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POLECAMY

Takich warsztatów tanecznych jeszcze nie było. Pod okiem znakomitych tancerzy 
i instruktorów, uczniowie naszej szkoły, a wśród nich tancerki Zespołu Tańca No-
woczesnego Fenomen i Fenomen Mini, przez trzy godziny przeżywali niesamo-
witą przygodę z tańcem. 

W pierwszej części zajęć uczniowie doskonalili technikę taneczną, ćwicząc kro-
ki samby, a później przyjęli potężną dawkę hip-hopowej energii. Świetna zabawa 
i cudowna atmosfera wywołała uśmiech na twarzach zarówno dzieciaków, jak 
i naszych wspaniałych gości. 

To był bardzo intensywny czas, zakończony pamiątkowymi zdjęciami i upragnio-
nymi autografami. Mamy nadzieję, że dzięki temu spotkaniu taneczne kroki będą 
nam towarzyszyć przez cały rok.

Małgorzata Kościelna 

ROZTAŃCZONY POCZĄTEK ROKU
W ubiegłą środę, 9 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej 
odbyły się warsztaty taneczne, które poprowadziła mistrzyni świata w tań-
cach latynoamerykańskich, zwyciężczyni „Dancing with the stars. Taniec 
z gwiazdami”, aktorka Agnieszka Kaczorowska-Pela i jej mąż, tancerz hip
-hop, uczestnik III edycji programu „You can dance” – Maciej Pela. 

Uczestnicy warsztatów wraz z prowadzącymi

MGDK w Głogowie Małopolskim zaprasza wszystkich 
miłośników kinowych emocji na seanse filmowe. W co 
drugi weekend w sali widowiskowej będzie można obej-
rzeć najpopularniejsze produkcje filmowe ostatnich lat.
Projekt dedykowany jest zarówno dzieciom jak i dorosłym, 
a wstęp dla wszystkich jest darmowy. W celu zapoznania się 
z terminami oraz tematyką wyświetlanych filmów, prosimy 
na bieżąco śledzić naszą stronę internetową. Szczegółowy 
program wraz z tytułami kolejnych seansów dostępny jest 
również na tablicy ogłoszeń MGDK.
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Panie burmistrzu, rozpoczął się nowy rok, Rada Miasta 
uchwaliła nowe stawki opłat za dostarczanie wody i od-
prowadzanie ścieków. Jak się one kształtują w porównaniu 
do stawek z roku ubiegłego? 

Gmina realizuje zadanie publiczne polegające na dostar-
czaniu wody i odprowadzaniu ścieków dla wszystkich 
mieszkańców oraz dla firm, które prowadzą działalność 
gospodarczą na terenie naszej gminy. Zadanie to w imie-
niu gminy realizuje gminna spółka Eko-Głog, która wy-
konuje je bardzo rzetelnie. Wspólnie z radnymi staramy 
się tak kształtować ceny za dostarczanie wody i odprowa-
dzanie ścieków, aby były one z jednej strony jak najmniej 
uciążliwe dla mieszkańców – czyli jak najniższe, z drugiej 
strony, żeby dawały naszej spółce szanse na racjonalne 
prowadzenie swojej działalności – czyli żeby ta praca się 
opłacała. Pogodzenie tych interesów niekiedy bywa trud-
ne, dlatego co roku radni zgadzają się na dopłaty do cen za 
dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. 

Niedawno zmieniły się przepisy w tym obszarze, czego one 
dotyczą i jaki to będzie miało wpływ na ceny wody i ście-
ków dla naszych mieszkańców?

Faktycznie tak jest. Do tej pory ceny za dostarczanie wody 
i odprowadzanie ścieków ustalane były samodzielnie przez 
rady gmin. Po zmianie przepisów w systemie pojawił się 
nowy podmiot – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie – który między innymi pełni rolę regulatora cen. 
Wody Polskie mają prawo wypowiadania się w sprawie ta-
ryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego od-
prowadzania ścieków. 

Jaki to ma wpływ na nasze ceny?

Cena za dostarczanie wody dla mieszkańców nie uległa 
zmianie w porównaniu do cen z roku ubiegłego i w 2019 r. 
wynosi 2,73 zł za 1 m3 . Tutaj radni zgodzili się na dopłatę 
do każdego kubika wody w wysokości 0,20 zł. Tak samo nie 
zmieni się cena za odprowadzanie ścieków i wyniesie ona 
3,61 zł przy dopłacie 1,47 zł. Nieznacznie wzrosną opłaty za 
wodę i ścieki dla firm. Dopłata zostanie zaplanowana w bu-
dżecie gminy na 2019 rok. 

A jak nasze ceny dla mieszkańców wyglądają w porówna-
niu do cen w Rzeszowie?

Nasze ceny dla mieszkańców są niższe: w gm. Głogów Młp. 
za wodę zapłacimy 2,73 zł za 1 m3 , zaś w Rzeszowie 4,30 zł. Za 
ścieki w gm. Głogów Młp. zapłacimy 3,61 zł za 1 m3, w Rze-
szowie 3,92 zł. Podobnie rzecz się ma, jeśli chodzi o stawki 
podatkowe, tutaj też zapłacimy mniej niż w Rzeszowie.

W nowym roku zaplanowane zostały inwestycje w rozbu-
dowę sieci wod-kan. Proszę nam powiedzieć, jakie odcinki 
będą realizowane?

W minowych lata zostały zrealizowane bardzo ważne i kosz-
towne inwestycje, m.in. wybudowane zostały dwie hydro-
fornie wody, jedna w Stykowie, druga na os. Słonecznym 
w Głogowie Młp. Rozbudowana została sieć wodociągowa 
w Wysokiej Głogowskiej oraz sieć kanalizacyjna w Budach 
Głogowskich. W 2019 roku będziemy kontynuowali rozbu-
dowę sieci przy ulicy Polnej w Wysokiej Głogowskiej oraz 
przy ul. Rzeszowskiej w Głogowie Młp. Na bieżąco rozbu-
dowujemy sieć wszędzie tam, gdzie pojawiają się nowe za-
budowania lub lokują się nowe firmy. 

A co z opłatami za odbiór odpadów od mieszkańców, wszę-
dzie słychać, że ceny lawinowo rosną. Jak ta sprawa wyglą-
da w naszej gminie? 

W tym obszarze również zmieniły się przepisy. Do tej pory 
jako gmina mogliśmy samodzielnie decydować, gdzie bę-
dziemy oddawali odpady, a cena za ich zagospodarowa-
nie była przystępna. Od 2018 roku jako gmina (wspólnie 
z Rzeszowem i innymi okolicznymi gminami) zostaliśmy 
przyporządkowani do centralnego obszaru i zobowiązani 
do oddawania zebranych śmieci do nowo wybudowanej 
spalarni w Rzeszowie. Niestety tutaj ceny są wyższe i nie 
podlegają negocjacjom. Ponadto, zgodnie z przepisami, nie 
możemy dopłacać mieszkańcom do tony śmieci, tak jak to 
robimy przy opłatach za dostarczanie wody i odprowadza-
niu ścieków. Tutaj taki mechanizm jest zabroniony. 

Od kiedy możemy się spodziewać podwyżek za oddawanie 
śmieci?

Rozstrzygnięte zostały przetargi na odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów od mieszkańców i od firm, wiemy, ile bę-
dzie kosztował nas system. Na najbliższej sesji 31 stycznia 
wspólnie z radnymi zastanowimy się, o ile będą musiały 
zdrożeć opłaty za odpady, tak, aby można je było bezpiecz-
nie oddawać do rzeszowskiej spalarni. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Anna Morawiec

WODA I śCIEKI NIE ZDROżEjĄ, śmIECI NIEsTETY TAK
Rozmowa z burmistrzem Głogowa Młp. Pawłem Bajem

Śmieci z naszej gminy muszą być spalane w drogiej spalarni rzeszowskiej.  
Takie są przepisy 

Grupa AA EDEN
 w Głogowie Młp. zaprasza na spotkanie w każdy czwartek o godz. 18.00 w Miejsko Gminnym Domu Kultury w Głogowie 
Młp. w pok. nr 109. Mitingi otwarte dla wszystkich zainteresowanych odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca. 
Tel. 515 249 728
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KLUB JEŹDZIECKI LEŚNA WOLA

Ferie zimowe w siodle. Tym hasłem KJ Leśna Wola zapra-
sza do zapisów na półkolonie, które organizuje w tamtejszej 
stadninie. Zaplanowano dwa pięciodniowe turnusy w na-
stępujących terminach: pierwszy odbędzie się w dniach od 
11 do 15 lutego, natomiast drugi od 18 do 22 lutego. Zaję-
cia dedykowane są dzieciom i młodzieży w wieku od 8 do 
12  lat. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w zaję-
ciach jazdy konnej, które odbywać będą się w małych gru-
pach, aby każde dziecko otrzymało tyle uwagi, ile potrze-
buje. Organizatorzy obiecują pyszną kuchnię, dostosowaną 
do podniebień najmłodszych. Więcej informacji na temat 
zapisów znajduje się na klubowej stronie internetowej.

LKJ ZABAJKA

Zimowisko oferuje także druga stadnina koni działają-
ca na terenie gminy. Klub Jeździecki Zabajka zaprasza 
wszystkie dzieci oraz młodzież w wieku od 8 do 17 lat do 
wzięcia udziału w organizowanych przez niego atrakcjach. 
Zajęcia przystosowano zarówno dla osób dopiero rozpo-
czynających swoją przygodę z siodłem, jak również dla 
zaawansowanych. W programie liczne konkursy, zajęcia 
i imprezy tematyczne. Dla każdego z uczestników prze-
widziano godzinę jazdy konnej dziennie. Trwający 10 dni 
turnus rozpocznie się 11 i potrwa do 21 lutego. Całość 
przygody zwieńczy wręczenie certyfikatów umiejętności 
jeździeckich oraz dyplomów ukończenia obozu. Szcze-
gółowe informacje dotyczące zimowiska znajdują się na 
stronie klubu.

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Podczas ferii dzieci będą miały do dyspozycji basen oraz 
lodowisko. Aby móc skorzystać z „Białego Orlika” wcale 
nie trzeba mieć własnego sprzętu. W budynku krytej pły-
walni można wypożyczyć łyżwy oraz kaski ochronne dla 
dzieci i dorosłych. Dla najmłodszych przygotowano także 
pingwinki, służące do bezpiecznej i przyjemniejszej nauki 
jazdy. Podczas ferii obowiązywać będzie specjalny, promo-
cyjny cennik. W dniach od poniedziałku do piątku godzi-

na pływania dla dzieci i młodzieży będzie wynosić jedynie 
3,50 zł, a tyle samo czasu spędzonego na lodowisku koszto-
wać będzie 2 zł. 

MIEJSKO GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Czytelni MGBP oraz we wszystkich filiach tj. w Budach 
Głogowskich, Rudnej Małej, Rogoźnicy, Przewrotnem 
oraz w Wysokiej Głogowskiej będą prowadzone w tym 
roku w czasie tegorocznych ferii zimowych zajęcia dla 
dzieci. Podobnie jak w zeszłym roku będą to zajęcia 
plastyczne przy wykorzystaniu różnych technik, robót-
ki ręczne, gry, zabawy ruchowe oraz spotkania z książ-
ką. Szczegółowy plan zajęć znajduje się na stronie biblio-
teki www.mgbp.pl.

MIEJSKO GMINNY DOM KULTURY

Co roku MGDK oferuje szeroki zakres atrakcji przygoto-
wanych dla najmłodszych na ferie zimowe. Organizatorzy 
przygotowali 2 pięciodniowe turnusy, a w każdym z nich 
może wziąć udział po 30 osób. Zajęcia dedykowane są dla 
dzieci w wieku 7-12 lat. Planowane półkolonie będą miały 
miejsce kolejno w dniach 11-15 lutego oraz od 18 do 22 lu-
tego. Podczas zajęć podopieczni będą mieli okazję uczest-
niczyć w zajęciach rozrywkowo-edukacyjnych czy warsz-
tatach rękodzieła. W ramach turnusów zaplanowano także 
codzienne wyjścia na basen lub lodowisko. MGDK zadbała 
także o kulturalne rozrywki dla najmłodszych, organizując 
codziennie wyjazdy do kina, teatru lub muzeum. W czasie 
trwania drugiego turnusu przygotowano także wycieczki 
poza granice Rzeszowa. Podczas pobytu na zajęciach dzieci 
mają zapewnione wyżywienie – śniadanie i obiad. Więcej 
informacji na temat ferii w MGDK znajduje się na stronie 
internetowej.

Organizowane dla dzieci zajęcia co roku gromadzą rzesze 
chętnych. Zapraszamy do wzięcia udziału w zimowych tur-
nusach. Niech ferie będą dla najmłodszych nie tylko czasem 
odpoczynku od nauki, lecz także wspólnej zabawy.

Monika Sala

FERIE W NAsZEj GmINIE
Nadchodzi czas zimowego odpoczynku dla najmłodszych. Warto zadbać, aby dzieci miały w tym czasie 
zapewnione rozrywki pod okiem wykwalifikowanych opiekunów. Zadbały o to gminne instytucje, które spe-
cjalnie z tej okazji przygotowały dla podopiecznych wiele atrakcji. Co oferują dzieciom kluby jeździeckie, 
OSiR, MGBP czy MGDK? Przedstawiamy ich propozycje.

Lodowisko zaprasza małych i dużych do wspólnej zabawy

Oprócz nauki jazdy konnej, kluby jeździeckie oferują także kuligi  
i inne zabawy z końmi
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Jeśli jesteś w związku albo w Twoim najbliższym otoczeniu jest osoba nadużywająca 
alkoholu, grupa wsparcia dla osób współuzależnionych jest miejscem dla Ciebie. 
Tel.: 669 626 044

Po uroczystej mszy świętej uczestnicy zebrali się przy domu 
pod krzyżem, skąd kilka chwil później udali się w kierun-
ku wyznaczonej trasy przemarszu. Uroczystości towarzy-
szyła podniosła atmosfera. Chorągwie powiewały na wie-
trze, korony zdobiły głowy, a kolorowe naklejki odróżniały 
uczestników od przechodniów. Za orszakiem maszerowali 
zarówno dorośli, jak i dzieci. Wszyscy z zaciekawieniem 
i podziwem obserwowali kolejne przedstawienia. 

Każdy przystanek wiązał się z innym spektaklem. Jako pierw-
sza zaprezentować się miała okazję grupa teatralna młodzie-
ży „Hrabia von Trupki”, która odegrała scenę zatytułowaną 
„Dwór Heroda”. Na kolejnym postoju obejrzeć można było 
spektakl „Gospoda” w wykonaniu grupy teatralnej seniorek 

„Antynuda”. Trzeci przystanek marszu ulicami głogowskiego 
runku to „Walka dobra ze złem”, w którą wcieliły się uczenni-
ce z gimnazjum dwujęzycznego. Ostatnia scena należała do 
dzieci z Przedszkola Parafialnego oraz Przedszkola Publicz-
nego i nosiła tytuł „Brama Anielska i Szopka”. 

Barwne postacie, powiewające na wietrze chorągwie oraz 
kręcąca się na czele orszaku gwiazda robiły ogromne wraże-
nie. Całe wydarzenie miało podniosłą oraz bardzo rodzin-
ną atmosferę, na co wskazywał fakt przybycia rodzin wraz 
z dziećmi. Uroczystość zwieńczył koncert kolęd w Miejsko 
Gminnym Domu Kultury, przygotowany przez uczniów 
i nauczycieli tutejszej szkoły muzycznej.

Monika Sala

PRZEZ GŁOGOWsKI RYNEK PRZEsZLI  
TRZEj KRÓLOWIE

Wzorem ubiegłych lat, 6 stycznia ulicami Głogowa przeszedł Orszak Trzech Króli, zorganizowany przez tutej-
sze liceum wspólnie z domem kultury, szkołą muzyczną oraz miejscowymi grupami artystycznymi. Mieszkań-
cy miasta i okolicznych miejscowości jak zwykle bardzo tłumnie zaszczycili wydarzenie swoją obecnością. 

Koncert kolęd w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej w Głogowie Młp.Spektakl „Gospoda” w wykonaniu seniorek z grupy teatralnej „Antynuda”

Coroczne spotkania Seniorów w naszej gminie stały się już 
ważną tradycją. Są okazją do wyrażenia wdzięczności za ich 
wkład w rozwój życia społecznego. Mieszkańcy gminy chętnie 
angażują się w organizację tych wydarzeń. Obok Kół Gospo-
dyń Wiejskich, swój udział mają też dzieci i młodzież szkolna, 
którzy swoimi występami uświetniają przebieg imprez. W ob-
chodach Dnia Seniora w Budach Głogowskich wziął udział 
burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj. Gościnnie 
pojawili się także poseł Zbigniew Chmielowiec oraz dyrek-
tor Caritas w Budach Głogowskich ks. Piotr Potyrała, którzy 
świętowali wspólnie z ponad 120 przybyłymi seniorami. 

Monika Sala

OBCHODY DNIA sENIORA
W ubiegły weekend miały miejsce uroczyste spotkania opłatkowe Seniorów z naszej gminy. W sobotę swo-
je święto obchodzili Seniorzy z Rudnej Małej oraz Pogwizdowa Starego, a dzień później z Bud Głogowskich 
oraz Przewrotnego.

Wśród gości znaleźli się burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj,  
poseł Zbigniew Chmielowiec oraz dyrektor tutejszego Caritas ks. Piotr Potyrała
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W tegorocznej edycji oprócz licznych zespołów, chórów 
i kapel z Polski w festiwalu udział wzięli również artyści ze 
Słowacji, Ukrainy, Węgier i  Serbii. W  Wetlinie wystąpiło 
16 zespołów, a w Cisnej do grona 22 wykonawców dołączy-
ło jeszcze 6 grup dziecięcych. Wszystkie grupy otrzymały 
pamiątkowe statuetki, dyplomy i słodycze.

ZPiT „Hanka” przy akompaniamencie kapeli zaprezentował 
najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. Widownia mogła 
usłyszeć m.in.: „Chojkę”, „Od serca do ucha”, „Pasterze mili”, 
„Gdy się Chrystus rodzi”. Artyści zebrali gromkie brawa za 
wysoki poziom wykonania utworów. Grupy do występu 
przygotowała Karolina Potoczny oraz Jakub Augustyn.

Anna Morawiec

FEsTIWAL KOLĘD I PAsTORAŁEK W BIEsZCZADACH 
Trzy grupy wokalne Zespołu Pieśni i Tańca „Hanka” oraz kapela wystąpiły jako przedstawiciele naszej gmi-
ny podczas VIII Międzynarodowego Ekumenicznego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „GLORIA IN EXELSIS DEO”. 
Zespół kolędował w parafialnych kościołach w Wetlinie i w Cisnej.

Grupy wokalne z zespołu „Hanka” reprezentowaly gminę w Bieszczadach

8 grudnia „Mikołajowie” zaprosili podopiecznych Domów 
Dziecka ze Strzyżowa, Żyznowa, Nowej Sarzyny oraz Dębicy 
do Domu Ludowego w Hucisku. Tam na dzieci czekało mnó-
stwo niespodzianek. Niezapomnianą atrakcją była przejażdżka 
quadami oraz pojazd wojskowy BRDM. W Domu Ludowym 
dzieci mogły uczestniczyć w grach i zabawach, a w przerwach 
mogły poddać się malowaniu twarzy i skorzystać z przygoto-
wanych posiłków. Najbardziej oczekiwanym momentem była 
wizyta Świętego Mikołaja, który wraz z Elfami dla każdego 
dziecka przyniósł upominek oraz paczki dla Domów Dziecka.

Przygotowanie mikołajek nie byłoby możliwe, gdyby nie włą-
czyło się w nie tylu „Mikołajów”, którzy włożyli w nie tyle 
serca. Dzięki temu udało się przygotować prezenty także dla 
podopiecznych ŚDS w Wysokiej Głogowskiej i Domu Dziecka 
w Stalowej Woli. Łącznie 165 osób otrzymało upominek. Naj-
ważniejsze jednak jest to, że wciąż tylu ludzi chce uczestniczyć 
w takich akcjach, w nagrodę licząc jedynie na pełen radości, 
szczery uśmiech dziecka.

Druhowie z OSP Hucisko nie pierwszy raz pokazują, jak wiel-
kie mają serca. Włączają się w wiele akcji, a wspólnie z Ronin 
Riders organizują także akcje zbiórki krwi w połączeniu z edu-
kacyjnymi rozrywkami dla rodzin. Od naszej strony do straża-
ków, jak i wszystkich partnerów, kierujemy wielkie: Dziękuję!

Blanka Borkowska

KAżDY mOżE ZOsTAĆ mIKOŁAjEm
Takie akcje sprawiają, że robi się ciepło na sercu. Po raz kolejny motocykliści z Ronin Riders zorganizowali 
Mikołajki dla Domów Dziecka, w które włączyło się wielu pozytywnych ludzi, chcących dać coś od siebie 
dla dzieci. W tym roku po raz drugi do akcji dołączyli druhowie z OSP Hucisko.

Największą zapłatą za okazane serce jest uśmiech drugiego człowieka

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 
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Jednostka oferuje ciekawy i bezpieczny sposób spędzania 
wolnego czasu, gorący posiłek, zajęcia ruchowe, taneczne 
oraz sportowe, a także pomoc psychologiczną, udział w im-
prezach kulturalnych oraz wiele innych. 

Seniorzy spędzają tam kilka godzin dziennie od poniedział-
ku do piątku. Mogą korzystać z pomieszczeń do wspólnych 
spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. 

Pobyt w dziennym domu jest bezpłatny, a nabór trwa cały 
rok. Szczegóły pod numerem telefonu: 17 789 74 40. W imie-
niu „Senior-WIGOR” zapraszamy do udziału w zajęciach.

Monika Sala

„sENIOR-WIGOR” 
REKRUTUjE

Znajdująca się w Budach Głogowskich placówka 
zaprasza nieaktywne zawodowo osoby po 60. roku 
życia do udziału w dziennych zajęciach. Ośrodek 
proponuje aktywne wypełnienie czasu oraz wza-
jemną integrację seniorów z terenu naszej gminy.

Seniorzy z domu dziennego „Senior-WIGOR” podczas zajęć tanecznych

Z OBIEKTYWU

BIURO RACHUNKOWE  
I NIERUCHOMOŚCI

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

Biuro rachunkowe
Pełny zakres usług księgowych.

Nieruchomości
Wycena nieruchomości,

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

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

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

Biegły rewident Aleksandra Mrozowska – 604 
537 685.

Rzeczoznawca majątkowy Eugeniusz 
Mrozowski – 605 046 936.

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 
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Fot. Uczniowie SLO uczcili pamięć tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska. 
W ramach tegorocznego XXVII finału WOŚP sztab w Zabajce zebrał rekordową 
sumę pieniędzy. Dochód z licytacji wyniósł 8500 zł. W połączeniu z pieniędzmi 
z puszek wolontariuszy zgromadzono ponad 28 tysięcy. Organizatorzy dziękują 
za zaangażowanie i hojność ochotnikom, a także ofiarodawcom oraz deklarują, 
że w przyszłym roku uda się zebrać jeszcze więcej. Podczas „Światełka do nieba” 
w Gdańsku doszło do tragicznego incydentu, w wyniku którego ciężko ranny został 
prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Niestety nie udało się uratować jego życia. 
Zmarł następnego dnia w szpitalu.



8 Ziemia GłoGowska 1/2019GOSPODARKA

Przyłączenie sołectwa do Rzeszowa było bardzo kontrower-
syjnym tematem i do dziś zdania co do słuszności tej decy-
zji są podzielone. Pierwsza część Miłocina jest w granicach 
Rzeszowa od 2010 r., natomiast decyzję o włączeniu drugiej 
części podjęto latem ubiegłego roku. Mieszkańcy Miłocina 
liczą na spełnienie obietnic władz Rzeszowa dotyczących in-
westycji takich jak budowa dróg i rozbudowa sieci wod-kan. 

Wśród mieszkańców Miłocina nie brakuje również obaw 
o wzrost kosztów życia. Dzisiaj mieszkanie w gminie Gło-
gów Młp. jest dużo tańsze, niższe są podatki, opłaty lokalne 
i śmieci. Głogowska woda jest podawana mieszkańcom ze 
źródeł głębinowych, a w Rzeszowie z Wisłoka. Brak aproba-
ty dla decyzji Rady Miejskiej wyraził Paweł Baj, burmistrz 
Głogowa Małopolskiego: – Nie jestem zadowolony z decyzji 
o włączeniu sołectwa Miłocin do Rzeszowa, ponieważ znacz-
nie zmniejszy to szanse na rozwój naszej gminy.

28 grudnia br. do Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp. 
wpłynął kolejny wniosek o włączenie do Rzeszowa od 
2020  r. sołectwa Pogwizdów Nowy. Działania władz Rze-
szowa całkowicie ignorują opinie mieszkańców gminy, 

którzy w ubiegłym roku w ogólnogminnych konsultacjach 
wypowiedzieli się przeciw włączeniu sołectwa do Rzeszo-
wa. Swoimi działaniami władze Rzeszowa niszczą dobro-
sąsiedzkie relacje pomiędzy samorządami i pod dużym 
znakiem zapytania stawiają możliwość dalszej realizacji 
programów unijnych na spornych terenach.

Monika Sala

mIŁOCIN OsIEDLEm RZEsZOWA
Zgodnie z decyzją Rady Ministrów w dniu 1 stycznia 2019 roku do Rzeszowa zostało włączone sołectwo Mi-
łocin z Gminy Głogów Młp. W przeddzień zmiany granic w miejscowości odbyły się z tej okazji uroczystości, 
w których udział wziął m.in. sołtys Miłocina Zbigniew Micał.

Miłocin z lotu ptaka

Oprócz wykonania jezdni, umowa dotyczy także powstania 
przy niej kanalizacji deszczowej. Wykonawcą została firma 
DB BUDOWNICTWO SP. Z O.O., która kwalifikuje się jako 
mały/średni przedsiębiorca. W ramach ogłoszonego zamó-
wienia wpłynęło 9 ofert. Powstała jezdnia będzie miała dłu-
gość niespełna 200 m i szerokość 5,5 metra. Łączna długość 
wykonanej w ramach projektu kanalizacji deszczowej wy-
niesie 230 m. Suma kosztów przedsięwzięcia realizowanego 
przez miasto sięga rzędu 314 760 zł. Terminem oddania do 
użytku powstałej inwestycji jest 1 maja bieżącego roku.

Monika Sala

BUDOWA DROGI PRZY ULICY mŁYNARsKIEj
W grudniu ubiegłego roku podpisano umowę na wykonanie drogi przy ulicy Młynarskiej w Głogowie Mało-
polskim. Już w najbliższych miesiącach jej mieszkańcy będą mogli korzystać z nowej jezdni. Inwestycja jest 
w całości finansowana z budżetu miasta.

Od 1 maja mieszkańcy ulicy Młynarskiej będą korzystać z nowej jezdni

W 2018 roku przybyło aż 248 najmłodszych mieszkańców 
naszej gminy. Wśród noworodków prym wiedli chłopcy, 
ponieważ przyszło ich na świat 131, natomiast dziewczy-
nek 117. Pierwszą decyzją, jaką rodzice podejmu-
ją w związku z narodzinami dziecka, jest wy-
bór imienia. W dzisiejszych czasach telewizja, 
a zwłaszcza seriale przez nią emitowane, mają 
duży wpływ na jego wybór. Mimo zauważal-
nej w ostatnich latach tendencji do nadawania 
imion pochodzenia zagranicznego, w naszej 
gminie wciąż stawia się na polskie tradycje. Naj-

popularniejszym imieniem, jakie rodzice nada-
wali swoim córkom była Zuzanna – otrzymało 

je 9 dziewczynek. Kolejnymi imionami chętnie 
wybieranymi przez rodziców były Emilia, Alek-

sandra, Maja oraz Julia. Wśród chłopców najpopu-
larniejszym imieniem był Antoni – nazwano tak 
9 dzieci. Prawie tak dużym zainteresowaniem jak 

Antoś cieszyły się także takie imiona jak Jakub czy 
Szymon. Dalej w kolejności znalazł się Miłosz, Kacper, 

Nikodem, Tymoteusz oraz Julian.
Monika Sala

NOWI mIEsZKAŃCY GmINY
Jak wynika z danych Urzędu Stanu Cywilnego w Głogowie, liczba mieszkańców gminy ma tendencję ro-
snącą. Prezentujemy dane statystyczne dotyczące urodzeń oraz najchętniej wybieranych imion.
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Chodzi konkretnie o Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną. 16 stycznia 2019 r. minęło od tego 
momentu równo 70 lat, co oznacza, że obec-
na Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna 
w Głogowie Małopolskim, jako jej kontynu-
atorka, jest najstarszą placówką kultury w na-
szej gminie. Szacowny wiek.

Ale wróćmy do 16 stycznia 1949 r. Jest to data 
ważna nie tylko dla historii głogowskiego 
czytelnictwa. Otóż głogowska biblioteka była 
jedną z 1600 bibliotek publicznych otwartych 
wówczas w całej Polsce. Tak! W jednym dniu 
dokonała się rzecz niebywała, w sposób hur-
towy powstały biblioteki aż w 1600 gminach. 
Kto nie wierzy, niech wpisze w wyszukiwarce 
internetowej tę datę wraz z frazą „otwarcie 
biblioteki”. Natychmiast ukaże się dostęp do 
setek stron internetowych bibliotek, które 
zamieściły na nich datę swojego powstania. To jeszcze nic, 
oprócz samych bibliotek gminnych, podjęto wówczas ini-
cjatywę, że powstanie dodatkowo 20 000 punktów biblio-
tecznych! Od Bałtyku aż po Tatry. Od Odry i Nysy Łużyc-
kiej aż po Bug.

Oczywiście wyznaczenie tego terminu było związane z od-
górnym działaniem władz rządowych. Przygotowywano 
się do tego bardzo dokładnie. Pół roku wcześniej, w lipcu 
1948 r., Ministerstwo Oświaty w porozumieniu z kancelarią 
Rady Państwa zorganizowało specjalną konferencję, na któ-
rej omówiono kwestie organizacyjne. Ustalono wówczas, że 
za otwarcie biblioteki odpowiadać będą rady narodowe da-
nej gminy, które w tym celu mają współpracować z miejsco-
wymi szkołami. Obowiązkiem szkół było też przygotowanie 
uroczystości związanych z otwarciem. Początkowo wyzna-
czono wcześniejszy termin na uruchomienie bibliotek, bo 
miał to być 19 grudnia 1948 r., lecz z pewnych powodów 
(kongres zjednoczeniowy PPR i PPS) przesunięto go wła-
śnie na 16 stycznia roku następnego.

Wydawałoby się, że akcja ta wynikała głównie z chęci pod-
niesienia poziomu kultury, tak zdegradowanej w czasie 
II  wojny światowej. W wytycznych Ministerstwa Oświaty 
związanych z masowym otwarciem bibliotek czytamy, że 
stało się to z uwagi na troskę władz naczelnych o udostępnie-
nie dobrej książki ogółowi obywateli w myśl zasad ustalonych 
w dekrecie o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecz-
nymi. Chodzi o dekret z 17 kwietnia 1946 r., który stał się 
podstawą tworzenia najpierw bibliotek powiatowych, a na-
stępnie gminnych. Jednak oprócz propagowania kultury, 
ówczesnym władzom komunistycznym chodziło o coś wię-
cej. Zgodnie z dalszą treścią wytycznych, otwarcie biblioteki 
w gminie miało być pierwszym etapem systematycznej akcji 
propagowania pracy z książką jako narzędziem kształtowa-
nia świadomości. No właśnie. Jak mawiał Karol Marks, byt 
kształtuje świadomość, natomiast władza „ludowa” dosko-

nale wiedziała, że właściwa książka świetnie w tym poma-
ga. Wystarczy spojrzeć, jakie tytuły znalazły się w „pakiecie 
obowiązkowym”, tworzącym księgozbiory bibliotek.

Pamiętnego dnia, 16 stycznia 1949 r., centralne uroczystości 
państwowe odbyły się w symbolicznie wybranej wsi Pustel-
nik w gminie Wielkie Dębe w powiecie mińsko-mazowiec-
kim. W Głogowie Małopolskim, zgodnie z nakazem władz, 
również otwierano bibliotekę bardzo uroczyście. Powoła-
no specjalny Komitet Oświatowy, w skład którego weszli 
burmistrz Kazimierz Sztaba, kierownik szkoły Jan Osiniak 
i Henryk Kryda, członek Miejskiej Rady Narodowej. Jan 
Osiniak ułożył program, na który składały się przemówie-
nia władz lokalnych i zaproszonych gości oraz deklamacje 
przez uczniów wierszy przeplatane, jak zaproponował kie-
rownik, ewentualnie chórem szkolnym. W części artystycz-
nej zorganizowano dodatkowo inscenizację fragmentu no-
weli Henryka Sienkiewicza „Latarnik”.

16 stycznia 1949 r. biblioteka w Głogowie Małopolskim 
otworzyła swoje podwoje, chociaż nie miała nawet własne-
go lokalu. Szafa z książkami stanęła w siedzibie Miejskiej 
Rady Narodowej, czyli w ratuszu. Pierwszą bibliotekarką 
została Janina Maks, z zawodu nauczycielka. W początko-
wym okresie swojego istnienia biblioteka była otwarta dwa 
dni w tygodniu: w środy w godz. 15.30 do 17.00 i w nie-
dziele w godz. 10.00 do 12.00. Miejska Biblioteka Publiczna 
nie miała być jedyną tego typu placówką w naszej gminie. 
Na Gminną Radę Narodową, która sprawowała władzę nad 
wsiami gminy, nałożono obowiązek uruchomienia bibliote-
ki gminnej i utworzenia punktów bibliotecznych w każdej 
wsi. Jednak tworzenie biblioteki gminnej nie jest już zwią-
zane z wydarzeniami z dnia 16 stycznia 1949 r.

Tylko jeden dzień, a tak wiele się działo.
Robert Borkowski

16 sTYCZNIA 1949 ROKU…
Każdego dnia dzieje się bardzo dużo. Lecz ja chciałem skupić się tylko na jednym dniu. 16 stycznia 1949 r. 
Dlaczego akurat na nim? Ponieważ w dniu tym, w Głogowie Małopolskim (chociaż człon „Małopolski” do-
dano dopiero w 1950 r.) zaczęła funkcjonować pierwsza w naszym mieście utworzona po II wojnie świato-
wej instytucja kultury.

W tym roku MGBP obchodzi jubileusz 70 lecia.  
Ostatnio jubileusz obchodzony był 30 lat temu, w 1989 r.
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W murach głogowskiej galerii zebrali się wielbiciele twór-
czości artystki. Do kręgu lokalnych przedstawicieli świata 
sztuki dołączyli przyjaciele malarki oraz wszyscy, dla któ-
rych piękno odgrywa ważną rolę w życiu. Po części oficjal-
nej, podczas której autorka opowiedziała o swoich pracach 
oraz otrzymała podziękowanie od lokalnej społeczności 
artystycznej, goście przystąpili do zwiedzania. Z ceglanych 
ścian spoglądały na zwiedzających kolorowe kwiaty, a wiej-
skie pejzaże przenosiły w błogi świat wakacji z dzieciństwa. 
Wśród licznych dzieł znalazł się też obraz przestawiający 
głogowski ratusz oraz drewniane rzeźby z motywem re-
ligijnym. Prace, które mieliśmy okazję obejrzeć podczas 
wernisażu, są zdaniem autorki „zapisem odczuć i wrażeń”, 
jakie towarzyszyły malarzom podczas wspólnych chwil. Są 
one zbiorem prac malarskich tworzonych w 2018 roku oraz 
rzeźb z początkowego okresu realizacji pasji.

Przygoda artystki ze światem sztuki rozpoczęła się już 20 lat 
temu. Zajmowała się wówczas rzeźbami z drewna, do czego 
zainspirowała ją pomoc przy renowacji starych mebli. Kolejne 
lata poświęciła na poszukiwania twórcze. Próbowała swoich 
sił w różnych technikach malarskich i rękodzielniczych: ry-
sunku, akwareli, akrylu, malarstwa na szkle, decoupage, a na-
wet haftu, tkactwa i koronki. Obecnie preferuje malarstwo 
akrylowe, którym zajęła się już działając w głogowskiej AGT, 
działającej przy Domu Kultury. Zawodowo zajmuje się terapią 
dzieci, pracując jako nauczyciel wspomagający. Jej ulubiony-

mi tematami malarskimi są krajobrazy – szczególnie rodzin-
nych okolic, a także martwa natura czy pejzaże. Malarka jest 
zauroczona kwiatami, chętnie przedstawia je na swoich ob-
razach. Co ciekawe, nie zawsze można zakwalifikować je do 
określonego gatunku, często są po prostu wytworem jej wy-
obraźni. Malowanie traktuje głównie jako relaks, ale też jest 
dla niej okazją do spotkania się z innymi twórcami. Jej prace 
powstają głównie w zaciszu murów „Galerii pod Ratuszem” 
oraz podczas plenerów malarskich. Odwiedziła w tym celu 
Kraków, Krasiczyn, Sanok, Przemyśl, Łańcut, Kazimierz Dol-
ny, Wetlinę oraz Spisy Hrad i Bardejów na Słowacji. 

Monika Sala

Artystka urodziła się w Przemyślu, a mieszka i działa w Rze-
szowie. Przez kilkanaście lat prowadziła własną działalność 
biznesową, lecz jej największą pasją zawsze było malarstwo – 
a w szczególności świat akwareli. To w tych wodnych farbach 
znajduje spełnienie, a każdy stworzony nimi obraz jest dla niej 
wyjątkowy i niepowtarzalny. Tę pasję i powstałe w jej wyniku 
dzieła wielokrotnie doceniono już w świecie malarskim. Artyst-
ka regularnie bierze udział w Międzywojewódzkiej Wystawie 
Akwareli im. M. Strońskiego „Ściana Wschodnia”, gdzie zosta-
ła nagrodzona: w 2012 r. zdobyła wyróżnienie, w 2014 r. zajęła 
wysokie II miejsce, w 2016 r. otrzymała nagrodę Grand Prix, 
a w 2018 r. wyróżniona została Nagrodą Specjalną. W 2014 r. 
otrzymała również Nagrodę im. F. Brzęka w Wystawie Twór-
czości Klubu Plastycznego przy WDK. Aktywnie udziela się 
na scenie malarskiej, będąc członkiem Związku Plastyków Ar-
tystów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Regionalnego Stowarzy-
szenia Twórców Kultury w Rzeszowie, a w tym roku została 
także przyjęta do Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich. Jej 
obrazy wystawiane są zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jest 
koordynatorką projektu „Malujemy Rzeszów”, podczas któ-
rego artyści wychodzą na ulice Rzeszowa, by uwiecznić uroki 
naszego sąsiedniego miasta. Zajmuje się nie tylko akwarelami, 

ale i malarstwem akrylowym oraz malowidłami ściennymi. Jej 
ilustracje można zobaczyć na okładkach antologii wierszy.

W malarstwie bardzo ceni sobie pewną indywidualność. 
Najczęściej maluje pejzaże miejskie, ale trafią się i portrety – 
wszystkie cechuje niezwykła realistyczność oraz bijący z ob-
razu blask. 

Blanka Borkowska

„ZAPIs ODCZUĆ I WRAżEŃ”
„Sztuka obmywa duszę z kurzu codzienności” – brzmi motto malarki Lucyny Organiściak – mieszkanki Gło-
gowa oraz członkini Aktywnej Grupy Twórców, której wystawę mieliśmy okazję podziwiać 4 stycznia w „Ga-
lerii pod Ratuszem”. 

AKWARELE PEŁNE BLAsKU 
W „Galerii pod Ratuszem” zagościła kolejna artystka. Tym razem po wystawie akwarel autorstwa Aktywnej 
Grupy Twórców, malarze do Głogowa zaprosili znaną w świecie akwarelistów Wiolettę Cielecką – od ubie-
głego roku członkinię Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich.

Malarka jest zauroczona kwiatami, chętnie przedstawia je na swoich obrazach

Na wystawie w Galerii pod Ratuszem pojawiły się deszczowe pejzaże miejskie.
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Cień matki, Diane Chamberlain

Sekrety rodziny O’Neill wychodzą 
na jaw, a prawda przynosi nadzieję, 
która rozświetla cienie przeszłości. 
Annie O’Neill była kochającą mat-
ką i żoną. Annie posiadała jednak 
pewną mroczną tajemnicę, która 
ujrzała światło dzienne dopiero 
wiele lat po jej tragicznej śmierci. 
Lacey O’Neill, córka Annie, przez 
dwanaście lat we wszystkim na-

śladowała matkę. Aż wstrząsająca prawda, którą w końcu 
poznała, zachwiała fundamentami jej życia. Kolejnym cio-
sem była śmierć bliskiej przyjaciółki z dzieciństwa. Zgodnie 
z ostatnią wolą zmarłej, Lacey została prawną opiekunką 
jedenastoletniej Mackenzie, córki Jessiki. Teraz, chcąc nie 
chcąc, musi odnaleźć się w roli matki. Skomplikowane życie 
uczuciowe Lacey oraz dwóch mężczyzn zabiegających o jej 
względy na pewno nie ułatwiają zadania. Tym bardziej, że 
Mackenzie niczego nie zamierza jej ułatwić, ani tym bar-
dziej swojemu ojcu, którego poznała dzięki nowej opie-
kunce. Tymczasem morderca Annie za dobre sprawowanie 
wkrótce wyjdzie na wolność. Starannie wyreżyserowany 
dramat rodzinny, pełen mistrzowsko sportretowanych po-
staci i zwrotów akcji, dzięki którym czytelnik do ostatniej 
strony nie potrafi odgadnąć zakończenia...

Najemnicy, Wilbur Smith 

Kongo, rok 1964, po zamachu woj-
skowym w kraju grasują grupy 
uzbrojonych bandytów i trwają wal-
ki murzyńskich plemion. Oddział 
sześćdziesięciu najemników pod 
wodzą Bruce’a Curry’ego wyrusza 
do Port Reprieve, aby przeprowa-
dzić w bezpieczne miejsce miesz-
kańców miasta, przede wszystkim 
Belgów, ponieważ w okolicy rebelię 

rozpoczęło ludożercze plemię Baluba i grasuje zbrojna gru-
pa żołdaków. Niestety, misja kończy się niepowodzeniem. 
Wielu ludzi ginie, ocalałym zagrażają ataki ludożerców. Czy 
Bruce’owi uda się ich uchronić? Czy zachowa diamenty, któ-
re powierzył mu burmistrz miasteczka? Co zwycięży w tym 
brutalnym świecie – szlachetność czy okrucieństwo? 

Niesamowite przygody dziesię-
ciu skarpetek, Justyna Bednarek

Czy nie zastanawiało Was, gdzie 
znikają wrzucone do pralki skar-
petki? Bo jest faktem, że znikają, 
skoro wsadzamy je parami, a wyj-
mujemy pojedyncze. Przynajmniej 
w domu Małej Be. Otóż zaginione 
skarpetki ruszają w świat, robią 
zawrotne kariery i mają świetne 
przygody: zostają gwiazdami fil-

mowymi, detektywami, mysimi mamami albo po prostu 
uszczelniają wronie gniazdo.

MGBP w Głogowie Młp.

BIBLIOTEKA POLECA

Z dumą muszę powiedzieć, że wszystkie wskaźniki poszły 
w górę, a więc w 2018 r. w naszej gminie znacznie więcej czyta-
no książek wypożyczanych z biblioteki publicznej, niż w roku 
2017. Również znacznie więcej osób wzięło udział w różnego 
rodzaju wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez 
głogowską bibliotekę. Dowodzi to, że Miejsko Gminna Biblio-
teka Publiczna w Głogowie Młp. jest ważnym obiektem kultu-
ry, docierającym do coraz większego grona odbiorców.

Dane statystyczne dostarczone zostały przez bibliotekarki MGBP w Głogowie Młp.

Robert Borkowski, Dyrektor MGBP w Głogowie Młp.

CZYTELNICTWO 
W NAsZEj GmINIE 

W 2018 R.
Skończył się 2018 r. i nadszedł czas podsumowań. 
Jaki on był pod kątem stanu czytelnictwa? 

LICZBA ODWIEDZIN W BIBLIOTECE

ILOść WYPOżYCZEń KSIążEK

ILOść ZAPISANYCH CZYTELNIKóW

FOTOREPORTAż

Częsty temat – droga. Tu – północne krańce naszego „Podwórka”
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Publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Marii, Jó-
zefa i małego Jezuska, dla których zabrakło miejsca w Betle-
jem. Jezus nie został przyjęty w żadnej gospodzie, ale za to 
przybyli do Niego tak honorowi goście jak trzej mędrcy, któ-
rzy złożyli małemu Dzieciątku pokłon oraz dary. W przed-
stawieniu nie zabrakło również pasterzy, aniołów i dzieci 
ofiarowujących Dzieciątku swoje zabawki. Przedszkolaki 
z klas zerowych wraz z uczniami klas starszych wykonali przy 
akompaniamencie akordeonu i fletów poprzecznych utwory 
„Świeć gwiazdeczko”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Zostań 
Jezu mym braciszkiem”, „Skrzypi wóz” oraz „Gore gwiazda”.

Piękny śpiew kolęd i pastorałek uświadomił wszystkim 
i przypomniał o tym, że Święta Bożego Narodzenia należą 

do najpiękniejszego okresu w ciągu roku. Kiedy część ar-
tystyczna dobiegła końca, mali artyści otrzymali gromkie 
brawa. Występ był niezwykłym przeżyciem zarówno dla 
występujących, jak i publiczności. Mamy nadzieję, że ten 
grudniowy dzień na długo pozostanie w pamięci wszyst-
kich uczestników, dzięki pięknemu scenariuszowi przygo-
towanemu przez Panią Alinę Marszał-Haracz.

mgr Lucyna Pruchnik
Zespół Szkół w Przewrotnem

„POKŁON DZIECIĄTKU jEZUs” 
Pod tym tytułem 30 grudnia ubiegłego roku w kościele parafialnym w Przewrotnem odbyło się przedstawie-
nie bożonarodzeniowe. Jasełka w wykonaniu uczniów tutejszej szkoły podstawowej wprowadziły zgroma-
dzonych w świąteczny nastrój. 

Jasełka w wykonaniu dzieci zachwyciły publiczność

Trzej Królowie wraz z pastuszkami oddali pokłon małemu Jezusowi



Ziemia GłoGowska 1/2019 13OŚWIATA

Co wyróżnia głogowskie liceum?

Jesteśmy niedużą szkołą, któ-
rej atutem jest dobra atmosfera. 
Wyróżnia nas wzajemny szacu-
nek nauczycieli i uczniów. Na-
zywam to „demokratycznością 
życia szkolnego”. Uczniowie 
mają ogromny wpływ na funk-
cjonowanie szkoły. Wspólnie or-

ganizujemy różnego typu imprezy. Szczególny nacisk kładzie-
my na kształtowanie postaw wolontariackich, włączając się 
w wiele akcji o charakterze pomocowym. Jesteśmy bardzo 
otwarci. Bardzo podoba mi się fakt, że nauczyciele w swoich 
działaniach wspierają kreatywność. Nasze liceum bardzo wiele 
zawdzięcza oddanej kadrze nauczycielskiej, która swoimi dzia-
łaniami zdecydowanie wykracza poza ramy obowiązków i jest 
bardzo oddana szkole. Zależy nam, aby uczniowie, opuszcza-
jąc tę szkołę, byli przygotowani do życia nie tylko pod wzglę-
dem merytorycznym, ale także psychologicznym czy interper-
sonalnym. W związku z tym rozpoczęliśmy w zeszłym roku 
projekt dotyczący wsparcia rozwoju młodzieży „Mam wybór”, 
który kontynuujemy również w bieżącym roku szkolnym. 

Na czym ten projekt polega?

Jest to program wsparcia młodzieży pod kątem psychologicz-
nym oraz emocjonalnym. Ma on na celu rozwijać umiejętności 
interpersonalne, które są bardzo istotne przy budowaniu zdro-
wych relacji z rówieśnikami, innymi ludźmi czy tez wzmoc-
nieniu poczucia własnej wartości. Bardzo dużo rozmawiamy 
z naszymi uczniami, dzięki temu wiedzą, że z każdym pro-
blemem mogą się do nas zwrócić. Projekt zakłada spotkania 
z psychologiem, prowadzone przez okres całego roku. Bardzo 
chętnie uczestniczymy także innych projektach angażujących 
uczniów. W zeszłym roku zrealizowaliśmy dwa inne, takie jak 
„BohaterON. Wyślij kartkę do powstańca” oraz projekt doty-
czący wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, mający na celu 
zapoznać młodzież z zasadami przedsiębiorczości.

SLO jest jedynym liceum w naszej gminie. Jaką rolę pełni 
w życiu mieszkańców?

Myślę, że bardzo ważną. Z racji tego, że na terenie gminy nie 
działa inna tego typu szkoła, stanowimy ośrodek naukowy dla 
lokalnej społeczności. Staramy się tę rolę wypełniać. W ubie-
głym roku realizowane były warsztaty i pokazy chemiczne, na 
które zaprosiliśmy naukowców Uniwersytetu z Torunia, któ-
rzy spędzili u nas dwa dni. Zaprosiliśmy do wzięcia w nich 
udziału także okoliczne szkoły. W bieżącym roku szkolnym 
odbyliśmy spotkanie z żołnierzami armii amerykańskiej. 
W wyniku współpracy z amerykańskim konsulatem w Kra-
kowie odwiedziło nas dwóch żołnierzy patrolujących w Pol-
sce. Opowiedzieli oni uczniom o relacjach między naszymi 
krajami na przestrzeni ostatnich 100 lat, co zbiegło się z rocz-

nicą odzyskania przez nasz kraj niepodległości. W naszej 
szkole bardzo dużo się dzieje. Zapraszamy gości takich jak 
literaci czy poeci. Sami również wychodzimy z inicjatywną 
organizacji konkursów, takich jak coroczny wojewódzki kon-
kurs piosenki obcojęzycznej, powiatowy konkurs literacki dla 
niepodległej czy prestiżowe konkursy językowe. 

Co Pani zdaniem przyciąga uczniów do SLO?

Oprócz atutów wymienionych przeze mnie wcześniej, war-
to powiedzieć w tym miejscu, że młodzież czuje się w naszej 
szkole dobrze. Uczniowie lubią chodzić do szkoły. Uważam, 
że najlepszym wskaźnikiem tego, że w szkole dobrze się dzie-
je, jest właśnie takie nastawienie uczniów. Młodzież czuje się 
tutaj jak gospodarze. Bardzo dużo inicjatyw wychodzi od 
naszych uczniów, do których jako szkoła się przychylamy. 
Tworzymy więc tę instytucję i społeczność wspólnie, czego, 
wydaje mi się, brakuje w dużych szkołach. Należy tez zwró-
cić uwagę na zaplecze techniczne. Szkoła ma bardzo dobre 
warunki lokalowe, mamy 11 w pełni wyposażonych klaso-
pracowni, nowoczesną halę sportową oraz szafki, na których 
bardzo zależy młodzieży. Istotny jest też fakt, że jesteśmy 
i pozostaniemy szkołą jednozmianową. Szkoła ma też do-
pasowane godziny pracy do rozkładu jazdy autobusów, co 
znacznie ułatwia komunikację uczniom. Warto wspomnieć, 
że od tego roku, dzięki pomocy władz gminy, nasi uczniowie 
dojeżdżają do szkoły bezpłatnie. 

SLO, czyli sukces lubi odważnych. Dlaczego szkoła wybra-
ła takie hasło promocyjne?

Jesteśmy szkołą wspierającą wszelkie pasje. Pomagamy je 
rozwijać, promować je. Takie jest też nasze hasło. Pod ta-
kim tytułem w zeszłym roku został nagrany profesjonalny 
film promujący szkołę, opowiadający o naszych uczniach, 
którzy rozwijają swoje zainteresowania. Można go obejrzeć 
na naszej stronie internetowej. Obecnie młodzież sama za-
proponowała, że będzie nagrywać filmiki przedstawiające 
dzień z życia szkoły, ponieważ jest to współczesny sposób 
komunikacji. Promujemy naszą szkołę także przez wizyty 
w innych placówkach, podczas których chętnie towarzyszą 
nam uczniowie. Co roku organizujemy także dzień otwarty, 
który cieszy się bardzo dużą popularnością. 

Jaka wyglądała zdawalność zeszłorocznych matur w SLO?

W skali kraju jest wysoka. Nasi absolwenci studiują na pre-
stiżowych uczelniach w różnych miastach Polski. Mam na-
dzieję, że nasza szkoła zawsze będzie utrzymywać dobry, 
wysoki poziom, a jej absolwenci będą spełnionymi zawodo-
wo, szczęśliwymi ludźmi.

Myślę, że tak wysokie wyniki osiągane przez uczniów są 
najlepszą nagrodą dla nauczyciela za jego pracę i oddanie. 
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Monika Sala

UCZNIOWIE CZUjĄ sIĘ TU GOsPODARZAmI
Czyli rozmowa z dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim

Głogowskie liceum jest szkołą wyjątkową. Takie zdanie mają o nim zarówno kadra pedagogiczna, uczniowie, 
jak i absolwenci. Atmosferę małej szkoły, gdzie nikt nie jest anonimowy, czuć w powietrzu już od przekroczenia 
progu. Zadbany budynek zachęca, aby wejść do środka, korytarze ozdobione tablicami pamiątkowymi ze 
zdjęciami absolwentów pokazują, że każda klasa wniosła swój wkład w życie szkoły. Co dziś dzieje się w ró-
żowych murach SLO? Jak wygląda jej życie od środka? Opowie o tym dyrektor ZSO Agnieszka Wiglusz-Zięba. 
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W gminie Głogów Młp. trwa projekt dla seniorów

Gmina Głogów Małopolski realizuje innowacyjny projekt „Złota jesień – 
każdy z nas będzie seniorem”, który skierowany jest do najstarszych człon-
ków społeczności lokalnej. Projekt jest realizowany od lutego bieżącego 
roku i potrwa do 29 lutego 2020 roku.
Głównym celem podejmowanych działań jest pomoc osobom starszym 
w utrzymaniu samodzielności w codziennym funkcjonowaniu. 
W ramach projektu realizowane są: usługi opiekuńcze – polegające na po-
mocy osobie starszej w zaspokajaniu codziennych potrzeb, zapewnieniu 
kontaktu z otoczeniem, opiece higienicznej i pielęgnacyjnej; specjalistyczne 
usługi opiekuńcze – polegające na rehabilitacji i usprawnianiu zaburzonych 
funkcji organizmu, które świadczone są przez wykwalifikowanych spe-
cjalistów; pomoc sąsiedzka, która ma charakter pomocy w dokonywaniu 
codziennych zakupów, przygotowywaniu posiłków, wykonywaniu prac 
porządkowych w domu i wokół niego, załatwiania za osobę starszą spraw 
urzędowych, lekarskich i innych. Oprócz wyżej wymienionych usług osoby 
starsze w ramach projektu korzystają też z teleopieki. 
Już wkrótce do użytku lokalnej społeczności oddany zostanie nowoczesny 
budynek, który będzie miejscem integracji mieszkańców. Obecnie trwają 
prace wykończeniowe. W jednej z części parteru budynku mieścić się bę-
dzie dom dziennego pobytu dla seniorów z zapleczem pomocy medycznej 
i diagnostycznej. Powstanie m.in. grota solna z mikroklimatem wspoma-
gającym leczenie wielu chorób oraz sala doświadczeń świata.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. 
Integracja Społeczna Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecz-
nych i zdrowotnych.

Reintegracja zawodowa Uczestników projektu 
„Klub Inspiracji Sukcesu”

W ramach aktywizacji zawodowej w celu zwiększenia umiejętności zawo-
dowych kolejna grupa uczestników projektu „Klub Inspiracji Sukcesu” re-
alizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gło-
gowie Małopolskim ukończyła kursy zawodowe. Kursy zostały dobrane 
zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami poszczególnych uczestni-
ków projektu na indywidualnym spotkaniu z doradcą zawodowym. 
Zostały zorganizowane kursy zawodowe takie jak: kurs pracownika admi-
nistracyjno-biurowego dla 1 osoby; kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskal-
nej dla 2 osób; kurs kucharza I st. z obsługa kasy fiskalnej dla 4 osób; kurs 
kosmetyczki dla 2 osób; kurs kwalifikowanego pracownika ochrony dla 
2 osób; kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie dla 2 osób; 
kurs prawa jazdy kat. B dla 4 osób.
Celem kursów zawodowych jest podnoszenie poziomu wykształcenia 
ogólnego, podnoszenie kompetencji zawodowych, nabywanie nowych 
kwalifikacji oraz rozwój zainteresowań i pasji. Na zakończenie szkolenia 
uczestnicy kursów otrzymają Certyfikat ukończenia kursu oraz są upraw-
nieni do otrzymania stypendium szkoleniowego. Po zakończeniu i uzyska-
niu kwalifikacji zawodowych 10 uczestników kursów zawodowych zosta-
ło skierowanych na 4 miesięczne staże zawodowe zgodnie z kierunkiem 
ukończonego kursu zawodowego. Wszyscy uczestnicy Klubu mają moż-
liwość bezpłatnego skorzystania ze specjalistycznej pomocy: psychologa, 
pedagoga i prawnika. Dodatkowego wsparcia w KIS udziela terapeuta 
zajęciowy, prowadząc zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb 
uczestników projektu w formie terapii zajęciowej.
Kontakt: KIS w Stykowie nr 102, 36-060 Głogów Młp., tel. 17 777 64 22.

artykuły sponsorowane artykuły sponsorowane artykuły sponsorowane artykuły sponsorowane

Więcej na ten temat pisze pani Małgorzata Furman, na-
uczycielka SP oraz koordynator projektu:

W październiku rozpoczęliśmy realizację kolejnego między-
narodowego projektu Erasmus+ „Teacher as Interactive 
Content Creator” (TICC). Dotychczasowe doświadczenie 
pozwoliło nam zadebiutować w zupełnie nowej roli – koordy-
natora. Jest to dla naszej szkoły wielkie wyzwanie, ale jedno-
cześnie szansa na wymianę doświadczeń, nawiązanie nowych 
międzynarodowych kontaktów oraz zdobycie dodatkowych 
umiejętności, przydatnych w codziennej pracy. Projekt TICC 
adresowany jest szczególnie do nauczycieli języków obcych.

Jesteśmy już po pierwszym międzynarodowym spotkaniu, 
26 i 27 listopada gościliśmy partnerów z firmy komputerowej 
„Danmar” z Rzeszowa oraz nauczycieli i szkoleniowców z Ru-
munii, Portugalii, Niemiec i Włoch. Głównym celem dwu-
letniej współpracy będzie stworzenie platformy edukacyjnej, 
gdzie znajdą się materiały dydaktyczne, plany lekcji czy in-
strukcje tworzenia interaktywnych ćwiczeń. Nauczyciele będą 
mogli zamieszczać swoje propozycje, wymieniać się doświad-
czeniami oraz czerpać inspirację od kolegów. W ramach reali-
zacji projektu odbędą się szkolenia poświęcone wykorzystaniu 
cyfrowych narzędzi w nauczaniu języków obcych.

Wraz z postępem technologicznym, zmienia się również współ-
czesna szkoła, w której interaktywne metody nauczania zagościły 
na dobre. Według badań prowadzonych w całej Europie, ucznio-
wie chętniej uczestniczą w lekcjach i są bardziej zmotywowani 
do pracy, jeśli wykorzystuje się nowoczesne technologie w procesie 
dydaktycznym. Zdajemy sobie sprawę z potrzeby wyposażenia 
nauczycieli w odpowiednie umiejętności i warsztat pracy, aby 
mogli oni sprostać oczekiwaniom uczniów, dlatego bardzo chęt-
nie zaangażowaliśmy się w tę inicjatywę. Kolejne spotkanie w ra-
mach projektu TICC już w czerwcu 2019 roku w Rumunii. 

Anna Morawiec

WsPÓŁPRACA mIĘDZYNARODOWA  
W RAmACH ERAsmUs+ TICC 

Szkoła Podstawowa w Głogowie Młp. już od 6 lat prężnie działa w dziedzinie realizacji projektów międzynaro-
dowych ERASMUS. Dzięki ciągłej i pełnej zaangażowania współpracy z instytucjami europejskimi i uzyskanemu 
dzięki niej doświadczeniu szkoła została doceniona. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przyznała SP na 
ten cel ponad 40 tys. euro. 

Szkoła Podstawowa w Głogowie Małopolskim jako jedna z niewielu w Polsce  
i jedyna w naszej gminie będzie koordynować projekt Erasmus+ TICC
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Grupy lokalne działające przy Szkole Podstawowej w Styko-
wie oraz Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej przystąpiły 
do konkursu w wyżej wymienionym grancie i po otrzymaniu 
dotacji realizowały od września do grudnia 2018 dwa pro-
jekty: „Mamo, Tato, zróbmy coś razem” oraz „Wygoń lenia 
– wbijaj na imprezę – połącz pokolenia”. Celami projektów 
były m.in.: integracja środowisk, integracja rodzin, zmiana 
modelu zachowania członków rodziny na bardziej pozytyw-
ny wzorzec, wdrożenie nowych technologii oraz przełamanie 
barier międzypokoleniowych w zakresie stosowania IT.

W ramach wspomnianych programów realizowano: warsztaty 
z programowania dla uczniów, nauczycieli i rodziców, wyjazdy 
integracyjne dla uczestników projektów, wspólną zabawę pod-
sumowującą projekt, warsztaty gier planszowo-plenerowych 
dla dziadków i  wnuczków, a także rodzinną grę terenową, 
mecz piłki nożnej, warsztaty kulinarne, ognisko pokoleniowe, 
piknik edukacyjny czy wreszcie stół ze zdrową żywnością.

Programy wypromowały i wzmocniły postawy rodziciel-
skie, ukazały alternatywne formy spędzania wolnego czasu. 
Wpłynęły na aktywizację społeczności lokalnej, udosko-

naliły umiejętności społeczne oraz wzmocniły poczucie 
własnej wartości u dzieci, jak i rodziców. Działania podjęte 
w ramach programów zapobiegły wykluczeniu społeczne-
mu oraz nauczyły urozmaicania dnia spędzanego z rodziną.

Małgorzata Stopa-Wołowiec
Bogusława Gaweł

„DZIAŁAj LOKALNIE” – NOWE PROGRAmY 
REALIZOWANE W sZKOŁACH W sTYKOWIE 

I WYsOKIEj GŁOGOWsKIEj
Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności. Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Głównym celem programu jest 
wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez 
projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przy-
czyniają się do budowy kapitału społecznego.

Głównym celem programu była integracja rodzin podczas wspólnych zajęć

Głównym celem projektu było uczczenie 100. rocznicy od-
zyskania niepodległości przez Polskę. Patriotyzm wyraża 
się w przywiązaniu do Ojczyzny, ziemi rodzinnej, obycza-
jów oraz kultury narodowej z szacunku dla ludzi, którzy ją 
tworzyli. Kształtowanie postawy patriotyzmu jest jednym 
z zadań nauczyciela, bowiem to on przygotowuje nowe po-
kolenia Polaków do pełnienia ważnych ról społecznych.

W tym celu realizowano w szkole projekt, w ramach któ-
rego zorganizowano: warsztaty wokalne, Wieczór Pieśni 
Patriotycznej, nagranie filmu z okazji 100-lecia odzyskania 
niepodległości, włączenie się do akcji „Rekord dla Nie-
podległej”. Projekt obejmował także organizację konkursu 
plastycznego na graffiti upamiętniające stulecie wolności. 
Jego adresatami byli do uczniowie klas IV-VIII SP oraz kla-
sy III  gimnazjum. Autorzy zwycięskiej pracy – uczniowie 
kl. III gimnazjum – mieli okazję samodzielnie zrealizować 
swój projekt, tworząc w ten sposób wspaniałe dzieło na 
ścianie szkolnego korytarza. Obok treści graficznej, którą 
tworzy biały orzeł w koronie z rozpostartymi skrzydłami, 
trzymający w szponach biało-czerwoną wstęgę, uczniowie 
umieścili na ścianie piękne motto autorstwa Stefana Packa, 
brzmiące: „Rozum powinien być wolny, wolność – rozumna”. 

Powstałe w ten sposób graffiti pozostanie trwałą pamiątką 
ważnej rocznicy wykonaną przez historyczny – ostatni – 
rocznik gimnazjalistów. Realizacja graffiti była ostatnim 
zadaniem i zarazem podsumowaniem projektu. 

Mamy nadzieję, że taka lekcja historii zapadnie w pamięci 
młodych ludzi i przyczyni się do popularyzowania wiedzy 
o tych, którzy walczyli o naszą niepodległość.

Małgorzata Wąsik, koordynator projektu 

„ZA WOLNOśĆ... DZIĘKUjEmY”
W okresie od października do grudnia 2018 roku w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej realizowany był 
projekt o tematyce patriotycznej pod hasłem „Za wolność... dziękujemy”. Placówka otrzymała na to przed-
sięwzięcie dotację z Fundacji PZU. 

Motto autorstwa Stefana Packa ozdobiło ścianę szkoły
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Pani Teresa Mastalska-Chwiejczak 
urodziła się w 1926 r. w Nisku. Jej 
ojciec, przedwojenny oficer WP, we 
wrześniu 1939 r. dostał się do nie-
mieckiej niewoli. Matka pani Teresy 
musiała uciekać z Polesia, ponie-
waż groziło jej aresztowanie przez 
NKWD. Razem z córką i synem zna-
lazła schronienie w Głogowie, gdzie 
mieszkał i pracował jako notariusz 
w miejscowym sądzie jej dziadek, Sta-
nisław Jaworski. W miasteczku spę-
dziła cały okres okupacji niemieckiej, 
który bardzo głęboko utkwił jej w pa-
mięci. Po wojnie na stałe zamieszka-
ła we Wrocławiu, gdzie żyje po dziś 
dzień. Głogowskie wspomnienia pani 
Teresy w dużej mierze dotyczą miej-
scowych Żydów.

W przeciwieństwie do swojej siostry, 
zawsze niedbale ubranej i uczesanej 
Birnfeldowej, pani Altmanowa, żona 
rzeźnika, była usposobieniem schlud-
ności i czystości. Na co dzień, na czar-
nej długiej sukni nosiła wykrochma-
lony szeroki i fałdzisty fartuch z płótna w białe i niebieskie 
paseczki ze skrzyżowanymi na plecach szerokimi szelkami. 
W uroczyste dni na białą bluzkę i czarną spódnicę zarzucała 
czarny, cienki szal. Włosy siwe, puszyste, rozdzielone na środ-
ku głowy upinała z tyłu w duży kok szyldkretowymi zapin-
kami. Twarz pociągłą, niemal przezroczystą ozdabiały duże 
zielonkawe oczy o długich rzęsach i ładnym łuku brwi. Usta 
drobne rzadko odsłaniały w uśmiechu białe, zdrowe zęby.

Przez dłuższy czas jej mąż sprzedawał mięso w swoim skle-
pie na rogu rynku i ulicy kpt. Mieczysława Głogowieckiego 
(Rzeszowskiej), nawet, jeśli dobrze pamiętam, na kartki. Po 
pewnym czasie pani Altmanowa zaczęła przynosić wołowi-
nę do domu konspiracyjnie, chowając ją pod dużą kraciastą 
chustką, typową dla wiejskich kobiet i małomiasteczkowych 
Żydówek.

Lubiła siąść na chwilę w kuchni i porozmawiać z Babcią, zbli-
żoną do niej latami. Gdy tak obie rozmawiały, zdawały się 
być do siebie podobne. Obie przedstawiały piękny typ starszej 
pani. Pani Altmanowa opowiadała o ojcu, który był pachcia-
rzem we dworze w Przewrotnem, o swojej siostrze, z którą nie 
zgadzały się i której systemu wychowawczego nie pochwalała. 
Sama trzymała dzieci w ryzach, wymagała pracy i porządku.

O ówczesnym właścicielu majątku w Przewrotnem, zastrzelo-
nym w jesieni 1943 r. z wyroku Polski Podziemnej, nie chciała 
mówić, żałując bardzo jego żony i współczując rodzeństwu.

Opowiadała barwnie, używając bardzo poprawnego języka 
o bogatym słownictwie, w którym wyczuwało się sporą wie-
dzę i oczytanie. Pamiętam jej opowiadania o zdarzeniu, któ-

re jesienią roku 1941 zbulwersowało 
całe miasteczko.

Tej jesieni przysłano do Głogowa kar-
ną kompanię Wehrmachtu. Byli w niej 
typowi kryminaliści, obwiesie urwani 
z powroza, którym Rzesza darowała 
karę, wcielając do wojska […]. Kom-
pania trzymana była żelazną ręką 
przez kadrę oficerską, ale były to tylko 
pozory. Aż raz doszła do nas wiado-
mość o wyjątkowo okrutnym zbioro-
wym gwałcie, gdzieś w okolicach boż-
nicy. Właśnie o tym opowiadała nam 
pani Altmanowa.

W zrujnowanej bożnicy, to znaczy 
w jednym z jej pomieszczeń pomoc-
niczych, zamieszkała bardzo biedna 
wdowa z kilkorgiem małych dzieci. Nie 
była mieszkanką Głogowa, skądś przy-
szła i poprosiła współwyznawców, aby 
jej wolno było tam przez lato zamiesz-
kać. Wprawiono okno i drzwi, zain-
stalowano piecyk, znalazły się jakieś 
skromne sprzęty. Z czego żyła, dobrze 

nie wiem, i nawet nie wiedziałam o jej istnieniu, bo locum 
było w tyle budynku, niewidoczne od ulicy.

Kilku łotrów wyszło wieczorem z budynku, w którym kwa-
terowała kompania, tzn. ze szkoły, której piętro zajęli i za-
częło penetrować miasteczko. Zobaczyli światełko w bożnicy, 
a potem kobietę, która po coś wyszła. Wciągnęli ją do głównej 
sali budynku i tam dokonali zbrodniczego czynu, przedtem 
ogłuszając, względnie kneblując. Uciekli pod osłoną nocy, ale 
płacz dzieci, które pozostały same, spowodował poszukiwa-
nia i odkrycie zgwałconej kobiety. Była ciężko okaleczona 
i na progu obłędu. Całe szczęście, że gwałt nie pozostawił in-
nych widocznych skutków.

Dalszych szczegółów dobrze już nie pamiętam, wydaje mi się, 
że wezwano miejscowego lekarza i wreszcie bliżej zaintereso-
wano się losem biedaków. Państwo Altmanowie zatrudniali 
oprócz rodziny dwóch czy trzech chłopców do pomocy przy 
uboju, rozdziale mięsa i innych pracach. Pomocnicy ci dosta-
wali jakąś zapłatę i mogli dla siebie sprzedać coś z podrobów 
m.in. ogony wołowe. Otóż ci chłopcy, sami bardzo biedni, sa-
morzutnie postanowili, że każdego dnia jeden z nich zrzekać 
się będzie swojej zapłaty na rzecz tej kobiety. Pani Altmano-
wa, która już wcześniej sporo świadczyła na rzecz biedoty, 
opowiadając o tym powiedziała: No i proszę, kto ma najlep-
sze serce, ci moi chłopcy!

Serdecznie dziękuję pani Teresie Mastalskiej-Chwiejczak za 
udostępnienie swoich wspomnień. Dzięki nim nasza wie-
dza o głogowskiej społeczności żydowskiej w czasie II woj-
ny światowej będzie pełniejsza.

Robert Borkowski

KTO mA NAjLEPsZE sERCE?
W dziale Historia zawsze prezentowałem jakieś wydarzenie czy zagadnienie związane z przeszłością Gło-
gowa Małopolskiego. W bieżącym numerze ZG chciałem zaprezentować coś wyjątkowego, a mianowicie 
fragment wspomnień pani Teresy Mastalskiej-Chwiejczak.

Teresa Mastalska-Chwiejczak w Głogowie  
w czasie II wojny światowej
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GŁOGOWsKIE BIOGRAFIE
RUDOLF mNERKA

W grudniowym numerze ZG 
przedstawiona została bio-
grafia Rudolfa Mnerki, opisu-
jąca jego losy do momentu 
pojawienia się w Głogowie. 
Obecnie prezentujemy dal-
szy życiorys.

W 1869 r. Rudolf Mnerka dołą-
czył do Pawła Bukietyńskiego, 
kierownika szkoły w Głogowie, 
i rozpoczął pracę jako nauczy-
ciel. Nie miałem pojęcia o życiu 
mieszkańców małego miasteczka 
– wspominał po latach. – Znala-
złem ich pracowitych, spokojnych, 
ale myślących jedynie o własnych 
interesach. Życie obywatelskie było 
uśpione. Mnerka zaczął udzielać 
się społecznie, już w 1870 r. wraz 
z ziemianinem z Bud Głogow-
skich i pracownikiem sądu utwo-
rzył Czytelnię Ludową i został 
pierwszym w miasteczku bibliote-
karzem. Z czytelni korzystali prze-
ważnie mieszczanie – twierdził 
Mnerka – których zapisało się około 100, czytali chętnie, a po 
przeczytaniu żądałem od nich oceny i streszczenia, co zmu-
szało ich do przemyślenia czytanych książek.

Od 1874 r. Rudolf Mnerka przejął funkcję kierownika szko-
ły i pełnił ją do 1894 r. W tym czasie szkoła z jednorocz-
nej przekształciła się w czteroletnią. Dzięki jego staraniom 
wzrosła też znacznie ilość kadry nauczycielskiej. Mnerka, 
edukując głogowską młodzież, zwracał szczególną uwagę 
na wychowanie patriotyczne. To jemu w dużej mierze po-
kolenia głogowian urodzonych w latach 80. i 90. XIX w. 
zawdzięczają uświadomienie konieczności włączenia się 
w działalność niepodległościową, dzięki czemu wielu z nich 
wzięło później udział w czynie legionowym.

Rudolf Mnerka nie ograniczał się tylko do działalności 
oświatowej. W 1878 r. aktywnie uczestniczył w tworzeniu 
Ochotniczej Straży Pożarnej i zadbał o jej należyte wyekwi-
powanie. Przez cztery lata byłem naczelnikiem straży – pisał 
– następnie wykonywali te obowiązki miejscowi mieszczanie. 
Straż to nie jedyne dzieło Mnerki, w 1885 r. z jego inicja-
tywy powstało także Powiatowe Towarzystwo Zaliczkowe. 
Udzielało ono niskoprocentowych pożyczek, pozwalając 
ubogim chłopom sfinansować wyjazd do USA, czy umoż-
liwiając mieszczanom dokonywanie różnych inwestycji. 
Początkowo Towarzystwo mieściło się w mieszkaniu Mner-
ki w ratuszu, w którym wówczas funkcjonowała również 
szkoła. Jednak w ciągu 10 lat od jego założenia z wypraco-
wanego zysku wybudowano dwupiętrową kamienicę i tam 
przeniesiono siedzibę. Po odejściu ze szkoły, Mnerka górną 
kondygnację kamienicy przeznaczył na swoje mieszkanie.

Od samego początku pełniąc 
funkcję dyrektora Powiatowego 
Towarzystwa Zaliczkowego, Ru-
dolf Mnerka wspierał finansowo 
głogowską oświatę i kulturę, m.in. 
wspominaną Czytelnię Ludową. 
Gdy w 1903 r. w miasteczku po-
wstała drużyna Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokół”, również i ona 
była hojnie przez niego wspoma-
gana. Postarałem się – informo-
wał – że Tow. Zaliczkowe złożyło 
10.000 koron na kupno piętrowego 
budynku przy rynku na własność 
„Sokoła”. Przez kilka lat Mnerka 
pełnił zaszczytną rolę druha-pre-
zesa głogowskiej drużyny.

Założyłem również orkiestrę – czy-
tamy dalej w jego wspomnieniach – 
której dano za patronkę św. Cecylię. 
Na sprawienie instrumentów w Pra-
dze wydało Towarzystwo kilkaset 
koron. Na kapelmistrza przyjąłem 
zdolnego muzyka [Stanisława] Sie-
prawskiego, który w krótkim czasie 

wyszkolił synów mieszczan głogowskich tak, że 30. umunduro-
wanych muzykantów, w pięknych narodowych strojach popisy-
wało się przy uroczystościach sokolich czy innych, a na obcho-
dach grunwaldzkich w 1910 r. w Krakowie zyskała liczne oklaski.

Dyrektor Powiatowego Towarzystwa Zaliczkowego był bar-
dzo popularny w Głogowie. Pełnił tę funkcję aż do połowy 
lat 20. XX w., kiedy to odszedł na emeryturę. Mimo sporych 
dochodów nie był człowiekiem majętnym. Mnerka dóbr 
materialnych nie dorobił się – pisał o nim Franciszek Kotula 
w „Miasteczku” – z tej prostej przyczyny, że aż nadto hołdował 
polskiemu stylowi życia. Mnerka żył po polsku, szeroko, bujnie, 
niewątpliwie tym ujmował sobie dużo ludzi. Jego mieszkanie 
na piętrze w gmachu kasy zawsze jarzyło się światłami, szu-
miało przyjęciami i gośćmi. Nazbyt wystawne życie spowo-
dowało, że na starość cierpiał niedostatek. Przeniósł się do 
Rzeszowa, miasta swojego dzieciństwa i do śmierci zabiegał 
o dodatki emerytalne. Latem 1939 r. wysłał pismo do Mi-
nisterstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 
które kończy się następująco: Nie prosiłem o nic, dopóki mo-
głem zapracować na siebie, dziś już pracować nie mogę i dla-
tego zwracam się do Wysokiego Ministerstwa z usilną prośbą 
o łaskawe uwzględnienie mojego podania o podwyższenie mi 
zaopatrzenia emerytalnego. W końcu zaznaczam, że mam już 
lat 93, robię to dlatego, aby pomoc nie przyszła za późno.

Wybuch II wojny światowej sprawił, że Rudolf Mnerka nie do-
czekał się odpowiedzi. Zmarł 2 listopada 1939 r. Trzy dni póź-
niej jego ciało zostało przewiezione na cmentarz w Głogowie 
i pochowane w grobowcu, w którym spoczywała już jego żona.

Robert Borkowski

Rudolf Mnerka w podeszłym wieku
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Pracując w LKJ „Zabajka” przez kilka lat, pokazała Pani, 
że jazda konna to nie tylko sport, nie tylko stęp czy kłus 
i ile możliwości oferuje. Lecz w progi „Zabajki” wstąpiła 
Pani już jako doświadczony jeździec. Jakie były początki?

Moim marzeniem od dziecka była jazda konna, może więc 
i to pomogło w uczeniu się tej dyscypliny. Jestem w dużej 
części samoukiem, obserwuję i staram się robić to, co myślę, 
że dla konia będzie najlepsze. Często działam instynktow-
nie, co się sprawdza w pracy z końmi. Pewnie jest to dar 
od Boga. Swoją przygodę z końmi rozpoczęłam w 2000 r. 
w Brześciu. To była szkółka jeździecka zajmująca się skoka-
mi. W grupach było dość sporo osób, a kiedy zaczęli je łą-
czyć, zdecydowali się zmniejszyć każdą do 6 najlepszych. 
Na szczęście ja się tam znalazłam. Nie było łatwo, gdyż pa-
nowała rywalizacja wśród uczniów i ostra dyscyplina. 

Czyli przygodę rozpoczęły skoki przez przeszkody. Czym 
jeszcze się Pani zajmowała?

Skokami zajmowałam się cztery lata. Doświadczyłam rów-
nież innych dyscyplin, m.in. rajdów długodystansowych 
(dystans 120 lub 160 km) na koniach rasy kabardyńskiej 
i arabo-kabardyńskiej, bardzo wytrzymałych. Mieliśmy 
odpowiednie przygotowanie, codziennie po kilka godzin 
w siodle. Ćwiczyliśmy także na Kaukazie, w górskim tere-
nie. Widoki niesamowite, lecz warunki dużo cięższe, dzikie: 
strome zbocza, brak ludzi, dzika natura i zwierzęta. Zajmo-
wałam się również dżygitówką – jazdą kaskaderską. Jeździ-
łam także pokazowym powozem po ulicach Brześcia w ra-
mach usługi, np. jako prezent lub zwykła przejażdżka. Tam 
poznałam bliskiego mi konia, Dżagiza, z którym szybko 
nawiązałam nić porozumienia. Do tego stopnia, że potrafił 
być o mnie bardzo zazdrosny (śmiech). Prowadzę także za-
jęcia z zakresu woltyżerki, również organizuję kadryle.

Co jest najważniejsze w jeździe konnej?

Przede wszystkim zawsze trzeba pamiętać, że nie mamy do 
czynienia z zabawką, a z czującym stworzeniem, naszym part-
nerem, który również ma swoje potrzeby. Nie można myśleć 
jedynie o sobie. Czasami, tak jak człowiek, koń może mieć gor-
szy dzień, być zmęczony bez konkretnego powodu lub po pro-
stu smutny. Również chce żyć komfortowo i czuć się dobrze. 
Dlatego musimy uszanować każde uczucie zwierzaka. Jeśli 
chcemy czegoś konia nauczyć, należy zachować dużo cierpli-
wości, trzeba też pamiętać o nagrodzie i nie zawyżać własnych 
wymagań. Ważne jest zbudowanie więzi na wzajemnym sza-
cunku. Choć żeby sprawić, by koń przełożył sygnały jeźdźca 
nad własne instynkty, trzeba poświęcić nawet lata pracy.

Z pewnością wymaga to wiele cierpliwości.

Zdecydowanie. Z koniem musi być taka współpraca, że 
nawet gdy wchodzisz do stajni, on już reaguje na twój 
głos. Sama miałam takiego ogiera – Titana, rasy kabar-
dyńskiej, ciężkiej i wytrzymałej. Był ogierem, trudnym do 

zapanowania. Moje pierwsze spotkanie z nim skończyło się 
dość boleśnie, ale pozostałam zdeterminowana i się zaprzy-
jaźniliśmy. Nawiązałam z nim taką współpracę, że stał się 
bardzo o mnie zazdrosny. Gdy obca osoba do mnie podcho-
dziła, on pyskiem ją odpychał (śmiech). Jak czyściłam mu 
kopyta, lubił kłaść pyszczek na moim ramieniu i dmuchać 
mi do ucha, potrafił tak zawijać głowę, żeby mnie przytulić 
do siebie. Często wargami łaskotał po szyi, głowie czy ple-
cach. Nigdy nie zdarzyło się, żeby wtedy mnie ugryzł.

Niemal filmowa przyjaźń. A skoro o filmach mowa, to ze 
swoimi umiejętnościami kaskaderskimi sama mogłaby 
Pani w jednym wystąpić.

Dżygitówkę trenowałam pod okiem specjalnie sprowadzo-
nego z Rosji trenera. Polega ona na tym, że koń ma iść swo-
bodnym, dość szybkim galopem w prostej linii, a jeździec 
wykonuje w specjalnym siodle różne figury: zeskakiwanie 
i wskakiwanie z powrotem, siadanie tyłem, stawanie, kładze-
nie się, zrobienie zwisu na boku konia głową w dół. Ważnym 
jest, by koń był nauczony poruszać się stałym tempem. Nie 
jest to łatwe, gdyż wymaga przezwyciężenia przez niego wie-
lu naturalnych odruchów. Tutaj zdecydowanie trzeba przeła-
mać strach. Jednak praca końskiego grzbietu w tak szybkim 
galopie ułatwia jeźdźcowi wykonywanie wszelkich figur. 
W LKJ „Zabajka” miałam okazję nieraz brać udział w poka-
zach dżygitówki wraz z Apolinarski Group, mimo że wtedy 
już od pewnego czasu nie zajmowałam się tą dyscypliną.

Wraz ze swoimi uczniami wykonywała Pani też pokazy 
woltyżerki, gdzie również potrzeba odwagi do wykonywa-
nia ewolucji w siodle.

Tak, w tym są do siebie podobne. Jednak w woltyżerce uży-
wa się innego siodła, koń chodzi po okręgu w różnych cho-
dach. Figury wykonywane są głównie na grzbiecie. Nieraz 
na zajęciach robiłam ćwiczenia z woltyżerki. Jest to dyscy-
plina, w której trzeba być wysportowanym i rozciągniętym, 
też nie każdy się w niej odnajdzie. Planuję urządzenie poka-

KONIE BYŁY O mNIE ZAZDROsNE
Wsiąść na grzbiet rumaka i galopem przemierzać bezkres łąk jest wciąż marzeniem wielu z nas. Przyjaźń jeźdź-
ca i konia, którą pokazują w wielu filmach, nie jest wcale tak łatwa do zdobycia. Niektórym jednak się to udaje 
i z chęcią dzielą się doświadczeniem. Instruktorkę jazdy konnej, panią Volhę Rachkouskaya, mieszkańcy gminy 
znają głównie z Ludowego Klubu Jeździeckiego „Zabajka”, gdzie dała się poznać jako osoba z niesamowitym 
podejściem zarówno do zwierząt, jak i do ludzi. W spocie promującym region „Podkarpackie po naszej myśli” 
rozpoczyna film, galopem przemierzając wodę. Dziś opowie nam nieco o tym niezwykłym sporcie.

Dżygitówka jest widowiskową sztuką jeździecką,  
potrafiącą niejednemu widzowi zmrozić krew w żyłach
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zów woltyżerki na dwóch koniach, gdzie jeźdźcy synchro-
nicznie wykonywaliby te same figury.

Zna Pani tak dynamiczne dyscypliny jak dżygitówka. Mówi-
ła Pani też, że zdobywała doświadczenie w rajdach w kau-
kaskich górach. To również wydaje się ekstremalne, choć na 
pierwszy rzut oka wygląda na zwykłą jazdę w terenie.

Rajd długodystansowy jest równie trudną dyscypliną, choć 
wymagającą nieco innych umiejętności: wytrzymałości, stałej 
kontroli oraz znajomości jazdy w terenie. Ważne jest zachowa-
nie odpowiedniego tempa, ciągle trzeba dbać o stan zdrowia 
konia. Często, żeby pozwolić mu odpocząć, jeździec musi np. 
zsiąść i biec obok czy przyjmować pozycję półsiadu, odcią-
żającą jego grzbiet. Trzeba utrzymywać rytm z koniem przy 
stałej współpracy. Podczas treningów ćwiczyliśmy pływanie 
z koniem. Czynność ta relaksuje jego stan psychiczny i fizycz-
ny, a na tej przyjemności korzysta również jeździec. Dzięki 
rajdom nawiązuje się ze zwierzakiem dobre relacje i kontakt 
psychiczny. Czy człowiek jest zrelaksowany, czy zestresowany, 
to koń czuje to samo, co potem ma wpływ na wyniki. Dlatego 
zawsze trzeba być pozytywnie nastawionym.

W LKJ „Zabajka” dużą popularnością cieszyły się pokazy ka-
dryla, które także Pani choreografowała. Czym jest kadryl?

Kadryl jest wyjątkową formą jazdy synchronicznej. Od-
bywa się on przy liczbie przynajmniej czterech jeźdźców. 
Uczestnicy wykonują figury taneczne do energicznej, często 
zmieniającej tempo muzyki. Wymaga to pracy zespołowej, 
zarówno człowieka z koniem, jak i całej grupy. Koń musi 
reagować na każde polecenie jeźdźca. W tym pomaga też 
muzyka – energiczna i rytmiczna wprawia w dobry nastrój, 
który udziela się także zwierzęciu. Ważnym elementem jest 
też wymyślny strój. My przebieraliśmy się np. w eleganc-
kie suknie, czasem nawet za piratów. Efekt końcowy jest 
naprawdę widowiskowy: prawdziwy taniec z końmi.

Kto i od jakiego wieku może zacząć jeździć konno?

Naukę można zacząć, kiedy dziecko jest już świadome pew-
nych rzeczy. Wszystko zależy od tego, czy będzie ono w sta-
nie zrozumieć i wykonać prośby i polecenia instruktora. 
W innym wypadku może skończyć się to źle zarówno dla 
młodego jeźdźca, jak i konia. Bezpieczny wiek rozpoczęcia 
nauki to ok. 8 lat. Żaden wiek tak naprawdę nie stoi na prze-
szkodzie, by zacząć swoją przygodę w siodle. Wystarczy od-
powiedni dobór konia i dyscypliny. Warto także, by nauka 
prowadzona była pod okiem doświadczonego instruktora.

Czy jeżeli ktoś chciałby zacząć naukę jeździectwa, ale boi 
się, to czy jest to wtedy pewne przeciwwskazanie?

Sami musimy zdecydować, czy chcemy spróbować. Na począ-
tek lepiej jest powoli oswajać się z koniem, przychodzić do staj-
ni, zapoznać ze zwierzakiem, czyścić go. Praca z nim wymaga 
wiele cierpliwości, zarówno kiedy uczy się konia, jak i siebie. 
Trzeba zrozumieć jego naturę i instynkty. Koń jest od człowie-
ka znacznie silniejszy, jeździec musi więc zapanować nad nim 
własnym rozumem. Czasami nawet pójść na kompromis.

W przeciągu 18 lat zebrała Pani tyle doświadczenia, że po-
zostaje tylko podziękować, że chce się nim dzielić. Prowa-
dzi Pani firmę „Dżagiz” – Usługi Jazdy Konnej.

Tak. Firmę założyłam w 2012 r. i nazwałam na cześć mo-
jego drugiego konia. Aktualnie działam w Agroturystyce 

Pod Lipą w Nowej Wsi oraz stajni „Imbir” w Kłapówce. Or-
ganizujemy zajęcia dla początkujących i zaawansowanych 
na ujeżdżalni i w plenerze, turystyczne rajdy konne, zajęcia 
z woltyżerki. Realizujemy również warsztaty, gdzie stawia-
my głównie na praktykę, ale i teorię. W trakcie zajęć sta-
ram się urozmaicić czas. Planuję także już na wiosnę zacząć 
ćwiczyć występy woltyżerki i kadryla, by móc z pokazami 
wyjechać poza teren stajni.

Czyli jest to dobre miejsce, by zacząć swoją przygodę z końmi.

Jak najbardziej zapraszamy. Jestem bardzo otwartą osobą, 
wymagam dyscypliny, myślenia, prawidłowego zachowania 
przy koniach – jednak to wszystko w trosce o dobro zwie-
rzaka i jeźdźca. Ze zwierzakami nie można pozwolić sobie 
na żarty, ale zapewniam, że nie zabraknie przyjemności. 
Nie zawsze pierwszy kontakt z końmi jest taki, jaki sobie 
wyobrażamy. Warto się jednak nie zniechęcać na pierwszej 
jeździe, a cierpliwość w końcu przyniesie nagrodę.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Blanka Borkowska

Woltyżerka ukazuję grację jeźdźca, często równą artystkom cyrkowym

Żeby koń na tyle zaufał jeźdźcowi i zrobił to, o co ten go poprosi,  
nawet jeśli czynność ta nie leży w jego naturze – to jest sztuka
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Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Głogowie Małopolskim sp. z o. o.
ul. Kościelna 8, 36-060 Głogów Małopolski

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

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

mieszkalnymi niestanowiącymi własności spółki
•	 sprawowania zarządu nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej części współwłasność spółki
•	 prowadzenia innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowania lub nabywania budynków w celu 

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

Oferujemy Państwu wysokiej jakości usługi. Dbamy, by oferowane przez nas lokale spełniały najwyższe standardy i znajdowały się w atrakcyjnych miejscach.

Licealistki odbyły 4 mecze, w których pokonały wszystkie 
uczestniczące w zawodach koszykówki zespoły z następu-
jącymi wynikami: SLO – ZSTW Trzciana: 39-7, SLO – ZSZ 
Dynów: 12-9, SLO – LO Dynów: 14-11, SLO – LO Błażowa: 
12-4. Wyniki wyraźnie wskazują, że dziewczyny nie miały 
sobie równych. Zwycięską drużynę tworzyły: Magdalena Bli-
charz, Katarzyna Stępień, Monika Wierzbanowska, Aleksan-
dra Sasiela, Sylwia Krzemińska, Dorota Noworolska, Emilia 
Gawrzoł, Zuzanna Cisek, Amelia Kasica i Julia Ozimek.

Serdecznie gratulujemy dziewczynom oraz trenerowi zwy-
cięstwa. Życzymy dalszych sukcesów sportowych.

Monika Sala

mIsTRZOsTWO POWIATU DLA sLO
Uczennice Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego okazały się najlepsze w całym powiecie. W za-
wodach Licealiady zdobyły złoty medal, pokonując wszystkie drużyny, z którymi miały szansę się zmierzyć. 
Zespół do zwycięstwa poprowadził nauczyciel wychowania fizycznego z SLO, mgr Konrad Surowiec. 

Mgr Konrad Surowiec z podopiecznymi

Okres przygotowawczy to czas, kiedy zawodnicy będą 
trenować na własnych obiektach, orlikach, a także szkol-
nych salach sportowych oraz siłowniach. 10 stycznia LKS 
„Głogovia”, po ponad miesięcznej przerwie odbędzie swój 
pierwszy tegoroczny trening. Piłkarze będą trenować trzy 
razy w tygodniu, aby w soboty prezentować swoje umiejęt-
ności na meczach sparingowych, których trener klubu Jacek 
Sowa zaplanował w tym sezonie 8. Swój pierwszy mecz bia-
ło-niebiescy rozegrają 19 stycznia przeciwko IV-ligowemu 
Izolatorowi Boguchwała. Piłkarze spotkają się o godzinie 13 
na sztucznym boisku Resovii. 

Klub Sportowy z Bud Głogowskich wznowi treningi 
15 stycznia. „Victoria” rozegra 4 sparingi. Po jesiennej run-
dzie – z dorobkiem 23 punktów – klub zajmuje wysokie 
czwarte miejsce w tabeli rozgrywek A klasy.

KS „Rudzik” zaplanował 7 gier kontrolnych. Pierwszy 
sparing klub rozegra 9 lutego, a jego rywalem będzie LKS 
Przybyszówka.

KP „Meblosystem” Zabajka, grający w B klasie, rozpoczął 
treningi już 4 stycznia. W przygotowaniach do rudny rewan-

żowej klub planuje rozegrać od pięciu do siedmiu meczy spa-
ringowych. Trwają ustalenia dotyczące przeciwników.

„Orzeł” Wysoka Głogowska powróci do treningów 18 stycz-
nia, a pierwszy z zaplanowanych dla klubu sparingów roze-
gra 3/4 lutego z Klubem Sportowym z Jasionki.

Zapraszamy do śledzenia poczynań i kibicowania naszym.

Anna Morawiec

RUsZAjĄ TRENINGI PIŁKARZY
Zima w pełni, jednak nie przeszkadza to drużynom seniorów w treningach. Rozpoczęli oni właśnie przygo-
towania do rundy rewanżowej. Inauguracja wiosny w klasie okręgowej zaplanowana została na 16 marca, 
natomiast klasy A i B rozpoczną ją dwa tygodnie później.

Gminne kluby rozpoczęły treningi do rundy rewanżowej.
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Dobra książka. Czytanie bez wątpienia jest idealną formą roz-
rywki, która nie wymaga od nas ruchu ani żadnego wysiłku, 
a w zamian oferuje wspólną podróż do swojego magicznego 
świata. Warto w tym celu udać się do naszych bibliotek, które 
są bardzo bogato wyposażone w asortyment książkowy, dzięki 
czemu każdy czytelnik znajdzie coś dla siebie. 
Postaw na dobry film. Szeroki wybór oferuje nie tylko tele-
wizja, ale i kino. W tym miejscu, naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców wychodzi nasza gmina. Co 2 tygodnie w gło-
gowskim domu kultury, w sali widowiskowej można obejrzeć 
popularne filmowe produkcje, których zapowiedzi prosimy 
śledzić na naszej stronie internetowej lub w MGDK. Istotnym 
faktem jest, że wejścia do „głogowskiego kina” są bezpłatne. 
Serdecznie zapraszamy całe rodziny na filmowe weekendy.
Wciągnij się w serial. Mimo powszechnej opinii, że seriale to 
„złodzieje czasu”, warto wziąć pod uwagę ten sposób spędzenia 
wolnego czasu. Wieczory o tej porze roku nie należą do krót-
kich, więc seriale z pewnością uprzyjemnią przetrwanie zimo-
wych nastrojów. Nie bez znaczenia jest jednak ich tematyka i fa-
buła. Warto poszukać takiego, który nas zainteresuje, rozbawi 
lub nauczy czegoś nowego. Śledzenie perypetii swoich ulubio-
nych bohaterów okazuje się naprawdę bardzo wciągające.
Zasłuchaj się w muzyce. Pomaga zrelaksować się jak nic inne-
go. Mimo różnych gustów muzycznych, wszyscy zgadzamy się 
w jednym – bez muzyki świat byłby nudny. Można urządzać 
wieczory z ulubioną bądź całkiem nieznaną dla nas muzyką 
w zaciszu własnego domu lub zainteresować się lokalnymi wy-
darzeniami o tematyce muzycznej, o których na bieżąco infor-
mujemy w naszej gazecie lub na stronie internetowej.
Naucz się czegoś nowego. Czy można lepiej przeznaczyć 
wolny czas niż na naukę pożytecznych bądź interesujących 
rzeczy? Oto kilka propozycji: nauka języka obcego, szydeł-
kowanie, origami, obsługa programów graficznych czy pro-
gramowania. Każdy wybierze coś dla siebie.
Ruszaj się. Z pewnością wiele osób postawiło sobie ten cel 
jako postanowienie noworoczne. Wysiłek fizyczny to zawsze 
dobry pomysł. Ruch w każdej postaci korzystnie wpływa na 
nasze zdrowie. Warto pamiętać o tym szczególnie zimą, kie-
dy przez panującą pogodę nie mamy ochoty wychodzić na 
spacery czy rower. Nasza gmina oferuje szereg możliwości 
w tym zakresie. Zaczynając od OSiR-u, który oferuje licz-
ne atrakcje czynne cały rok takie jak baseny, saunę, jacuzzi, 
siłownię czy sezonowe lodowisko, aż po jazdę konną, którą 
oferują stadniny w Leśnej Woli oraz Zabajce.
Zafunduj sobie domowe SPA. Przygotuj olejki do kąpieli, 
maseczki, złuszczające skarpetki, a także zapachowe świecz-
ki – i do dzieła. Taka kąpiel bez wątpienia wprowadzi błogi 
nastrój i sprawi, że wieczór będzie znacznie spokojniejszy. 
Zapachy świec ukoją nerwy, a olejki zadbają o skórę. 
Rusz głową. Krzyżówki i rebusy – ich rozwiązywanie jest za-
skakująco ciekawym zajęciem na długie wieczory. Wpływa na 
rozwój elokwencji, koncentrację i pobudza szare komórki. 

10 sPOsOBÓW NA DŁUGIE ZImOWE WIECZORY
W zimowej aurze,gdy wychodzimy z pracy, szkoły czy uczelni, na dworze panuje już mrok. Czujemy się wów-
czas zmęczeni i brakuje nam energii do codziennych zajęć. Towarzyszące nam przez cały dzień uczucie senno-
ści jest na dłuższą metę nie do zniesienia. Co robić, kiedy z uwagi na niskie temperatury czy intensywne opady 
śniegu nie mamy ochoty na spacer? Przedstawiamy 10 pomysłów na spędzenie zimowych wieczorów.

Dobra książka z pewnością umili długi wieczór

Zagraj w planszówkę. Choć może się to wydawać niewiary-
godne, gry planszowe przeżywają obecnie złoty okres. To nie-
prawda, że ludzie wolą dziś ich elektroniczne odpowiedniki. 
Wciąż uwielbiają spotykać się przy jednym stole, rzucać kost-
kami i przesuwać pionkami po tekturowej planszy. Obok kul-
towych już gier, takich jak Monopoly, Scrabble czy Chińczyka, 
można znaleźć także nowości. Wybór jest naprawdę ogromny.
Odpocznij. Warto poświęcić czas na pobycie z samym sobą. 
Można usiąść, nie myśleć o obowiązkach, po prostu delekto-
wać się chwilą i spokojem. Jeden wieczór w tygodniu spędzony 
w ten sposób z pewnością przyczyni się do poprawy sił wital-
nych i „naładuje baterie” na kolejny tydzień pełen wyzwań. 
Jak widać sposobów na wypełnienie wolnego czasu w zimowe 
wieczory jest sporo. Z głową pełną inspiracji zimowa aura nie-
straszna. Zachęcamy do skorzystania z powyższych lub wła-
snych pomysłów. 

Monika Sala
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śWIĘTA POZA DOMEM – WYNIKI SONDY 
„Czy Święta Bożego Narodzenia spędzasz poza domem?” Na to pytanie w ostatnim miesią-
cu udzieliło odpowiedzi 23 osoby. Wyniki jednoznacznie wskazują, że mieszkańcy naszej 
gminy preferują spędzanie świąt w gronie najbliższych w zaciszu domowym. Tradycja świę-
towania z rodziną wciąż jest głęboko zakorzeniona w naszych sercach. Mimo rodzącego się 
w ostatnim czasie zwyczaju spędzania tego szczególnego czasu na zagranicznych wakacjach 
lub innych tego typu wyjazdach, w Głogowie duch rodzinnych świąt pozostaje wciąż żywy. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej sondzie dostępnej na www.ziemiaglogowska.pl

Śniadanie, choć brzmi banalnie, stanowi kluczowy posiłek 
dla naszego organizmu. Nieregularnie odżywiane komórki 
odpornościowe nie podejmą walki z zarazkami. Podczas snu 
nasz organizm czerpie z zapasów, dlatego rano konieczne jest, 
aby je uzupełnić. Pierwszy posiłek w ciągu dnia należy spo-
żyć w ciągu godziny od momentu wstania z łóżka. Powinien 
być on sycący oraz rozgrzewający, lecz nie obciążać układu 
pokarmowego. Mogą to być płatki z mlekiem, gruboziarniste 
pieczywo lub chudy twaróg z jajkiem. Do picia proponujemy 
szklankę soku z owoców. Takie menu śniadaniowe zapewni or-
ganizmowi wszystko to, czego potrzebuje na start.

Dieta wzmacniająca odporność. Bardzo ważne jest, aby 
w ciągu dnia zjeść coś ciepłego. Świetnie sprawdzi się w tej 
roli talerz gorącej zupy, najlepiej warzywnej. Na drugie da-
nie warto wybrać chude mięso lub rybę. Jako dodatek suge-
rujemy kaszę lub ryż, a do tego koniecznie porcję warzyw. 
Potrawy kaloryczne nie są mile widziane, ponieważ powo-
dują nadwagę, a ta z kolei osłabia odporność. Specjaliści 
zachęcają do hodowania kiełków oraz natki. Dostarczą one 
masy witamin, minerałów oraz białka i kwasów omega-3. 
Ciekawostką jest, że kiełkujące rośliny wytwarzają chlorofil 
oraz enzymy, które wpływają na wzmocnienie naszych orga-
nizmów. Istotne, aby kiełki i natkę jeść na surowo, ponieważ 
wysokie temperatury pozbawiają ich cennych składników.

Postaw na mrożonki i kiszonki. Dostarczają one prawie 
tyle samo witamin i minerałów, co ich świeże odpowiedniki. 
Zawierają duże ilości antyoksydantów – witaminy C, E, beta
-karotenu, a także selenu i cynku. Należy zwrócić uwagę na 
sposób ich przygotowania. Mrożonki, które przeznaczone są 
do gotowania, najlepiej włożyć do wrzątku i krótko gotować, 

ponieważ podczas powolnego gotowania zawarta w nich wi-
tamina C może zmniejszyć swoją zawartość nawet o 50%.

Innym sposobem na ograniczenie strat składników odżyw-
czych w owocach i warzywach jest kiszenie. Ich cenne, do-
broczynne substancje przenikają wówczas do zakwasu, dlatego 
warto czasem sięgnąć po sok z kapusty lub ogórków. Ważny 
jest jednak umiar, ponieważ takie „koktajle” zawierają sporo 
soli. Powstały podczas fermentacji kwas mlekowy wpływa na 
regulację flory bakteryjnej jelit, poprawę wchłaniania witamin 
i minerałów, a także chroni przed wieloma chorobami.

Zachęcamy, aby podczas gotowania pamiętać o tych kilku 
prostych zasadach, ponieważ nie kosztuje to wiele wysiłku, 
a pozwoli na dłużej zachować zdrowie i cieszyć się pełnią życia 
także w mroźne zimowe dni. Zadbajmy o swoją odporność.

Monika Sala

DIETA DLA ODPORNOśCI
Sezon zachorowań na grypę i przeziębienia w pełni. Co zrobić, aby nie ulec wirusom i bakteriom, gdy 
wszyscy dookoła kichają? Wystarczy prowadzić zdrowy tryb życia, a nasz organizm sam poradzi sobie 
z infekcjami. Wszechobecny pośpiech, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, powoduje, że zapominamy 
o podstawowych zasadach zdrowego odżywiania. Warto zatem je przypomnieć.

Zdrowe śniadanie jest podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Szanowni mieszkańcy gminy  
Głogów Małopolski

Od 01.01.2019 r. na terenie gminy obowiązują nowe zasady segregacji 
odpadów komunalnych. segregujemy je na 5 frakcji odbieranych z go-
spodarstw domowych. Każdą frakcję należy segregować do worków 
oznaczonych logiem EkoGłog Sp. z o.o.
Kolory worków:
ŻÓŁTY: tworzywa sztuczne (plastikowe opakowania po produktach 
spożywczych, opakowania po środkach czystości, plastikowe torby, 
worki, reklamówki, kartony po napojach spożywczych, np. sok, mle-
ko); drobny metal (aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po 
konserwach, folia aluminiowa).

NIEBIESKI: opakowania z papieru; gazety; książki; papier.
ZIELONY: butelki szklane po napojach i żywności; butelki po napo-
jach alkoholowych; słoiki szklane.
BRĄZOWY: skoszona trawa; liście; gałęzie drzew i krzewów; trociny, 
kora z drzew; obierki w warzyw i owoców.
Odpady których nie da się rozsegregować do powyższych frakcji należy 
wrzucić do odpadów zmieszanych (kosz lub czarny worek).
Uwaga! Worki w kolorze niebieskim dostarczają pracownicy EkoGłog 
Sp. z o.o., w przypadku niewystarczającej ilości worki dostępne są na  
ul. Towarowej 4A w biurze Spółki.

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 
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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: Blanka Borkowska
Korekta językowa: Redakcja 
Nakład: 850 egz. 
Druk i łamanie: BONUS LIBER Sp. z o.o. 
35-020 Rzeszów, ul. 17 Pułku Piechoty 7

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

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

31 stycznia
 – Uroczyste rozstrzygnięcie XXVI Wojewódzkiego Konkur-
su „Szopka Betlejemska w oczach dziecka”, MGDK w Głogo-
wie Młp. godz. 11:00

1 lutego
– Spotkanie autorskie z Jaromirem Kwiatkowskim, promują-
cym książkę „Drzewo Przetrwania”, Miejsko Gminna Biblio-
teka Publiczna w Głogowie Młp., godz. 18:00

11-22 lutego – Ferie zimowe w gminie Głogów Małopolski

Ogłoszenie redakcyjne
Bardzo prosimy wszelkie materiały przesyłać na adres mailowy 

redakcja@ziemiaglogowska.pl 
do 10 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

06.01.br. – kierowanie gróźb karalnych przez zamaskowanego mężczyznę pod ad-
resem mieszkańca miejscowości Przewrotne.

07.01.br. – oszustwo internetowe za pośrednictwem portalu OLX na szkodę 
mieszkańca miejscowości Rudna Mała.

09.01.br. – przywłaszczenie mienia w postaci części samochodowej w miejscowo-
ści Rudna Mała.

09.01.br. – fizyczne i psychiczne znęcanie się mężczyzny nad swoją partnerką 
w miejscowości Styków.

10.01.br. – uszkodzenie samochodu w wyniku pożaru w miejscowości Rudna Mała.

11.01.br. - kierowanie pojazdem osobowym przez mężczyznę w stanie nietrzeźwo-
ści w miejscowości Budy Głogowskie.

11.01.br. – sprawowanie opieki przez kobietę w stanie nietrzeźwości nad trzylet-
nią córką, narażając dziecko na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia 
w miejscowości Lipie.

14.01.br. – kradzież pieniędzy w kwocie 1200 zł na szkodę obywatela narodowości 
ukraińskiej w miejscowości Wola Cicha.

16.01.br. – zgon mężczyzny w miejscowości Rudna Mała.



MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ. 
Cena 1zł/cm2


