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Na mocy porozumienia zawartego w kwietniu bieżące-
go roku między Gminą Głogów Małopolski a Komendą 
Wojewódzką Policji w Rzeszowie gmina przekazała środ-
ki finansowe w wysokości 50 000 złotych na Fundusz 
Wsparcia Policji, które przeznaczono na dofinansowanie 
zakupu samochodów dla Komisariatu Policji w Głogowie 
Małopolskim. Do użytku oddano trzy samochody marki 
KIA Sportage w policyjnej wersji oznakowanej. Ze wzglę-
du na położenie naszej gminy na trudnym terenie i fakt, 
że znaczną jej część zajmują lasy, wybrano samochody 
służące do jazdy terenowej, by ułatwić pracę policjantom 
i lepiej zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Dodatko-
wo w każdym z pojazdów znajduje się torba z niezbędnym 
zestawem ratowniczym.

Wydarzeniu towarzyszyło wielu gości. Wśród reprezen-
tantów naszej gminy znaleźli się między innymi: burmistrz 
Głogowa Małopolskiego Paweł Baj, zastępca burmistrza 
Piotr Niedziela, sekretarz gminy Remigiusz Wzorek, radni 
Rady Miejskiej z przewodniczącym Pawłem Ślęzakiem na 

czele oraz sołtysi. Komisariat Policji w Głogowie Małopol-
skim reprezentował komendant Waldemar Jędrzejewski 
wraz z funkcjonariuszami, którzy zasiądą za kierownica-
mi nowych pojazdów. W imieniu Komendanta Miejskie-
go Policji w Rzeszowie wystąpił I zastępca nadkomisarz  
Marek Worek. 

Po przemówieniach zebranych gości nastąpiło poświęcenie 
nowych pojazdów, czego dokonał proboszcz parafii Trójcy 
Przenajświętszej w Głogowie Małopolskim – ksiądz Adam 
Samel. W dalszej kolejności dokonano oficjalnego przeka-
zania samochodów poprzez symboliczne zerwanie biało
-czerwonych wstęg, którymi przewiązane były radiowozy, 
a wszyscy chętni mogli obejrzeć je dokładnie od środka.

Nowej pojazdy są już w użytkowaniu głogowskich funk-
cjonariuszy. Miejmy nadzieję, że spełnią swoją funkcję 
i znacznie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa 
w naszej okolicy.

Monika Wasiluszko

NOWE SAMOCHODY  
DLA GŁOGOWSKIEGO KOMISARIATU

30 października przed Miejsko Gminnym Domem Kultury w Głogowie Małopolskim miało miejsce uroczyste 
poświęcenie i przekazanie nowych samochodów policyjnych dla Komisariatu Policji w Głogowie Małopolskim.
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W konkursie wzięli udział uczniowie SP w Głogowie Mało-
polskim oraz podopieczni Środowiskowego Domu Pomocy 
w Wysokiej Głogowskiej. Zarówno jedni, jak i drudzy bar-
dzo zaangażowali się w przygotowanie prac konkursowych. 
W wykonanych przez uczestników plakatach widać było 
staranność oraz kreatywność twórców, a praca, jaką włożyli 
w ich wykonanie, została należycie wynagrodzona. Komisja 
w składzie: dyrektor SP w Głogowie Młp. Beata Grodec-
ka, wicedyrektor SP w Głogowie Młp, kierownik referatu 
Komunikacji Społecznej i Promocji UM w Głogowie Młp. 
oraz prezes Stowarzyszenia „Na Plus” Aneta Ginter, inspek-
tor Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Nadleśnic-
twa UM w Głogowie Młp. Marcin Madej, starszy referent 
w Nadleśnictwie Głogów Młp. Piotr Łabno oraz nauczyciel 
biologii w SP w Głogowie Młp. Lidia Nowosiadły, oceniło 
wszystkie prace konkursowe.

Przyznano następujące miejsca, wyróżnienia oraz nagro-
dy specjalne: 

Kategoria wiekowa: klasy 4 SP – praca plastyczna w for-
mie plakatu

I miejsce – Kaja Gontek, kl. 4a SP w Głogowie Młp.
II miejsce –Eryk Gawlak, kl. 4a SP w Głogowie Młp.
III miejsce – Weronika Dąbrowska, kl. 4b SP w Głogowie Młp.

Wyróżnienia:
Anna Majchrowska, kl. 4a SP w Głogowie Młp.
Gabriel Winiarski, kl. 4a SP w Głogowie Młp.

Kategoria wiekowa: klasy 5 SP – praca plastyczna w for-
mie plakatu

I miejsce – Piotr Hołysz, kl. 5b SP w Głogowie Młp.
II miejsce – Maja Padwińska, kl. 5 SP w Głogowie Młp.
I miejsce – Kornelia Jasik, kl. 5g SP w Głogowie Młp.

Wyróżnienia:
Martyna Dec, kl. 5a SP w Głogowie Młp.
Kacper Woźniak, kl. 5a SP w Głogowie Młp.
Julia Zarzycka, kl. 5d SP w Głogowie Młp.

Nagroda Burmistrza: Jagoda Krzyśko, kl. 5a SP w Głogowie Młp.

Kategoria wiekowa: klasy 6 SP – praca plastyczna w for-
mie plakatu

I miejsce – Olaf Faszczowy, kl. 6g SP w Głogowie Młp.
II miejsce – Maja Dec, kl. 6f SP w Głogowie Młp.
III miejsce – Bartosz Dziubek, kl. 6b SP w Głogowie Młp.

Wyróżnienie: Oliwia Zaleska, kl. 6c SP w Głogowie Młp.

Nagroda Nadleśniczego: Jakub Gnat, kl. 6b SP w Głogowie Młp.

Kategoria wiekowa: klasy 7 SP – praca plastyczna w for-
mie plakatu

I miejsce – Micał Aleksandra, kl. 7d SP w Głogowie Młp.
II miejsce – Marcel Barczak, kl. 7b SP w Głogowie Młp.
III miejsce – Karolina Gut, kl. 7b SP w Głogowie Młp.

Wyróżnienia:
Sebastian Igielski, kl. 7d SP w Głogowie Młp.
Gabriela Gawlak, kl. 7d SP w Głogowie Młp.

Nagroda Nadleśniczego: Wiktoria Kulbida, kl. 7c SP w Gło-
gowie Młp.

Wyróżnienia dla podopiecznych Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej za prace plastycz-
ne w formie plakatu otrzymali: Maria Zarębska, Teresa 
Łyczko, Magda Rejman, Łukasz Sakowski, Justyna Kłeczek, 
Agnieszka Kramarz, Renata Jurek, Marta Gaweł, Ewelina 
Żmuda, Danuta Szpala, Justyna Szafran.

Podczas dzisiejszej uroczystości nagrodzono także uczniów, 
którzy zebrali najwięcej makulatury, przyczyniając się tym 
samym do podarowania jej drugiego życia. 

Wszystkim zwycięzcom oraz nagrodzonym serdecznie gra-
tulujemy!

Monika Wasiluszko

DZIECI DZIAŁAJĄ W SŁUŻBIE EKOLOGII 
21 października w murach Szkoły Podstawowej w Głogowie Małopolskim odbyło się uroczyste rozstrzygnię-
cie i rozdanie nagród w konkursie plastycznym, organizowanym w ramach programu ekologicznego reali-
zowanego w naszej gminie pod nazwą „S.O.S. dla powietrza! Spalanie. Odpady. Smog”.
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Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła Msza św. w kościele pw. 
Trójcy Przenajświętszej w Głogowie Młp., po której wszyscy 
udali się do Miejsko Gminnego Domu Kultury, gdzie na sali 
widowiskowej odbyły się oficjalne uroczystości. W imieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej Burmistrz Głogowa Młp. Pa-
weł Baj dokonał dekoracji, honorując wszystkich jubilatów 
Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Parom gra-
tulacje złożyli także Zastępca Burmistrza Piotr Niedziela, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Ślęzak, Wiceprze-
wodnicząca Rady Miejskiej Barbara Madej. 

Złote Gody to wyjątkowe i ważne wydarzenie w życiu każ-
dej pary i jej rodziny. Uroczystość uświetnił występ grupy 
tanecznej Zespołu Pieśni i Tańca „Hanka” oraz gminnych 
mażoretek „Altro”. Spotkanie poprowadziła pani Barbara 
Bąk, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskie-
go w Głogowie Młp. Atmosfera wydarzenia była bardzo 
podniosła, a uhonorowanym parom towarzyszyły ich dzie-
ci, wnuki oraz prawnuki. 

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w tym roku święto-
wały następujące pary:

Halina i Eugeniusz Garlak (Głogów Małopolski)

Helena i Jan Łabudzcy (Głogów Małopolski)

Stefania i Franciszek Pięta (Głogów Małopolski)

Maria i Stanisław Półtorak (Głogów Małopolski)

Joanna i Stanisław Reguła (Głogów Małopolski)

Teresa i Jan Traka (Głogów Małopolski)

Krystyna i Roman Woźniak (Głogów Małopolski)

Irena i Mieczysław Bąk (Wola Cicha)

Władysława i Stanisław Cynar (Wola Cicha)

Emilia i Franciszek Kasak (Zabajka)

Genowefa i Józef Pastuła (Zabajka)

Irena i Leopold Gąsior (Budy Głogowskie)

Krystyna i Kazimierz Litwin (Budy Głogowskie)

Zofia i Roman Motowidło (Budy Głogowskie)

Weronika i Stanisław Rusin (Budy Głogowskie)

Stanisława i Stanisław Widak (Rogoźnica)

Krystyna i Stefan Bać (Rudna Mała)

Bronisława i Józef Selwa (Rudna Mała)

Maria i Jan Drzał (Wysoka Głogowska)

Józefa i Józef Furman (Wysoka Głogowska)

Wszystkim parom życzymy wszelkiej pomyślności, kolej-
nych wielu wspólnie spędzonych lat w zdrowiu i w oto-
czeniu najbliższych.

Monika Wasiluszko 

ZŁOTE GODY W GMINIE GŁOGÓW MŁP.
Dwadzieścia par małżeńskich z terenu naszej gminy w niedzielę 20 października obchodziło Złote Gody, 
czyli okrągły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Za pół wieku wzajemnej miłości, wyzwań, wyrzeczeń 
i wspaniały wzorzec małżeństwa jubilaci uhonorowani zostali Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Podczas uroczystości wystąpiły grupy mażoretkowe Altro

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj  
dokonał dekoracji par
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– Ich koszt wyniósł około 20 tysięcy złotych. Do tej pory 
na stadionie były drewniane ławeczki dla kibiców, które 
pomimo konserwacji i tak się psuły. Kiedy jeździliśmy na 
mecze do innych miejscowości, praktycznie na większości 
stadionów były już siedzenia plastikowe i trochę ich zazdro-
ściliśmy. Teraz także my będziemy mieć nowe trybuny, tym 
bardziej że na wyjazdowych meczach czasami było więcej 
naszych kibiców niż tych miejscowych. Taka renowacja 
trybun z pewnością należy się także naszym wiernym kibi-
com i sympatykom klubu – mówi Maria Drzał, radna RM 
w Głogowie Młp. Prace zostały dofinansowane z Podkar-
packiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.

Monika Wasiluszko

Podmiejska Kolej Aglomeracyjna ma sprawić, że ci, którzy 
na co dzień dojeżdżają do Rzeszowa do pracy czy do szkoły, 
częściej będą wybierali kolej, a w domach zostawią samo-
chód albo wykorzystają go na dojazd na dworzec, by prze-
siąść się do pociągu. Znakiem firmowym PKA mają być 
częste kursy pociągów – w godzinach szczytu – co 30 minut, 
poza szczytem co godzinę, w dni wolne od pracy co 120 mi-
nut. Oprócz nowych przystanków i peronów w ich pobliżu 
powstaną parkingi „Park & Drive” i stojaki na rowery.

Podmiejską Kolej Aglomeracyjną ma tworzyć 16 gmin: Rzeszów, 
Boguchwała, Czarna, Czudec, Dębica, Głogów Młp., Kolbuszo-
wa, Krasne, Łańcut, Łańcut, Przeworsk, Przeworsk, Sędziszów 
Młp., Strzyżów, Świlcza i Trzebownisko. Wartość projektu PKA 
to 550 mln zł. Z tego 300 mln zł idzie na budowę infrastruktu-
ry – peronów, przystanków, zaplecza, przebudowę torów, a po-
zostałe 200 mln zł – na zakup nowych szynobusów, które będą 
jeździły na trasach: Rzeszów Gł. – Dębica, Rzeszów Gł. – Prze-
worsk, Rzeszów Gł. – Kolbuszowa, Rzeszów Gł. – Strzyżów. 

Inwestycja na terenie naszej gminy obejmie m.in.: budowę 
parkingów, chodników, zakup stojaków rowerowych z za-
daszeniem oraz wykonanie utwardzania nawierzchni dróg. 

Anna Morawiec

PODPISANO UMOWę W RAMACH PROGRAMU 
PODMIEJSKA KOLEJ AGLOMERACYJNA

Już wkrótce powstanie Podmiejska Kolej Aglomeracyjna. Sieć połączeń kolejowych między m.in. Rzeszo-
wem, Dębicą, Strzyżowem, Przeworskiem i Kolbuszową (w tym nowa linia z Rzeszowa do Jasionki) ma być 
gotowa do 2022 roku. Władze Podkarpacia i przedstawiciele samorządów odpisali umowę na tę inwestycję.

Dofinansowanie dla naszego samorządu wynosi prawie 840 tysięcy złotych,  
a wkład własny to 375 tysięcy złotych

System monitorujący obejmuje parking i okolice przy 
domu ludowym. Monitoring da mieszkańcom większe 
poczucie bezpieczeństwa i będzie dodatkowym sposobem 
zabezpieczenia mienia na tym terenie. Będzie również 
cennym źródłem informacji o zdarzeniach wymagających 
interwencji służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpie-
czeństwo mieszkańców. Zadanie zrealizowano ze środków 
funduszu sołeckiego i gminy. Łączna kwota inwestycji wy-
niosła 5 300 zł. 

Anna Morawiec

MONITORING W WYSOKIEJ GŁOGOWSKIEJ 
Początkiem października zakończono prace przy montażu monitoringu wizyjnego w Wysokiej Głogowskiej. 
W ramach zadania zamontowano 2 kamery wraz z rejestratorem. 

NOWE TRYBUNY NA STADIONIE ORŁA
Zakończono budowę trybun na stadionie KS Orzeł w Wysokiej Głogowskiej. Zostały wykonane dzięki pomo-
cy gminy Głogów Młp. oraz zaangażowaniu jego członków i wspierających klub osób. Nowe trybuny są 
dwurzędowe, a razem z istniejącymi już miejscami są w stanie pomieścić około 130 kibiców. 
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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 specyfiką 
zakładu. Wykwalifikowani pracownicy obejmą pieczę nad uczniami 
podczas płatnych staży odbywających na terenie Reslogistic. TECH-
NIK LOGISTYK jest to zawód z przyszłością, cieszący 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, zarządzeniem działal-
nością logistyczną, przewozami międzynarodowymi itp. To zawód 
dla tych, którzy nie boją się wyzwań, są przedsiębiorczy i odważni, 
mają zdolności organizacyjne oraz potrafią planować.

Inwestycja zostanie dofinansowana z dotacji w wysokości 
850 tys. złotych otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Wykonawcą zadania będzie Zakład Remon-
towo-Budowlany Roman Olszowy z siedzibą w Kosowach. 
Umowę na realizację inwestycji podpisali: burmistrz Głogowa 
Małopolskiego Paweł Baj oraz prezes firmy Roman Olszowy.

Rozbudowa szkoły polegać będzie na dobudowie sali koncer-
towej, czterech sal do zajęć indywidualnych oraz dwóch po-
mieszczeń biurowych. Inwestycja zostanie przeprowadzona 
w ramach rządowego programu, który zakłada wyrównywa-
nie szans i zwiększanie dostępu do kultury dla mieszkańców 
mniejszych miast i powiatów pn. „Infrastruktura szkolnictwa 
artystycznego”. We wtorek 22 października oficjalnie przeka-
zano plac budowy. Wkrótce ruszą pierwsze prace. Planowany 
termin zakończenia inwestycji to połowa 2021 roku.

Anna Morawiec

KOLEJNA INWESTYCJA W GMINIE
W dniu 17 października br. została podpisana umowa pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Muzycz-
nej w Głogowie Małopolskim wraz z wewnętrznymi instalacjami”. Wartość zadania to 2 mln 252 tys. 509 zł brutto.

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-ma-
il. e-faktura jest wygodnym i ekologicznym sposobem otrzymywania faktury. każdą otrzymaną e-fakturę można zapisać w pamięci urzą-
dzenia, 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 należy wypełnić 
i przesłać drogą elektroniczną. 
*regulamin PROMOCJI dostępny na stronie internetowej: www.ekoglog.pl

Budynek Szkoły Muzycznej w Głogowie Młp.
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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 bu-

dynków 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.

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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Tradycyjnie już spotkanie to było niepowtarzalną okazją 
do integracji najstarszych mieszkańców sołectwa oraz 
wspomnień i wspólnych rozmów w gronie najbliższych. 
W tym szczególnym dniu nie zabrakło również życzeń, 
gratulacji i przemówień. Burmistrz Paweł Baj podzięko-
wał seniorom za ich trud i życiowe doświadczenie, życząc 
dużo zdrowia i wielu pięknych chwil spędzonych w gronie 
rodziny przyjaciół. 

Zgodnie ze zwyczajem, podczas uroczystości wyróżniono 
Najstarszego Seniora i Najstarszą Seniorkę, którzy odebra-
li pamiątkowe dyplomy i upominki. Serdeczne życzenia 
dla wszystkich seniorów przekazała również sołtys wsi Zo-
fia Tracz oraz goście – przewodniczący Rady Miejskiej Pa-
weł Ślęzak i radna RM Maria Drzał. Wśród gości znaleźli 
się także między innymi: Piotr Niedziela – zastępca bur-
mistrza, Robert Borkowski – dyrektor MGBP w Głogowie 
Małopolskim, Jolanta Kwarta – dyrektor ZS w Wysokiej 
Głogowskiej, Katarzyna Kowal – zastępca dyrektora ZS 
w Wysokiej Głogowskiej, radny RM Michał Pado, Kata-
rzyna Słuja z Rady Sołeckiej, Sławomir Kata – Prezes OSP 
Wysoka Głogowska, kierownik DD „Senior-WIGOR” 
Edyta Bajek oraz kierownik DDS w Budach Głogowskich 
Agnieszka Dworak.

Atmosferę spotkania uświetnił program artystyczny w wyko-
naniu dzieci z Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej i Ze-
społu Tańca Nowoczesnego „Fenomen”. Spotkanie zorgani-
zowane zostało przy współpracy Burmistrza Głogowa Młp., 
Sołtysa, Rady Sołeckiej i Kierownik Dziennego Domu Poby-
tu Osób Starszych „Senior-WIGOR” w Budach Głogowskich.

Wszystkim Seniorom z okazji ich święta jeszcze raz życzymy 
wielu lat przeżytych w zdrowiu i niesłabnącej pogody ducha. 

Monika Wasiluszko

DZIEń SENIORA W WYSOKIEJ GŁOGOWSKIEJ
Obchody Dni Seniora w gminie Głogów Małopolski na stałe wpisały się w kalendarz corocznych imprez. 
Z tej okazji w niedzielę 20 października w Wysokiej Głogowskiej odbyły się pierwsze w tym roku Dni Seniora. 

Dla seniorów zatańczyły dzieci z Zespołu Tańca Nowoczesnego „Fenomen”

O program artystyczny zadbały dzieci wraz z nauczycielami z ZS w Wysokiej Głogowskiej

Serdeczne życzenia dla wszystkich seniorów przekazała m.in. sołtys wsi Zofia Tracz
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„Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem”
26 marca br. w ramach realizacji projektu „Złota jesień – każ-
dy z nas będzie seniorem” została otwarta placówka Dzienny 
Dom Pomocy w Budach Głogowskich. Dom jest miejscem 
integracji społecznej i służy najstarszym członkom naszej 
społeczności lokalnej. W budynku znajdują się pomieszcze-
nia do rehabilitacji i fizjoterapii, odpoczynku, aktywizacji, 
jak również grota solna z mikroklimatem wspomagającym 
leczenie wielu chorób oraz sala doświadczeń świata.
Seniorzy mają zapewnione m.in.:
 – zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych,
 – usługi rehabilitacji,
 – usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne,
 – dwa posiłki,
 – terapię zajęciową,
 – transport,
 – dostęp do usług kulturalnych oraz rekreacyjnych.
Gmina Głogów Małopolski w ramach projektu realizuje rów-
nież na terenie gminy usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, pomoc sąsiedzką oraz usługi telopieki. Usługi są 
świadczone średnio 2 godziny dziennie przez 7 dni w tygodniu.
Głównym celem podejmowanych działań jest pomoc osobom 
starszym w utrzymaniu samodzielności w codziennym funkcjo-
nowaniu. Poprzez zastosowanie wielorakich form aktywności 
osoby starsze rozwijają swoje zainteresowania, mają możliwość 
podtrzymywania kontaktów społecznych oraz wzbudzenia mo-
tywacji do usprawniania fizycznego i psychicznego.
Usługi opiekuńcze polegają na pomocy osobie starszej w za-
spokajaniu codziennych potrzeb, zapewnieniu kontaktu z oto-
czeniem, opiece higienicznej i pielęgnacyjnej. Z tej formy usługi 
korzysta 7 osób.
Usługi specjalistyczne dostosowane są do indywidualnych po-
trzeb wynikających z niepełnosprawności i schorzeń osób star-
szych. W szczególności polegają na rehabilitacji i usprawnianiu 
zaburzonych funkcji organizmu i świadczone są przez wykwali-
fikowanych specjalistów. Tą formą pomocy objęte jest 22 osoby.
Sąsiedzkie usługi opiekuńcze mają charakter pomocy w do-
konywaniu codziennych zakupów, przygotowywaniu posiłków, 
wykonywaniu prac porządkowych w domu i wokół niego, zała-
twiania za osobę starszą spraw urzędowych, lekarskich i innych. 
Usługi świadczone są dla 21 osób.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa VIII. Integracja Społeczna Działanie: 8.3. Zwięk-
szenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

artykuły sponsorowane artykuły sponsorowane artykuły sponsorowane artykuły sponsorowane

Jesienne wydarzenia  
w Środowiskowym Domu Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej jest 
ośrodkiem wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektual-
ną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jed-
nocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne.
W Ośrodku realizowane są treningi w pracowniach: plastycz-
nej, stolarskiej, rękodzieła artystycznego, kulinarnej, kompute-
rowej, ogrodniczej, rehabilitacyjnej i ceramiki.
Dla każdego uczestnika opracowywany jest Indywidualny Plan 
Wspierajaco-Aktywizujący, wg którego prowadzone są zajęcia 
pozwalające odkryć w uczestniku jego mocne strony. Trenin-
gi to zajęcia nie tylko w pracownicach. To również wyjazdy 
uczestników na konkursy, przeglądy, wystawy. U nas takich wy-
jazdów nie brakuje.
11 września grupa uczestników była w Tarnobrzegu na Przeglą-
dzie Artystycznym i Konkursie literackim, a pozostali byli na 
wycieczce w Parku Historycznym w Brzezówce. Obydwie grupy 
miło spędziły czas, a po powrocie podzieliły się wrażeniami.
12 września kolejni uczestnicy brali udział w Marszu Nordic 
Walking w Kolbuszowej, skąd przywieźli nagrody i informacje 
związane z ograniczeniem używania plastiku.
Podzielili się z wszystkimi tą wiedzą i teraz w naszym Ośrodku 
już wiemy, żeby nie używać plastiku.
Nie tylko plastik jest szkodliwy dla otoczenia czy naszej przy-
rody. Zabójczo na środowisko działa również smog, o czym 
poinformował nas pan Marcin Madej z Urzędu Miejskiego 
w Głogowie Małopolskim podczas wizyty w naszym Ośrodku. 
Wykorzystując zdobytą wiedzę o szkodliwościach wynikają-
cych z niesegregowania odpadów, palenia śmieciami w piecach, 
nasi uczestnicy wzięli udział w konkursie plastycznym, a za wy-
konane prace otrzymali nagrody.
Spotkania z ciekawymi ludźmi to cykl spotkań, jakie nasz Ośro-
dek organizuje od kilku lat. W październiku naszymi gośćmi 
byli pan Piotr Brewczyński, Nadleśniczy Nadleśnictwa Głogów 
Małopolski i jego zastępca, pan Maciej Gaweł. Panowie opowie-
dzieli nam wiele ciekawych historii i nauczyli, jak „patrzeć” na 
las podczas spacerów.
Złota polska jesień, jaka tego roku nam towarzyszy, to okazja 
do spacerów na świeżym powietrzu. Wykorzystując piękną po-
godę, nasi uczestnicy udali się na cmentarze, aby zapalić znicze 
na grobach zmarłych przyjaciół. Ta wyprawa była okazją do 
rozmów o zmarłych uczestnikach, chwilą refleksji nad przemi-
jającym czasem.
O wszystkich naszych sukcesach, wycieczkach, imprezach moż-
na przeczytać na naszej stronie: http://sds.glogow-mlp.pl/ lub 
na Facebooku.
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BIBLIOTEKA POLECA
Czerwona zemsta, Krzysztof Goluch

Poruszająca opowieść o ludziach, 
których łączy miłość, a dzieli histo-
ria. Jest rok 1945. II wojna światowa 
zbliża się ku końcowi. Jan Walkie-
wicz, młody żołnierz AK, postanawia 
się ujawnić i rozpocząć nowe życie 
u boku kobiety, którą kocha. Wkrót-
ce jednak zostaje aresztowany, a jego 
ukochana ginie od kuli. Jan ślubuje 

zemstę i wraca do lasu, gdzie trafia pod komendę Mariana 
Bernaciaka, pseudonim „Orlik”. „Czerwona zemsta” to pełna 
napięcia, poruszająca opowieść o partyzanckiej codzienno-
ści, samotności i nadziei na normalne, spokojne życie. To 
hołd dla polskich partyzantów, którzy polegli na placu boju. 
To również apel do kolejnych pokoleń, aby nie pozwoliły, by 
nazwiska tych bohaterów zostały zapomniane.

Rzeka kłamstw, Edyta Świętek

Rzeka kłamstw to najnowsza po-
wieść Edyty Świętek otwierająca cykl 
„Grzechy młodości”. Autorka zapra-
sza w podróż do Bydgoszczy lat 70. 
Ukazuje w niej codzienne radości 
i smutki polskiej rodziny, które spla-
tają się z realiami życia w minionej 
epoce. Elżbieta i Tymoteusz niedaw-
no wprowadzili się do przestronnego 

mieszkania na osiedlu Kapuściska. Tymoteusz ma przed sobą 
świetlaną przyszłość i dobrze zapowiadającą się karierę. Kazi-
mierz, choć pasjonuje się kryminologią, z którą wiąże się jego 
praca zawodowa, jest nieustannie namawiany do wstąpienia 
w szeregi Służby Bezpieczeństwa. Agata nie potrafi odnaleźć 
się w roli statecznej mężatki. Młoda polonistka wciąż wdaje 
się w romanse z innymi mężczyznami. Eugeniusz wciąż paku-
je się w różne tarapaty. Krewki młodzieniec wpada nie tylko 
w ręce SB, ale również w sidła miłości. Czasy się zmieniają, ale 
ludzkie tęsknoty i namiętności pozostają takie same. 

Tatami kontra krzesła, Rafał  
Tomański

Z tej książki dowiecie się, dlaczego Ja-
pończycy mają skośne oczy, nie lubią 
Facebooka i namiętnie grają w golfa. 
Przeczytacie o kobietach cierpiących 
na syndrom męża na emeryturze 
i na stare lata zbierających pluszaki… 
o mężczyznach godzinami gapiących 
się na spadające metalowe kulki… 

o biznesmenach kupujących zużyte majtki gimnazjalistek 
w specjalnych automatach… o superszybkich pociągach wy-
posażonych w starodawne toalety… „Tatami kontra krzesła” 
to nie monografia ani encyklopedia, lecz zbiór intrygujących 
ciekawostek, anegdot i faktów na temat Japonii. Książka po-
maga zrozumieć Japończyków oraz pokazuje, jak nie ulegać 
stereotypom na ich temat. Lektura obowiązkowa dla wszyst-
kich, którzy chcą przyjrzeć się Japonii nie tylko przez pryzmat 
filmów Kurosawy i prozy Harukiego Murakamiego.

MGBP w Głogowie Młp.

Opracowana przez panią Annę i panią Barbarę innowa-
cja pedagogiczna „Moja mała ojczyzna – Budy Głogowskie 
i gmina Głogów Małopolski”, skierowana do uczniów klas 
czwartych, ma na celu rozwijanie i rozbudzanie poczucia 
przynależności do środowiska lokalnego. Poprzez wszelkie-
go rodzaju zajęcia związanie z kulturą, wycieczki, spotkania, 
wystawy, poszerza wiedzę o tradycjach i wartościach kultu-
rowych regionu. W edukacji regionalnej, zwłaszcza w odnie-
sieniu do dzieci, niezbędnym elementem rozwoju jest poczu-
cie przynależności do miejsca i chęć pozyskania wiedzy na 
temat historii, kultury i zwyczajów swojej „małej ojczyzny”.

W ramach wyżej wymienionego projektu, uczniowie klas 
czwartych odwiedzili bibliotekę w Głogowie Małopolskim. 
Lekcja odbyła się 15 października w czytelni MGBP. Spo-
tkanie poświęcone było tematyce związanej z trwającą od 
16 września w bibliotece wystawą zatytułowaną „Głogów 
dawniej i dziś”, prezentującą zdjęcia archiwalne głogow-
skich zabytków i ich współcześnie zrobione odpowiedniki.

Pomysł na przeprowadzenie spotkania z wykorzystaniem 
dostępnej wystawy okazał się trafnym wyborem. Dzieci od 
samego początku, poprzez zgłaszanie się i odpowiadanie na 
zadawane pytania, bardzo aktywnie brały udział w całym 
spotkaniu. Edukacja poprzez zabawę polegająca na szuka-
niu różnic pomiędzy zdjęciami, które dzieli 100 lat, dostar-
czyła młodym słuchaczom dodatkowych emocji. Pan Ro-
bert Borkowski prowadzący spotkanie, dzięki umiejętności 
budowania i dozowania napięcia w przekazywaniu wiedzy 
o historii Głogowa oraz poprzez ciekawe anegdoty i legen-
dy, w pełni przekonał do siebie czwartoklasistów.

Godzinna lekcja upłynęła w miłej i przyjemnej atmosferze. 
Na zakończenie każdy uczestnik spotkania otrzymał na pa-
miątkę folder zawierający dzieje i fotografie Głogowa Młp.

Monika Piekło, MGBP w Głogowie Młp

CO SŁYCHAć 
W BIBLIOTECE? 

Miejsko Gmina Biblioteka Publiczna w Głogowie 
Małopolskim bierze aktywny udział w rozbudzaniu 
świadomości wśród mieszkańców gminy historią 
regionu. Kolejny raz została zaangażowana, tym 
razem w projekcie z inicjatywy pani Anny Bielendy 
-Lasoty i pani Barbary Węglarz, nauczycielek ze 
szkoły w Budach Głogowskich.

Spotkanie poświęcone było tematyce związanej z trwającą od 16 września 
w bibliotece wystawą zatytułowaną „Głogów dawniej i dziś”
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W okresie od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 gmina Głogów Małopolski 
w czterech szkołach, dla których jest organem prowadzącym, tj. w Zespole 
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 Małopol-

ski współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
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
listopad 2019

30 września obchodziliśmy najważniejsze święto w roku – Dzień 
Chłopaka! Muszę z przykrością stwierdzić, że to jedyny moment, 
kiedy to my – faceci – jesteśmy na pierwszym planie. Ale dobre 
i to… Wtedy to dziewczyny muszą się o nas starać, wręczają drob-
ne upominki i usiłują być miłe (z różnym skutkiem). Czasem pró-
bują dostać się do męskich serc przez żołądek. Zamawiają pizzę, 
pieką babeczki itp. Właśnie taki prezent dziewczyny przygotowa-
ły dla nas w ubiegłym roku. 
W poniedziałkowy poranek zastanawialiśmy się, co wymyślą tym 
razem. Na pierwszej lekcji miała odbyć się kartkówka z języka 
polskiego, więc niczego się nie spodziewaliśmy. Wchodząc do sali, 
zobaczyliśmy wielki napis: „Wszystkiego najlepszego!”. Już wtedy 
wiedzieliśmy, że kartkówki nie będzie. Później mieliśmy miesza-
ne uczucia, bo okazało się, że dziewczyny przygotowały dla nas 
„Salon SPA”. Z wielkim zapałem zaczęły nam nakładać na twarz 
węglowe maseczki (chyba na pryszcze) i rozdały cukierki. Sam nie 
mogę w to uwierzyć, ale było super!
Październik był wyjątkowo obfity w kulturę. Najpierw mieliśmy 
okazję obejrzeć w Domu Kultury spektakl o tematyce ekologicz-
nej „SOS dla powietrza”, a kilka tygodni później przyjechali do 
nas aktorzy Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia i przedsta-
wili dwie sztuki: „Pana Twardowskiego” i „Zemstę”. Dzieci z klas 
I-III uczestniczyły za to w spotkaniu autorskim z pisarzem Woj-
ciechem Ulmanem.
Jako najstarsi uczniowie wzięliśmy też udział w programie profi-
laktycznym „Archipelag skarbów”. Uczyliśmy się między innymi, 
jak zapanować nad drzemiącym w każdym z nas „tygrysem”, który 
mieszka w „dżungli”, czyli wnętrzu człowieka. Szczerze mówiąc, nie-
których obecnych nie podejrzewałbym nawet o zwykłego „dachow-
ca”. Zaufałem jednak trenerom, bo wyglądali całkiem profesjonalnie, 
i postanowiłem, że od tej pory będę się baczniej przyglądał kolegom. 
W sumie nigdy nie wiadomo, z kim człowiek siedzi w ławce!

A skoro już wspomniałem o zwierzętach… Ich też nie zabrakło 
w październiku w naszej szkole. Wystawa „Moje zwierzątko” to 
już tradycja. To jedyny dzień w roku, kiedy można legalnie prze-
mycić do szkoły szczura, pająka, jaszczurkę lub inne stworzenie, 
idealne do zaszpanowania albo postraszenia dziewczyn (w sumie 
nie wiem, co lepsze). 
Braliśmy też udział w akcjach charytatywnych, np. „Pomóż 
dziecku”, „Okulary dla Afryki”. Koło Caritas zorganizowało też 
kwestę oraz kramik z maskotkami i słodyczami. Muszę przy-
znać, że takich dobrych pierniczków nie można dostać w żadnej 
okolicznej cukierni. 
Piękna „złota jesień” nastroiła nas wszystkich pozytywnie do 
wyjazdów integracyjnych, wycieczek do kina, kręgielni, różnych 
muzeów itp. Dla takich chwil warto być uczniem! Nie wszyscy 
jednak lubią opuszczać mury naszej ukochanej szkoły. Niektó-
rzy wręcz mogliby w niej nocować! Na przykład nasi piątoklasi-
ści, którzy postanowili zorganizować wraz z wychowawczyniami 
„Noc w szkole”. Nie wiem, czy udało im się spotkać jakiegoś ucha, 
ale na pewno mieli niezły ubaw. Ach, te dzieciaki! 

Uczniowie klasy 8a z wych. Ewą Furgałą

Wśród 71 nagrodzonych szkół z województwa podkarpac-
kiego znalazła się SP w Głogowie Młp., która otrzyma wypo-
sażenie dla mobilnej pracowni multimedialnej w postaci 16 
laptopów. Szkoła otrzyma również szafę do przechowywania 
laptopów i bezprzewodowe urządzenie sieciowe. Nowoczesny 
sprzęt komputerowy będzie wsparciem przy prowadzeniu lek-
cji i korzystaniu z internetowych zasobów edukacyjnych. Na-
grody będą przekazane w bieżącym roku szkolnym 2019/20.

W konkursie mogły wziąć udział szkoły z miejscowości 
liczących do 50 tysięcy mieszkańców. Kolejne warunki, 
które należało spełnić, to zgłoszenie się szkoły do projektu 
OSE i programu mLegitymacja szkolna. Dodatkowo szkoła 
mogła przysłać przygotowaną specjalnie na konkurs pracę 
plastyczną pt. „Smart szkoła”. Szansę na wygraną zwiększa-
ła również deklaracja zgłoszenia się szkoły do programów 
OSE Hero oraz CodeWeek.

Koordynatorami projektu byli nauczyciele informatyki. 
Gratulujemy. Anna Morawiec

#OSEWYZWANIE.  
NAGRODA DLA GŁOGOWSKIEJ SZKOŁY

1606 szkół z całej Polski zgłosiło się do konkursu #OSEWyzwanie, organizowanego przez Ministerstwo Cyfry-
zacji i Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Naro-
dowej. Komisja konkursowa ogłosiła już wyniki i przyznała nagrody. 

Wśród 71 nagrodzonych szkół z województwa podkarpackiego znalazła się  
Szkoła Podstawowa w Głogowie Małopolskim
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Uczestnicy zaprezentowali swoje talenty w następujących 
kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV-VI, VII-VIII. Pre-
zentacje uczestników oceniała specjalnie w tym celu powo-
łana komisja konkursowa, w której skład wchodzili: pani 
Elżbieta Szczur – Dyrektor Festiwalu Piosenki Ewangeli-
zacyjnej im. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ, pani Izabela 
Pustelak-Madej – absolwentka wydziału sztuki Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego i pan Jakub Pięta – nauczyciel szkoły 
muzycznej w Głogowie Małopolskim.

Patronatem honorowym festiwal objęli: Jego Ekscelen-
cja Biskup Rzeszowski Jan Wątroba, Podkarpacki Kurator 
Oświaty pani Małgorzata Rauch oraz Burmistrz Głogowa 
Małopolskiego pan Paweł Baj.

Wśród zaproszonych gości, obok młodych wykonawców, 
ich opiekunów i rodziców, znaleźli się pani Elżbieta Wolan 
– Wizytator Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Pani Bar-
bara Madej – radna Gminy Głogów Małopolski. 

W konkursie mieliśmy przyjemność gościć reprezentantów 
następujących szkół: Szkoła Podstawowa nr 17 w Rzeszo-
wie, Szkoła Podstawowa im. biskupa Wojciecha Tomaki 
w Trzebownisku, Szkoła Podstawowa w Głogowie Małopol-
skim, Szkoła Podstawowa im. Jana Bosko w Trześni, Szkoła 
Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Niwiskach, Szkoła 

„DOBRZE JEST DZIęKOWAć PANU…” 
W sobotę 19 października odbyła się siódma już z kolei edycja Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni i Piosenki 
Religijnej pod hasłem „Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać Imieniu Twemu, o Najwyższy”, organizowane-
go przez Zespół Szkół w Budach Głogowskich.

Uczestnicy festiwalu zaprezentowali wysoki poziom, dlatego trud-
no było wyłonić zwycięzców. Ostatecznie jury nagrodziło następu-
jących uczestników:

Kategoria: Soliści klasy I–III:
I miejsce: Seweryn Rak z Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Na-
zaretanek w Rzeszowie,
II miejsce: Liliana Pachla z Zespołu Szkół w Przewrotnem,
III miejsce: Paulina Cisowska z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w So-
kołowie Małopolskim.

Wyróżnienia:
Milena Gancarz ze Szkoły Podstawowej im. biskupa Wojciecha To-
maki w Trzebownisku, Julia Tabaka z Zespołu Szkół im. Prymasa Ty-
siąclecia Stefana Wyszyńskiego w Wólce Niedźwieckiej, Maja Bęben 
z Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim.

Kategoria: Soliści klasy IV–VI:
I miejsce: Mateusz Bajek z ZS w Budach Głogowskich,
II miejsce: Julia Syniec ze SP w Widełce,
II miejsce: Oliwia Rak z ZS w Wysokiej Głogowskiej, 
III miejsce: Zuzanna Buczek ze SP w Majdanie Królewskim, 
III miejsce: Kinga Dragan ze SP im. św. Królowej Jadwigi w Niwiskach.

Wyróżnienia:
Karolina Selwa z Zespołu Szkół w Przewrotnem.

Kategoria: Zespoły klasy IV–VI:
I miejsce: Zespół ze Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanow-
skiego w Cmolasie,
I miejsce: Zespół z Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej,
II miejsce: Zespół ze Szkoły Podstawowej w Głogowie Małopolskim,
III miejsce: Zespół ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Partyki 
w Górnie.

Kategoria: Soliści klasy VII–VIII:
I miejsce: Aleksandra Kulikowska ze Szkoły Podstawowej nr 17 
w Rzeszowie,
II miejsce: Kinga Fic z Zespołu Szkół w Pogwizdowie Nowym,
III miejsce: Maja Bańkowska ze Szkoły Podstawowej im. biskupa 
Wojciecha Tomaki w Trzebownisku.

Podstawowa w Majdanie Królewskim, Szkoła Podstawowa 
w Widełce, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kami-
la Baczyńskiego w Kolbuszowej, Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Ignacego Partyki w Górnie, Szkoła Podstawowa im. 
św. Królowej Jadwigi w Niwiskach, Szkoła Podstawowa im. 
prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie, Publiczna Szko-
ła Podstawowa w Krzątce, Publiczna Szkoła Podstawowa 
Sióstr Nazaretanek w Rzeszowie, Zespół Szkół w Sokołowie 
Małopolskim, Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Zaczer-
niu, Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej, Zespół Szkół 
im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim, Zespół Szkół 
w Trzebosi, Zespół Szkół w Przewrotnem, Zespół Szkół 
im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie, Zespół Szkół im. 
Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego w Wólce Niedź-
wieckiej, Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym, Zespół 
Szkół w Budach Głogowskich.

Konkurs dał wiele radości, emocji i wzruszeń uczestnikom 
i publiczności. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów!

Barbara Węglarz
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W konkursie wzięło udział 12 uczestników z trzech szkół 
podstawowych z terenu gminy. 
Głównym celem konkursu było zachęcenie uczniów do do-
skonalenia tabliczki mnożenia, rozwijania zainteresowań 
matematycznych oraz kształtowania umiejętności zdrowej 
rywalizacji i radzenia sobie ze stresem.

Tytuł „MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA” otrzymali:
klasy III: Jakub Kozubal – uczeń Szkoły Podstawowej 
w Budach Głogowskich.
klasy IV: Maciej Kowalski – uczeń Szkoły Podstawowej 
w Wysokiej Głogowskiej.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Barbara Kołodziej

GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY
„MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA”

W dniu 22 października 2019 r. w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wysokiej Głogowskiej odbył 
się Gminny Konkurs Matematyczny dla klas III i IV szkół podstawowych „MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA”.

Podczas uroczystości przedszkolaki dziękowały wierszem 
i piosenką wszystkim pracującym na co dzień w obszarze edu-
kacji, ale również tym, którzy edukację wspierają. Dzieci miały 
okazję zaprezentować swoje zdolności artystyczne, recytator-
skie i taneczne oraz przede wszystkim nauczyć się, jak ważne 
jest wyrażenie uczuć przywiązania i wdzięczności wobec ludzi, 
od których doświadczamy dobra i pomocy na co dzień. 
W uroczystości uczestniczyli także rodzice, rodzeństwo 
i bliscy przedszkolaków, jak również przedstawiciele spo-
łeczności lokalnej. W imieniu własnym oraz Burmistrza 
Głogowa Młp. – pana Pawła Baja, życzenia dla całej społecz-
ności przedszkoli i żłobków złożyła pani Katarzyna Wajda 
– dyrektor SCEA w Głogowie Młp. Również obecni goście: 
pan Mieczysław Niemiec – sołtys wsi Rogoźnica, pani Anna 
Migut oraz pani Anna Grabowska – członkinie Rady Gło-
gowskiej Fundacji Rozwoju Społecznego – skierowały cie-
płe słowa uznania wobec dzieci i pracowników, dziękując 
placówkom za ich wkład w wychowanie, kształcenie oraz 
wspieranie wszechstronnego rozwoju młodego pokolenia.
Po części artystycznej przyszedł czas na rozdanie nagród przy-
znanych w 4. edycji Gminnego Konkursu Fotograficznego 
skierowanego do przedszkoli, który w tym roku odbywał się 
pod hasłem „Rodzic – partnerem przedszkola”. Podsumowa-
nia wyników konkursu dokonała przewodnicząca jury kon-
kursu – pani Bożena Woźny – Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Rozwoju Gminy Głogów Małopolski, która wraz z członkami 
jury wręczyła zwycięzcom pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 
ufundowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Głogów 
Młp. oraz Głogowską Fundację Rozwoju Społecznego. Miłe 
upominki w postaci klocków i gier dydaktycznych dla swo-
ich przedszkolaków zdobyły nauczycielki wychowania przed-
szkolnego: Anna Terpin, Wioletta Dworak, Joanna Saj, Kata-
rzyna Bajek, Magdalena Kowal, Małgorzata Osiniak.

Podczas uroczystości Nagrody Dyrektora wraz z pamiąt-
kowymi dyplomami odebrali także pracownicy przedszkoli 
i żłobków, którzy w sposób szczególny, poprzez osobiste za-
angażowanie, przyczyniali się w ubiegłym roku szkolnym 
do podnoszenia jakości pracy placówek.

Małgorzata Gorczyca, Zespół Żłobków Gminy Głogów Małopolski

DZIECI UCZCIŁY ŚWIęTO EDUKACJI NARODOWEJ 
9 października 2019 r. społeczność Zespołu Żłobków Gminy Głogów Małopolski oraz Niepublicznych Przed-
szkoli z Rogoźnicy i Bud Głogowskich świętowała Dzień Edukacji Narodowej. Obchody uświetniły tańce, 
wierszyki i piosenki w wykonaniu przedszkolaków.
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W staropolskiej rzeczywistości to męż-
czyzna był panem i dziedzicem. Jego 
żona jako dziedziczka czasami mogła 
go zastępować, ale rzadko dochodziło 
do takich sytuacji. W przypadku ksią-
żąt Lubomirskich to mąż Urszuli, Jan 
Kazimierz, zajmował się zarządzaniem 
majątkiem oraz sprawami swoich pod-
danych. Jednak gdy w 1737 r. zmarł, 
obowiązki te spadły na młodą jeszcze 
wdowę. Jak sobie z nimi radziła?

Przede wszystkim Lubomirska wy-
znaczyła swojego komisarza, który 
wyręczał ją z bezpośredniego nadzo-
ru nad majątkiem. Ze źródeł pisanych 
znamy nazwiska kilku z nich, byli to 
m.in. Maksymilian Raczkowski, Ka-
rol Grabowski czy Melchior Pawłow-
ski. Niemal całe dziesięciolecie lat 40. 
XVIII w. księżna spędziła, często po-
dróżując. Wyjeżdżała do Wrocławia, 
Białegostoku, Warszawy czy do Wią-
zowny, swych podwarszawskich włości. Do Głogowa Lubo-
mirska zaglądała średnio raz w roku i pozostawała w nim 
około dwóch-trzech miesięcy. Od jesieni 1749 r. do wiosny 
1752 r. księżna przebywała w Czechach na dłuższej kuracji 
leczniczej. Została przedstawiona wówczas cesarzowej Ma-
rii Teresie i wraz z córką Marią otrzymały od niej Krzyże 
Gwiaździste, najwyższy kobiecy order dworu austriackiego.

W latach 50. XVIII w. Urszula Lubomirska już częściej 
przebywała w Głogowie. Wówczas to zajęła się dalszym roz-
wijaniem swoich włości. W tym czasie powstał nowy muro-
wany ratusz, także murowany szpital dla ubogich, księżna 
założyła nowe cechy rzemieślnicze, do dóbr dziedzicznych 
przyłączyła sąsiadujące z nimi starostwo bratkowickie, a na 
początku lat 60. sprowadziła do miasta księży misjonarzy 
i ufundowała im nieistniejący już dziś kościół. Wszystko to 
dowodzi, że Lubomirska była kobietą gospodarną i przed-
siębiorczą, w czym prześcignęła niejedną z dam tamtej epo-
ki. W wybranych wsiach, m.in. w Hucisku, wprowadziła 
nawet nowoczesny sposób zarządzania folwarkiem, pozwa-
lając chłopom, w zamian za stały czynsz, uprawiać dla siebie 
folwarczną ziemię.

Jednak nie tylko sprawami gospodarczymi zajmowała się 
księżna Urszula. W księgach wójtowskich Głogowa istnieje 
wiele adnotacji świadczących o ingerencjach w sprawy jej 
poddanych. Częściowo wynikało to z tego, że jako dzie-
dziczka była instancją odwoławczą od sądu wójtowskiego, 
a częściowo ze zwykłej troski o swoich poddanych. Bardzo 
często w księgach można znaleźć informacje typu: ten zapis 
aprobowany przez Jaśnie Oświeconą Księżnę Dobrodziejkę 
albo za konsensem Jaśnie Oświeconej Księżnej Jejmość Do-
brodziejki. Zdarzały się sytuacje, kiedy skrzywdzeni miesz-
czanie bezpośrednio udawali się przed oblicze księżnej 
i opowiadali o swojej krzywdzie, prosząc ją o pomoc.

Tak było w przypadku Teresy Kogut-
ki, której historia została opisana na 
kartach księgi wójtowskiej pod datą 
23 września 1772 r. Otóż Kogutka 
otrzymała zapisany testamentem od 
swojego zmarłego męża Wojciecha 
Krydzińskiego ogród półłankowy za 
Bramą Rzeszowską przy okopisku ży-
dowskim, z jednej strony Jędrzeja Gro-
deckiego, z drugiej Jędrzeja Kubasa le-
żący. Ogród miał być podstawą bytu 
dla niej i na pół osieroconych dzieci, 
Wojciecha i Anny. Jednak uprawa 
ogrodu nie wystarczyła na utrzyma-
nie, dlatego Kogutka pożyczyła od 
pasierba Stanisława Krydzińskiego 
pewną kwotę pod zastaw ogrodu. Ten 
przejął go i użytkował przez 27 lat 
i mimo że nie miał prawa własności 
do niego, sprzedał go osobie trzeciej. 
Teresa Kogutka popadła w skrajną 
nędzę, pożyczone pieniądze dawno 
się skończyły, w dodatku nie była 

w stanie odzyskać swojego ogrodu. Szlochając i słaniając 
się, poprosiła o posłuchanie księżną Urszulę Lubomirską 
i opowiedziała jej o swoim nieszczęsnym losie.

Księżna niezwłocznie kazała zająć się tą sprawą sądowi 
wójtowskiemu. Za wyraźną dyspozycją Jaśnie Oświeconej 
Księżny Jejmość Urszuli z Branickich Lubomirskiej, mia-
sta Głowowa Pani – czytamy w księdze wójtowskiej – My, 
Urząd przychyliwszy się, nie faworyzując żadnej stronie, na 
fundamencie prawa i świętej sprawiedliwości, takowy wy-
daliśmy dekret, ażeby rzeczony ogród Teresa Kogutka jako 
swój własny odebrała. Wdowa jednak została zobligowana 
do tego, aby oddać pożyczoną sumę Stanisławowi Krydziń-
skiemu, natomiast ten miał zwrócić pieniądze osobie, któ-
rej nieprawnie sprzedał ogród. Na tym nie koniec. Urszula 
Lubomirska uznała, że za swoją nieuczciwość Krydziński 
musi zostać dodatkowo ukarany. Zgodnie z tym, co orzekł 
sąd wójtowski, przestrzegając takowych postępków fałszy-
wych, osobliwie co do prawa, skąd wielkie wynikają kłótnie, 
ukrzywdzenia ubogich wdów, co aby się więcej nie prakty-
kowało, kara cielesna takowa mu naznacza się. Brakuje in-
formacji o rodzaju owej „kary cielesnej”, jednak urzędnik 
zaznaczył, że jest ona wyznaczona od jurysdykcji zamkowej, 
a więc musiała być zapisana w odręcznym piśmie, które 
otrzymał sąd od Lubomirskiej.

Krzywda Teresy Kogutki musiała poruszyć serce księżnej, 
która tak surowo kazała osądzić Stanisława Krydzińskiego, 
nie starając się nawet wysłuchać, dlaczego sprzedał on trzy-
many tylko w zastawie ogród. Widocznie sam wygląd ubo-
giej wdowy wywołał jej oburzenie na postępowanie pasierba 
Kogutki. Karty ksiąg wójtowskich zdradzają, że dziedziczka 
Głogowa wiele razy stawała w obronie wdów czy sierot.

Robert Borkowski

Z BUDUARU KSIęŻNEJ URSZULI CZ. III
Po raz trzeci zajrzyjmy do buduaru księżnej Urszuli Lubomirskiej. Tym razem po to, aby zobaczyć, jakimi 
sprawami zajmowała się księżna w swoich dobrach dziedzicznych.

Karta księgi wójtowskiej z opisem perypetii Teresy Kogutki 
(zbiory Archiwum Narodowego w Krakowie)
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Rudolf Auriga urodził się 
22 grudnia 1891 r. w Kamionce 
Wielkiej, jednej z nowosądeckich 
wsi. Pochodził z wielodzietnej 
rodziny, miał jeszcze dziewięcio-
ro rodzeństwa. Ojciec pracował 
jako kolejarz, ale ekonomiczna 
sytuacja rodziny przedstawiała 
się bardzo źle. Bolesnym mo-
mentem była śmierć matki Ru-
dolfa. Jego ojciec zdecydował się 
na powtórne małżeństwo i prze-
niósł się z częścią dzieci, w tym 

z Rudolfem, do Jasła. Pozostałe rodzeństwo zostało oddane 
pod opiekę krewnych. Pomimo ciężkiego dzieciństwa chło-
pak okazał się nad wyraz ambitny. Po zakończeniu eduka-
cji szkolnej rozpoczął naukę w seminarium nauczycielskim 
w Krośnie. Mając na względzie trudną sytuację w rodzinie, 
ucząc się, dodatkowo udzielał prywatnych lekcji. Jako wzoro-
wy uczeń seminarium otrzymał stypendium, które częścio-
wo przeznaczył na wsparcie bliskich.
Pracę nauczyciela rozpoczął w 1910 r. w Nowej Wsi Czudec-
kiej i Czudcu. W maju 1914 r. zawarł związek małżeński 
z Amelią Prószyńską, także nauczycielką. Niestety, szczęście 
młodych małżonków nie trwało długo. Wybuch pierwszej 
wojny światowej spowodował mobilizację Aurigi do armii 
austriackiej. Trafił najpierw na front włoski, a później za-
chodni. Walczył pod Pawią i Verdun. W czasie służby woj-
skowej awansowano go do stopnia oficerskiego. W 1918 r., 
gdy zakończyła się wojna, wraz ze swoimi podwładnymi, 
również Polakami, wrócił pieszo do kraju i wstąpił do Wojska 
Polskiego, biorąc udział w walkach o obronę polskich granic.
Jesienią 1920 r. został zdemobilizowany i po sześcioletniej 
przerwie powrócił do pracy w oświacie. Kuratorium skiero-
wało go razem z żoną do szkoły w Głogowie. We wrześniu 
1921 r. objął on stanowisko kierownika szkoły. Przypomnij-
my, od 1822 r. mieściła się ona w budynku ratusza. Najważ-
niejszym problemem, przed jakim stanął Auriga, był stan 
techniczny budynku. W 1923 r. komisja budowlana ze sta-
rostwa rzeszowskiego zaleciła wyłączenie go z użyteczności 
i tylko warunkowo, po dokonaniu naprawy dachu, zezwo-
liła na dalsze funkcjonowanie w nim szkoły. Rok później 
burmistrzem Głogowa został Andrzej Brzuza [jego biogra-
fia, patrz: ZG nr 5/2019] i Auriga we współpracy z nim roz-
począł starania o wybudowanie nowej siedziby szkoły. Na 
szczęście, udało się pozyskać dofinansowanie z Minister-
stwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, dzięki 
czemu w latach 1925-1928 powstał duży i nowoczesny, jak 
na owe czasy, gmach szkolny. W nowym budynku szkolnym 
sale wymalowano – pisał Auriga w kronice szkolnej we 
wrześniu 1928 r. – nęcą swym estetycznym wyglądem. Jest 
nadzieja, że wygląd tych sal, jak i całego budynku wpłynie 
dodatnio nie tylko na lepsze postępy uczniów, lecz również 
i podniesie frekwencję, która jest podstawą do dobrej nauki. 

GŁOGOWSKIE BIOGRAFIE
RUDOLF AURIGA

Bohater niniejszego artykułu to symbol patriotyzmu, poświęcenia i pracowitości. Zajmuje niekwestionowane 
miejsce wśród osób zasłużonych dla głogowskiej oświaty.

Rudolf Auriga

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 czwar-
tek miesiąca. Tel. 515 249 728

Kierownik szkoły wraz z miejscowymi nauczycielami, m.in 
Marią Dzierżyńską i Franciszkiem Kotulą, zapoczątkowali 
cykl imprez o charakterze kulturalno-społecznym, mający 
na celu zbiórkę pieniędzy. Za uzyskane środki uposażono 
szkołę w niezbędne przybory i pomoce naukowe.
Rudolf Auriga ciągle podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, 
w 1924 r. ukończył Wyższy Kurs Nauczycielski we Lwowie 
z zakresu geograficzno-przyrodniczego, a w 1927 r. został 
członkiem Rady Szkolnej Powiatowej w Rzeszowie. Pracę 
w Głogowie zakończył w 1935 r., kuratorium od września 
tego roku przeniosło go do szkoły powszechnej im. H. Sien-
kiewicza w Rzeszowie, również na stanowisko kierownicze.
Po wielu latach owocnej pracy w oświacie Rudolf Auri-
ga w 1939 r. po raz drugi w swym życiu znalazł się przed 
obliczem wojny. Charakter Rudolfa Aurigi oczywiście nie 
pozwolił mu biernie poddawać się działaniom okupanta. 
Koordynował on prace związane z tajnym nauczaniem, 
a w 1941 r. stanął na czele konspiracyjnej Powiatowej Ko-
misji Oświaty i Kultury. Organizował tajne kursy przygoto-
wujące do pracy nauczycieli. Swojego zajęcia nie przerwał 
nawet w chwili dramatu rodzinnego, kiedy to jego syn trafił 
do Auschwitz. 18 września 1943 r. Auriga został aresztowa-
ny i uwięziony przez rzeszowskie Gestapo. Oskarżono go 
o nielegalną działalność wymierzoną przeciwko władzom 
Generalnego Gubernatorstwa. Dotkliwie bity i torturowany 
oraz męczony psychicznie, nie ujawnił nazwiska żadnego 
ze swoich współpracowników.
W odwecie za przeprowadzoną akcję partyzancką we wsi 
Złotniki niedaleko Mielca, w wyniku której zabito dwóch 
granatowych policjantów obwinianych o zbyt gorliwą współ-
pracę z wrogiem, 3 listopada 1943 r. Niemcy przetransporto-
wali 10 zakładników z więzienia w Rzeszowie. Była to celowo 
zorganizowana akcja o charakterze odwetowo-pokazowym 
ku przestrodze skierowana do mieszkańców wsi. Wcześniej 
w miejscu egzekucji partyzanckiej nakazano czterem Pola-
kom ze Złotnik wykopać dół. Przyprowadzono do niego za-
kładników i wszystkich rozstrzelano. Następnie dół zasypano 
i zakazano stawiania krzyża. Wśród 10 bestialsko zamordo-
wanych więźniów był Rudolf Auriga.
27 października 1944 r. dokonano ekshumacji zwłok i przenie-
siono je na cmentarz parafialny w Mielcu. O historii ich tra-
gicznej śmierci przypomina nam dzisiaj umieszczony w miej-
scu spoczynku obelisk z wyrytymi nazwiskami wszystkich 
rozstrzelanych. Dla upamiętnienia Rudolfa Aurigi Szkoła Pod-
stawowa nr 24 w Rzeszowie przyjęła go na swojego patrona.

Monika Piekło
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Listopadowo

FOTOREPORTAŻ
Wojciech Dulski

Do takiego wyniku przyczynili się szczególnie strzelcy, którzy 
celnie trafiali do bramek przeciwników z „Jedności”. Byli to: 
Paweł Bułaś, Piotr Nowak, Radek Tomaszek, Damian Wesół, 
Karol Kaczorowski, Paweł Krajewski oraz Mateusz Pietrucha. 

Zespół Orła wystąpił w składzie: Michał Bułaś, Karol Kaczo-
rowski, Marek Kida, Paweł Nowak, Przemysław Zieliński, 
Paweł Bułaś, Paweł Krajewski, Radosław Tomaszek, Florian 
Siłka, Damian Wesół, Karol Fuglewicz oraz Piotr Nowak.

– Wszystkich kibiców zapraszamy na kolejny mecz, który odbę-
dzie się w najbliższą niedzielę, 10 listopada o godzinie 12:30 na 
stadionie w Wysokiej Głogowskiej. Przeciwnikiem Orła będzie 
Dąb Dąbrowa – mówi Karol Kaczorowski, zawodnik Orła. 

Warto dodać, że Orzeł Wysoka Głogowska zajmuje obecnie 
wysoką – trzecią pozycję w rzeszowskiej B klasie. Serdecz-
nie gratulujemy zwycięstwa z niesamowitym wynikiem 
i życzymy Orłowi dalszych sukcesów sportowych.

POGROM NA STADIONIE 
ORŁA

27 października bieżącego roku Orzeł Wysoka Gło-
gowska zdeklasował na własnym stadionie zespół 
z Huciska, robiącym wrażenie wynikiem 14:0. 

Zawody odbędą się 7 grudnia (sobota) o godzinie 11:00 w gło-
gowskim Borze. Program imprezy przedstawia się następująco:
– od godziny 8:00 do 10:30 wydawanie pakietów startowych;
– 9:45 – złożenie kwiatów przez delegację w „Miejscu 

straceń więźniów politycznych…”
– 10:30 – rozgrzewka i otwarcie zawodów;
– 11:00 – start biegu;
– 11:50 – zamknięcie biegu;
– 12:30 – dekoracja zwycięzców, wspólne ognisko oraz lo-

sowanie nagród dla osób, które ukończyły bieg.
Wydarzenie to ma na 
celu uczczenie pamięci 
Żołnierzy Niezłomnych 
– Dowódcy Okręgu Gło-
gów Małopolski chorą-
żego Franciszka Litwina 
(pseudonimy: Zelota, Jan, 
Zaręba, Marian, Stach) 
oraz popularyzację biegów 
przełajowych wśród mło-
dzieży oraz dorosłych. Or-

ganizatorzy chcą także w ten sposób upowszechnić zdrowy 
styl życia, aktywne spędzanie czasu wolnego oraz promo-
wać tereny leśne należące do Lasów Państwowych Nadle-
śnictwa Głogów Małopolski. 

Bieg odbędzie się na dystansie 5 kilometrów w kompleksie 
leśnym. Impreza ma charakter otwarty, prawo startu mają 
wszyscy posiadający obywatelstwo polskie. 

Monika Wasiluszko

IV BIEG ZELOTY
Wielkimi krokami zbliża się kolejna, czwarta już z kolei 
edycja wydarzenia sportowego, jakim jest Bieg Zeloty. 
Organizatorem imprezy jest Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej „Sokół” Głogów Młp. pod honorowym 
patronatem Burmistrza Głogowa Młp. Pawła Baja.
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Ponadto, w kulturze indiańskiej dynia była wykorzystywa-
na do produkcji różnych przedmiotów, zarówno użytku 
codziennego, np. misy, naczynia, jak również artystycznych 
takich jak rzeźby. Wierzono wówczas, że dynia powstała 
z ciał zmarłych bogów, stąd tak silna obecność dyni w tej 
kulturze. Nawet podczas wyrobu biżuterii Indianie bazowa-
li na wyglądzie dyni oraz jej kwiatów.

Europa o istnieniu dyni dowiedziała się jednak dopiero w XV 
wieku, kiedy Krzysztof Kolumb sprowadził warzywo na kon-
tynent. W ciągu 100 lat dynię uprawiano w wielu krajach Eu-
ropy, ze względu na wiarę w jej liczne właściwości. Dziś dynia 
jest symbolem Halloween i ma szerokie zastosowanie w prze-
myśle kosmetycznym, gdzie z jej pestek tworzy się różnorod-
ne oleje przeznaczone do nawilżania i odżywiania skóry.

Wartości odżywcze dyni. Możemy w niej znaleźć wiele cen-
nych minerałów i witamin takich jak witamina A, B1, B2, 
B3, C, beta-karoten, wapń, potas, magnez, fosfor i żelazo, 
mangan, selen i cynk. Dynię warto jeść zwłaszcza przy do-
legliwościach związanych z układem krwionośnym, wśród 
których są miażdżyca i stwardnienie tętnic, ponieważ zawie-
ra dużo fitosteroli i nienasyconych kwasów tłuszczowych, 
które zapobiegają odkładaniu się cholesterolu w tkankach. 
Ponadto jedzenie dyni pomaga w przypadku niewydolno-
ści serca, nerek lub wątroby. Jest również moczopędna i od-
kwaszająca, co może być korzystne dla ludzi z zaparciami. 
Dodatkowo jest niskokaloryczna i beztłuszczowa oraz za-

wiera dużo celulozy, dzięki czemu jest to dobre warzywo 
na odchudzanie, ponieważ przyspiesza przemianę materii. 
Dynie zawierają duże ilości beta-karotenu, prowitaminy A, 
przeciwutleniacza zapobiegającego pogarszaniu się wzroku, 
krzywiźnie oraz nowotworom. W połączeniu z witaminą E 
korzystnie wpływa na skórę poprzez utrzymywanie jej wil-
gotności na odpowiednim poziomie oraz poprzez zwalcza-
nie wolnych rodników. Pestki dyni zapobiegają rozwojowi 
zapalenia prostaty. Wynika to z wysokiej zawartości łatwo 
przyswajalnego cynku w pestkach. Ponadto cynk wpływa 
pozytywnie na włosy i paznokcie u obu płci, a u mężczyzn 
kontroluje czynności jąder przez całe życie. 

Jedzmy na zdrowie!

Monika Wasiluszko

DYNIA – DLACZEGO WARTO JĄ JEŚć?
Historia dyni sięga jeszcze czasów starożytności, ponieważ znana była już Grekom oraz Rzymianom. Pierwsi 
z nich wykorzystywali ją zalaną winem jako środek na zaparcia, zaś Rzymianie podawali na ucztach dynię 
smażoną w miodzie. 

Odporność w okresie zimowym. W okresie zimowym nasz 
organizm jest narażony na wiele infekcji wirusowych i bak-
teryjnych. Co więcej, mamy znacznie mniej okazji do ru-
chu i pozwalamy sobie na częstsze spożywanie niezdrowej 
żywności. To wszystko sprawia, że nasz organizm znacznie 
gorzej radzi sobie z odpieraniem ataków szkodliwych drob-
noustrojów. Niewielkie przeziębienia nie powinny nas mar-
twić. Stanowią bowiem pewnego rodzaju rozgrzewkę dla 
naszego systemu odpornościowego. Co innego, gdy drobne 
infekcje powtarzają się często i trwają długo. Jest to bowiem 
sygnał, że nasz układ odpornościowy jest osłabiony i należy 
go wzmocnić. 

Jak tego dokonać? Układ immunologiczny czerpie siłę ze 
składników odżywczych, które mu dostarczamy, jedząc. Je-
żeli jemy produkty zdrowe i bogate w witaminy oraz mi-
nerały, nasz organizm może czerpać z nich energię. Jeżeli 
jednak przyjmujemy pokarmy ciężkie, tłuste lub słodkie, 
w naszym ciele gromadzi się tłuszcz. Zamiast wzmacniać 
wtedy odporność, dodatkowo ją osłabiamy. Chcąc wzmoc-
nić odporność dietą, powinniśmy sięgać po: warzywa 
i owoce przynajmniej 5 razy dziennie; produkty zbożowe: 
ciemny ryż, chleb razowy, płatki owsiane; białe mięso, ryby 
i nabiał; rośliny strączkowe oraz orzechy.

Ruch dla odporności. Przy wzmacnianiu odporności nie 
bez znaczenia jest duża porcja aktywności fizycznej. Nie 
należy jednak wprowadzać ciężkich treningów z dnia na 
dzień. Jeżeli do tej pory prowadziliśmy kanapowy styl ży-
cia, należy w pierwszej kolejności przejść do większej liczby 
spacerów i lekkich ćwiczeń. Dopiero po pewnym czasie na-
leży wprowadzić bardziej intensywne ćwiczenia. Chcąc roz-
począć ćwiczenia w plenerze w okresie jesienno-zimowym, 
warto wyposażyć się w odpowiedni strój. Wychłodzenie or-
ganizmu może bardziej zaszkodzić niż pomóc.

Monika Wasiluszko

SPOSOBY NA WZMOCNIENIE ODPORNOŚCI ZIMĄ
Zimą mamy mniej ruchu, mniej słońca, które dodaje nam energii i chęci do działania. Dodatkowo, w okre-
sie jesienno-zimowym infekcje atakują znacznie częściej. Zmiany pogodowe wpływają również na zmiany 
w naszym organizmie. Jak wzmocnić odporność?
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artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany

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

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 Podstawowej w Głogowie Młp. projektu 
Nowa jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Głogowie Młp. 
Głównym celem programu był wzrost kompetencji kluczowych uczniów 
w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technologii informa-
cyjnej. W tym roku szkolnym zostały zrealizowane zajęcia rozwijające 
z matematyki, fizyki, geografii, a w przyszłym roku szkolnym konty-
nuowane będą z szachów i programowania oraz rozpoczną się zajęcia 
z biologii i chemii.

Dzięki prowadzonym zajęciom z geografii, fizyki, matematyki i progra-
mowania, u uczniów kształtowana była umiejętność analitycznego my-
ślenia i twórczego rozwiązywania problemów. Pomogły w tym na pewno 
przeprowadzone na poszczególnych przedmiotach doświadczenia i eks-
perymenty. Metoda eksperymentu wzmogła kreatywność i aktywność 
poznawczą młodzieży, rozwinęła zainteresowanie otaczającym światem, 
nauczyła krytycznego myślenia i wyciągania wniosków. Prowadzone 
zajęcia niewątpliwie podniosły jakość procesu kształcenia. Projekt dał 
uczniom możliwość inicjowania, odkrywania i rozwijania własnych za-
interesowań. Młodzi ludzie uczyli się przez działanie i doświadczanie. 
Pozytywna motywacja własnymi postępami zwiększyła zdolność roz-
wiązywania problemów, skłonność do pogłębiania wiedzy i kształtowa-
nia nowych umiejętności. 
W ostatnim czasie szkoła pozyskała dodatkowo pomoce z fizyki i chemii, 
m.in. zestawy podstawowych obwodów elektrycznych, teleskop, zestawy 
magnesów sztabkowych i podkowiastych, krążki Newtona z wirownicą, 
zestawy soczewek i lustra wypukło-wklęsłe, termometry i parownice. 

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany

Mieczysław A. Łyp

Kasztanowy skarbiec

W czas mglistych nocy września
odchodzą w księżycowy cień nasturcje
W błękitne płachty
jeszcze ciepłego południa
październik
zbiera kasztany

I przez moment
jakaś jasność
pada na nasze życie
jakby w powietrzu żeglował
piękny liść tulipanowca amerykańskiego
jakby jego srebrny błysk
biegł po wodach Bosforu
i ginął w śpiewie muezina

Niech w ciszy spadają
złocisto-rude kasztany
Niech Frasobliwi z ogrodowych kapliczek
otulają je w jesienne modlitwy
a przede mną otworzą
wigilijny zmierzch

Rzeszów, 1.10.2019 r.

Mieczysław A. Łyp

Sny ogrodów

Kasztanowa cisza
kładzie cień

na mijającym sierpniu

Rude krągłe kasztany
spadają jak niewidzialne tajemnice

nadchodzących tygodni

U Frączka – „Słońcesława”
przez jesienne badyle

trawy fioletowe marcinki
w glinianym siwaku z Medyni Głogowskiej

 – jak u mnie w ogrodzie
przepływają liliowe mgły

ciemne noce listopadowe przełomy

Płowieją ostatnie astry
dogasają nasturcje

Świt nie chce dnieć
 – tylko dzień zapala georginie

i rozwija ostatnie sny motyli

Rzeszów, 29.09.2019 r.
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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.

Najnowsze informacje o Gminie 
Głogów Młp. znajdziesz na:
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Tu można kupić 
„Ziemię Głogowską”Komisariat Policji w Głogowie Małopolskim

pracuje całodobowo przez siedem dni w tygodniu
telefon kontaktowy: 17 85 83 374 lub alarmowy: 997, 112

Kronika Policyjna

Kalendarium

11 listopada

101. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
Uroczyste Obchody Święta Narodowego w Gminie Głogów 
Małopolski rozpoczną się o godzinie 7:30 zbiórką pocztów 
sztandarowych przy remizie OSP w Głogowie Małopolskim. 
Następnie o 8:00 odprawiona zostanie Msza Święta w Sank-
tuarium Matki Bożej Głogowskiej w Głogowie Młp. 9:15 – 
Uroczystość składania wieńców pod Pomnikiem Poległych za 
Wolność i Niepodległość Ojczyny. 10:00 – IX Koncert Pieśni 
Patriotycznej w sali widowiskowej MGDK w Głogowie Młp.

29 listopada
Andrzejki. Imieniny Andrzeja. Wieczór wróżb odprawia-
nych w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrze-
ja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji.

6 grudnia
Mikołajki. Polska nazwa święta ku czci świętego Mikoła-
ja, biskupa Miry, obchodzonego 6 grudnia w katolicyzmie 
i prawosławiu. 

7 grudnia IV Bieg Zeloty. Zawody odbędą się 7 grudnia (sobota) o go-
dzinie 11:00 w głogowskim Borze.

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!

2.10.br. – Kierujący motocyklem marki Honda, jadąc DK 9 zderzył się z łosiem, 
w wyniku czego doznał obrażeń ciała.

5.10.br. – Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości przez mieszkańca Po-
gwizdowa Starego.

8.10.br. – Kradzież maszyny budowlanej o wartości 5 000 złotych w miejscowości 
Rogoźnica. 

9.10.br. – Policjanci KP w Głogowie Małopolskim zabezpieczyli nielegalną ho-
dowlę marihuany w miejscowości Zabajka. 

11.10.br. – Dokonanie przez nieznanych sprawców zniszczenia nowo budowane-
go placu postoju dla autobusów przy dworcu w Głogowie Małopolskim na 
łączną wartość 1500 złotych. 

19.10.br. – Wypadek drogowy w miejscowości Wysoka Głogowska, w wyniku któ-
rego na skutek odniesionych obrażeń zmarł mieszkaniec miejscowości. W tej 
sprawie prowadzone jest postępowanie przez WRD KMP w Rzeszowie.

24.10.br. – Kierowanie pojazdem motocyklowym w stanie nietrzeźwości przez 
mieszkańca Widełki w miejscowości Przewrotne.

31.10.br. – Kradzież samochodu osobowego marki Citroen C4 o wartości 10 000 
złotych na szkodę mieszkańca Głogowa Małopolskiego. 



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

.


