada: LKS Głogovia – KPS Siarka MOSIR Tarnobrzeg
30 listopada: LKS Głogovia – KU AZS UR Rzeszów
14 grudnia: LKS Głogovia – SST Lubcza Racławówka

Witamy na głogowskich parkietach nowych zawodników i życzymy udanego sezonu 
i wielu sukcesów w nowej drużynie. Planowany start Podkarpaciej 1. Ligi Mężczyzn to 
5 października 2019 r. Na początek wyjazd do brązowego medalisty ubiegłego sezonu 
Lubczy Racławówka. Mecze w Głogowie rozgrywane będą w soboty o godzinie 17.00, 
w szkolnej hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących. ZAPRASZAMY.

między innymi Prezes Woj. Funduszu Ochrony Środowi-
ska w Rzeszowie p. Bogusław Kida oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Głogowie Młp. p. Paweł Ślęzak. Zawody 
zostały rozegrane w dwóch konkurencjach: sztafety pożar-
niczej 7x50m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowego.
W kategorii kobiet, także w tej grupie wiekowej pierwsze 
miejsce wywalczyła drużyna OSP z Pogwizdowa Starego. 
Drugie miejsce należało do zespołu z Przewrotnego, a trzecie 
wywalczyły panie z Huciska. Wśród mężczyzn najlepsi oka-
zali się panowie z Huciska. Drugie miejsce wywalczyła dru-
żyna gospodarzy, a trzecie OSP Przewrotne. Wszyscy zwy-
cięzcy otrzymali puchary, medale oraz nagrody rzeczowe.

Kwalifikacje do startu w zawodach powiatowych z Gminy Głogów Młp. uzyskała OSP 
Pogwizdów Stary w grupie kobiet i mężczyzn (jako gospodarze zawodów) oraz OSP 
Przewrotne w grupie kobiet i OSP Hucisko w grupie mężczyzn. W imieniu organizatorów 
gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów. 

Monika Wasiluszko
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W dniu 19 września 2019r. w Centrum Natura – Caritas w Budach Głogowskich odbyła sięimpreza 
plenerowa zorganizowana dzięki dofinansowaniu projektu „MŁODZI, ZDOLNI, NIEZAWOD-
NI” z MRPIPS oraz środków Gminy Głogów Młp. Nad prawidłowością realizacji działania czuwali 
przedstawiciele Stowarzyszenia Razem z Bud Głogowskich oraz pracownicy MGOPS w Głogowie 
Małopolskim. Projekt ten promuje działania na rzecz dzieci i młodzieży, mające na celu integrację 
całych rodzin, rozwijanie zainteresowań, talentów i wspieranie rozwoju młodych osób na wielu 
płaszczyznach, a przy tym wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za dobro innych, poprzez wy-
rażanie piękna idei wolontariatu.
Dla uczestników wydarzenia przygotowanych zostało wiele bezpłatnych atrakcji, m.in. dmuchań-
ce, zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, kula zorbing, loteria fantowa itp. Ponadto odbyło się roz-
strzygniecie konkursu plastycznego pt. „Żyjmy długo bez nałogów”, autorzy najciekawszych prac 
zostali nagrodzeni. Młodzież zaangażowana w przygotowanie festynu prowadziła zajęcia ruchowe 
dla dzieci, odbył się turniej międzyświetlicowy w hokeja na trawie, pokaz gigantycznych baniek my-
dlanych. Wychowankowie świetlic socjoterapeutycznych w Wysokiej Głogowskiej i Przewrotnem, 
pięknie ucharakteryzowani, zaprezentowali układy taneczne „Smerfny Rap” i „Taniec Clownów”. 
Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko malowania twarzy i tatuaży. Całość dopełniał 
pyszny poczęstunek, pieczona kiełbaska, słodkości, owoce, wata cukrowa i popcorn. Nad bezpie-
czeństwem uczestników czuwała miejscowa Policja i Straż Miejska, a najmłodsi mieli okazję do 
obejrzenia radiowozu i sprzętu policyjnego. Impreza okazała się doskonałą okazją do spędzenia 
miłego popołudnia aktywnie, ciekawie, radośnie i smakowicie. 
W pikniku wzięło udział ponad 150 osób, w tym: 80 wychowanków świetlic socjoterapeutycz-
nych, ich rodziny, piętnastu wolontariuszy, przedstawiciele lokalnej władzy, oraz zaproszeni go-
ście – radni, członkowie stowarzyszeń, lokalni przedsiębiorcy. Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom imprezy za wspaniałą atmosferę, zaangażowanie i uśmiech na twarzach najmłodszych.
Stowarzyszenie RAZEM z Bud Głogowskich w okresie od marca do grudnia 2019 r. realizu-
je działania dla młodzieży z terenu gminy Głogów Młp. w ramach projektu dofinansowanego 
z MRPiPS pn. MŁODZI, ZDOLNI, NIEZAWODNI w ramach konkursu „Aktywna młodzież 
– działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym – 2019”. 

Justyna Ładoś – koordynator projektu

PROJEKT „MŁODZI, ZDOLNI, NIEZAWODNI” – Impreza Plenerowa

CZY ZAMIERZASZ WZIąć UDZIAŁ W NADCHODZąCYCH  
WYBORACH PARLAMENTARNYCH?

Na to pytanie nasi Czytelnicy mieli okazję udzielić odpowiedzi 
w ostatniej sondzie zamieszczonej na naszej stronie interneto-
wej. Jak prezentują się wyniki?

Z udzielonych odpowiedzi jasno wynika, że mieszkańcy Gminy 
Głogów Małopolski 13 października wezmą udział w wyborach. 
Odpowiedź „zdecydowanie tak” wybrało aż 78% biorących udział 
w głosowaniu. Pozostałe 22% osób wybrało odpowiedź „raczej tak”.

Na półmetku realizacji projektu edukacyjnego Nowa jakość 
kształcenia w Szkole Podstawowej w Głogowie Młp.

Początek roku szkolnego sprzyja dokonywaniu podsumowań 
tego, co udało się w jego trakcie zrealizować. Jest to również 
dobry czas na to, by przyjrzeć się osiągnięciom i korzyściom 
wynikającym z wdrażania od września 2019 r. w Szkole Pod-
stawowej w Głogowie Młp. projektu Nowa jakość kształcenia 
w Szkole Podstawowej w Głogowie Młp. 
Głównym celem programu był wzrost kompetencji kluczo-
wych uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych 
i technologii informacyjnej. W tym roku szkolnym zostały zre-
alizowane zajęcia rozwijające z matematyki, fizyki, geografii, 
a w przyszłym roku szkolnym kontynuowane będą z szachów 
i programowania oraz rozpoczną się zajęcia z biologii i chemii.
Dzięki prowadzonym zajęciom z geografii, fizyki, matematyki 
i programowania, u uczniów kształtowana była umiejętność 
analitycznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów. 
Pomogły w tym na pewno przeprowadzone na poszczególnych 
przedmiotach doświadczenia i eksperymenty. Metoda ekspery-
mentu wzmogła kreatywność i aktywność poznawczą młodzie-
ży, rozwinęła zainteresowanie otaczającym światem, nauczyła 
krytycznego myślenia i wyciągania wniosków. Prowadzone za-
jęcia niewątpliwie podniosły jakość procesu kształcenia. Projekt 
dał uczniom możliwość inicjowania, odkrywania i rozwijania 
własnych zainteresowań. Młodzi ludzie uczyli się przez działa-
nie i doświadczanie. Pozytywna motywacja własnymi postępa-
mi zwiększyła zdolność rozwiązywania problemów, skłonność 
do pogłębiania wiedzy i kształtowania nowych umiejętności. 
W ostatnim czasie szkoła pozyskała dodatkowo pomoce z fizy-
ki i chemii, m.in. zestawy podstawowych obwodów elektrycz-
nych, teleskop, zestawy magnesów sztabkowych i podkowia-
stych, krążki Newtona z wirownicą, zestawy soczewek i lustra 
wypukło-wklęsłe, termometry i parownice. 

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany
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artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA WODĘ I ŚCIEKI 

ZMIANA NUMERU KONTA !!! 

EkoGłog Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 01.10.2019 r., każdy 
odbiorca będzie posiadał indywidualne konto, na które 
należy wpłacać należności z tytułu opłat za wodę i ścieki.  

Indywidualny numer rachunku bankowego będzie 
umieszczony w lewym górnym rogu faktury jak 
przedstawiono na poniższym rysunku: 

 

Prosimy o dokonywanie wpłat na nowy, indywidualny numer 
konta. 

Powyższa informacja nie dotyczy podmiotów gospodarczych  
i instytucji.  
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www.jamniczek.pl

36-060 Głogów Młp. ul. Młynarska 15

Wizyty na tel. 503 025 625

rekLaMa rekLaMa rekLaMa rekLaMa rekLaMa rekLaMa 

Leczenie psów, kotów, gryzoni
–  USG z kolorowym doplerem
–  badanie krwi w ciągu 20 minut: biochemia, morfologia, bad. moczu, wizyty domowe na 

terenie Głogowa Młp.;
– badania parazytologiczne; – kał, zeskrobiny skóry
– profilaktyka: szczepienie, odrobaczanie, preparaty na pchły i kleszcze, znakowanie zwierząt: 

wszczepianie mikroczipów, do szczepienia na wściekliznę dołączamy Lyssetki;
RTG, większe zabiegi chirurgiczne, echo serca, badanie ciśnienia krwi, endoskopia i wiele 
innych usług, wykonujemy w Lecznicy dla Zwierząt Jamnik w Rzeszowie

Gabinet weterynaryjny

Warto je jeść, by cieszyć się odpornością i zdrowiem, które 
na pewno przydadzą się w chłodniejszych dniach. Jesień to 
przede wszystkim sezon na dynię, cukinię, paprykę, bakła-
żana, buraki oraz śliwki i gruszki. Owoce i warzywa sezono-
we dają wiele możliwości do eksperymentowania w kuchni 
i poznawania nowych smaków. Ta pora roku kojarzy nam 
się w żółtych, pomarańczowych i czerwonych barwach. 
I takie też są warzywa i owoce, po które szczególnie powin-
niśmy sięgać o tej porze roku. Warto jeść produkty sezono-
we, przede wszystkim dlatego, że są najświeższe i najtańsze 
w tym danym okresie.

Królowa jesieni, czyli dynia. Podobnie jak inne owoce i wa-
rzywa jesienne posiada właściwości zdrowotne i odżywcze: 
jest bogata w beta-karoten, dzięki czemu hamuje procesy 
nowotworowe; obniża poziom złego cholesterolu; gwaran-
tuje prawidłową pracę oczu oraz warunkuje umiejętność 
widzenia w półmroku. Sezon na dynie trwa od września 
do marca, a możliwości jej wykorzystania się niezliczone. 
Warzywo posiada kilka odmian, dlatego warto znać rodzaje 
dyni i sposoby na jej zastosowanie w kuchni.

Buraki czerwone – sposób na odporność. Sezon na bu-
raki czerwone zaczyna się we wrześniu i trwa aż do marca. 
Warto je jeść, ponieważ posiadają liczne właściwości zdro-
wotne: posiadają właściwości odchudzające, wspomagają 
odporność organizmu, spowalniają procesy starzenia się, 
wspomagają układ krwionośny, zapobiegają anemii, za-
wierają kwas foliowy, dzięki czemu regulują rozwój płodu, 
a także zapobiegają chorobom nowotworowym. Zarówno 
surowe, pieczone, jak i kiszone buraki zawierają drogocen-
ne właściwości zdrowotne. Warto je jeść w każdej postaci. 
Można przygotować z nich sok, pyszne domowe frytki, 
a także ukisić buraki na barszcz.

Cukinia – właściwości lecznicze. Cukinię warto kupować 
od września do października. Sezon na nią jest stosunko-
wo krótki, dlatego warto go mocno wykorzystać. Cukinia 
posiada niezliczone wartości zdrowotne i odżywcze. Dzięki 
temu polecana jest dla osób na diecie oraz dla małych dzie-
ci. Wiele osób poznało się na korzyściach, jakie daje częste 
spożywanie cukinii, dlatego jest ona jednym z dwudziestu 
najchętniej spożywanych warzyw w naszym kraju. Warzywo 
przede wszystkim wspomaga procesy trawienia i odkwasza 

organizm, przez co polecane jest dla osób odchudzających 
się, ma niski indeks glikemiczny, co jest szczególnie waż-
ne w diecie cukrzyków, wspomaga pracę mózgu oraz układ 
nerwowy oraz pozytywnie wpływa na odporność. Cukinię 
możemy piec, smażyć, marynować, a także jeść na surowo. 

Papryka spowalnia procesy starzenia. Możemy się nią cie-
szyć we wrześniu i październiku. Jest ona wtedy smaczna 
i w przystępnej cenie. Oprócz pysznego, delikatnie słodkie-
go smaku posiada cenne właściwości odżywcze i zdrowot-
ne: chroni przed chorobami układu krążenia oraz obniża 
ciśnienie krwi, zwalcza wolne rodniki odpowiedzialne za 
starzenie się, zawiera cztery razy więcej witaminy C niż cy-
tryna, dzięki czemu świetnie wspomaga odporność organi-
zmu, surowa papryka wspomaga procesy trawienne, dzięki 
czemu jest lekiem na wzdęcia i zaparcia. Paprykę można 
spożywać w każdej postaci. Jest świetnym dodatkiem do 
dań z makaronu czy ryżu. Bardzo dobrze smakuje na ka-
napkach, a także pieczona czy grillowana. 

Gruszki – pozytywnie wpływają na pracę mózgu. Gruszki 
to jedne z tych produktów, które zawierają cenne właściwo-
ści odżywcze, szczególnie wpływające na pracę mózgu. Ale 
nie tylko. Cenne właściwości gruszek są niezliczone: poma-
gają przy przeziębieniu, kaszlu oraz gorączce, zmniejszają 
ryzyko wystąpienia udaru mózgu oraz obniżają ciśnienie 
krwi. Miękkie i dojrzałe gruszki pomagają w walce z zapar-
ciami, a odmiany cierpkie i mniej soczyste zwalczają bie-
gunkę. Polecane są dla osób na diecie, ponieważ w 84 pro-
centach składają się z wody.

Jedzmy na zdrowie.

Jesienne wArzywA
Jesień zbliża się wielkimi krokami. Powoli widać ją za oknem, daje o sobie znać przez chłodniejsze wieczory 
i krótsze dni. Nadchodzi czas, by weszła także do naszej kuchni. Jesienne warzywa i owoce są pełne koloru, 
pysznego smaku, a także witamin i wartości odżywczych. 
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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.
Tel. 17 789 70 55
Redakcja: Monika Wasiluszko
Korekta językowa: Redakcja 
Nakład: 850 egz. 
Skład i druk: 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 ponosi 
odpowiedzialności za treść reklam oraz zastrze-
ga sobie prawo do ich selekcji.

Gazeta ukazuje się na terenie powiatu  
rzeszowskiego.
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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

13 października Wybory parlamentarne 2019.

14 października
Polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowio-
ne 27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą – Karta praw 
i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela.

27 października

Premiera filmu „Sprawy paszportowe. Aleksander Ła-
doś – zapomniany Sprawiedliwy”. Wydarzenie to odbędzie 
się w sali widowiskowej MGDK w Głogowie Małopolskim 
w niedzielę 27 października o godz. 16.00. Wstęp wolny.

1 listopada
Uroczystość Wszystkich Świętych. W Kościołach łacińskich 
uroczystość ku czci wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli 
stan zbawienia i przebywają w niebie.

11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe 
w Polsce obchodzone corocznie tego dnia dla upamiętnienia 
odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r., po 123 la-
tach zaborów.

Ogłoszenie redakcyjne
Bardzo prosimy wszelkie materiały przesyłać na adres mailowy 

redakcja@ziemiaglogowska.pl 
do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Materiały nadesłane po tym terminie nie znajdą się w bieżącym numerze „ZG”.

Zareklamuj się w naszej gazecie!
Cena: 1 zł/cm2

Kontakt: redakcja@ziemiaglogowska.pl
Twoja reklama znajdzie się także na naszej stronie internetowej!

13-16 września – Przywłaszczenie mienia w postaci 1337 złotych w gotówce na 
szkodę firmy w Rudnej Małej. 

17 września – Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości w Lipiu. 

20 września – Przejęcie konta poczty elektronicznej oraz profilu na jednym z 
portali społecznościowych na szkodę mieszkańca Głogowa Młp.

22 września – Przywłaszczenie telefonu marki Motorola o wartości 1000 zł nale-
żącego do osoby prywatnej w miejscowości Rudna Mała.

23 września – Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości w Głogowie Młp. 

26 września – Zabezpieczenie plantacji marihuany w miejscowości Zabajka przez 
Policjantów z KP w Głogowie Młp. we współpracy z rzeszowską policją.  



Oferujemy:

DRUK OFFSETOWY I CYFROWY
książki, albumy
kalendarze
czasopisma, gazetki
plakaty, foldery, ulotki
pocztówki, koperty
wizytówki, papiery fi rmowe
etykiety, zaproszenia
dyplomy, teczki
segregatory
naklejki itp.

BONUS LIBER
DRUKARNIA i WYDAWNICTWO

BONUS LIBER Sp. z o.o.
Drukarnia i Wydawnictwo

ul. 17 Pułku Piechoty 7, 35-020 Rzeszów
tel. 17 852 59 38, 790 804 406

e-mail: drukarnia@bonusliber.pl

Zapraszamy równiez 
do sklepu internetowego:
www.bonusliber.pl

Zapewniamy wysoką jakość usług 

oraz konkurencyjne ceny

USŁUGI DTP
skład, łamanie i korekta tekstu
opracowanie grafi czne projektu
profesjonalna fotografi a i obróbka zdjęć
naświetlanie CTP

.


