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Burmistrz Głogowa Małopolskiego informuje, iż nabór wniosków przystąpienia do 
projektu odbywać się będzie w dniach: 27 stycznia – 31 marca 2020 roku w godzi-
nach pracy Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp. (dokładne dane co do miejsca 
przyjmowania wniosków zostanie podane na minimum 2 tygodnie przed dniem 27 
stycznia 2020 roku) – zastrzega się możliwość zmiany terminów naboru.

Wszelkie materiały i informacje dotyczące projektów, w tym zasad naboru i udziału 
w projektach dostępne są na stronie internetowej Lidera Projektu (Stowarzyszenie 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego) rof.org.pl w zakładce DOKUMENTY.

Prosimy o bieżące i uważne śledzenie stron internetowych wskazanych powyżej, 
ponieważ to tylko za ich pośrednictwem będą przekazywane wszelkie i wiążące in-
formacje (w tym tych o zmianach) dotyczące projektu. Zasady udziału w projekcie 
określa Regulamin naboru wniosków do projektów. W przypadku pytań związa-
nych z udziałem w projekcie prosimy o kierowanie ich wyłącznie drogą elektronicz-
ną na adres: kotly@rof.org.pl. Odpowiedzi na pytania będą publikowane wyłącznie 
w drodze elektronicznej za stronie internetowej Lidera Projektu rof.org.pl.

ZDROWE POWIETRZE JEST LEPSZE. 
NABÓR WNIOSKÓW JUŻ OD 27 STYCZNIA 

Naszą gminę reprezentował 
burmistrz Paweł Baj oraz radny 
Rady Miejskiej Józef Zięba, na-
tomiast konsorcjum PBI Infra-
struktura S.A. – prezes zarządu 
Ryszard Hada. Przedmiotem 
inwestycji jest budowa dwóch 
odcinków dróg gminnych 
w  jednym ciągu drogowym. 
Obie drogi stanowią podstawo-
wą komunikację miejscowości 

Przewrotne. W ramach inwestycji planuje się przebudowę drogi Przewrotne – Północ, 
biegnącą od drogi powiatowej 1213R do drogi powiatowej nr 1204R, następnie prze-
chodzi dalej w drogę gminną Przewrotne – Selwy w kierunku Pogwizdowa Starego, 
gdzie łączy się z drogą powiatową 1217R. Przewidziany termin realizacji umowy to 31 
sierpnia 2020 r. Koszt inwestycji to prawie milion dziewięćset tysięcy złotych.

Anna Morawiec

PRZeBUDOWA DRÓG 
W PRZEWROTNEM 

W dniu 5 grudnia ub. r. została podpisana umowa na przebudowę dróg 
gminnych w miejscowości Przewrotne, która realizowana będzie w ra-
mach rządowego programu „Fundusz dróg samorządowych”. 
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Tegoroczny budżet gminy jest kolejnym budżetem rozwojowym. 
Jest on wyższy od ubiegłorocznego o ponad 7,5 mln zł. Więcej 
środków przeznaczonych zostanie na realizację zadań społecz-
nych, oświatowych i inwestycyjnych. Świadczy to o ciągłym dy-
namicznym rozwoju naszej gminy. Powstają nowe zakłady pracy, 
nowe osiedla i domy wolnostojące, rozbudowywana jest infra-
struktura służąca zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.
Budżet to najważniejsza uchwała podejmowana przez radnych, to 
plan dochodów i wydatków oraz podstawa realizacji wszystkich dzia-
łań finansowych prowadzonych przez gminę i jednostki podległe. 
W planie finansowym na 2020 rok zapisane zostały dochody, wydat-
ki, przychody, rezerwy, limity, dotacje, zadania zlecone oraz deficyt. 
Dochody zaplanowano na poziomie 120.165.473,69 zł, w tym 
dochody bieżące w wysokości 100.691.126,81 zł i dochody ma-
jątkowe w wysokości 19.474.346,88 zł. Wydatki zaś w wysokości 
132.157.345,69 zł, w tym bieżące 97.777.467,00 zł i majątkowe 
w wysokości 34.379.878,69 zł. Zaplanowano również deficyt bu-
dżetowy w wysokości 11.991.872,00 zł, który zostanie pokryty 
przychodami z emisji obligacji komunalnych. 
W 2020 roku realizowane będą ważne dla mieszkańców inwestycje. 
W poszczególnych obszarach na ten cel wydanych zostanie łącznie po-
nad 34 mln zł, w tym (wymieniamy tylko najważniejsze inwestycje): 
W obszarze infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
1. Budowa sieci kanalizacyjnej: Przewrotne, Hucisko, Pogwizdów 

Stary – 18,2 mln. zł. 
2. Rozbudowa sieci wod-kan oraz wykup sieci – 200 tys. zł. 
3. Kontynuacja budowy oczyszczalni ścieków w Przewrotnem – 

w 2020 r. 2,7 mln zł.
W obszarze transportu i dróg 
1. Poszerzenie drogi do czterech pasów ruchu od węzła autostra-

dowego do granic Rzeszowa – 600 tys. zł. 
2. Budowa chodników przy drogach powiatowych – 600 tys. zł. 
3. Budowa dróg i chodników gminnych – 8 mln zł. 
4. Podmiejska Kolej Aglomeracyjna – (peron i parkingi) – 1,2 mln zł. 
W obszarze bezpieczeństwa i oświaty
1. Bezpieczeństwo – 455 tys. w tym inwestycje w OSP i rozbudo-

wa monitoringu. 
5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 500 tys. zł. 
6. Rozbudowa szkoły muzycznej i remonty szkół – 1,4 mln zł.
W obszarze ochrony środowiska i rewitalizacji:
1. Montaż baterii fotowoltaicznych na budynkach prywatnych – 

1,7 mln zł. 
2. Rewitalizacja parków – 2,9 mln zł. 
Sport i rekreacja: 
1. Rozbudowa obiektów sportowych w tym: stadionów, siłowni 

zewnętrznych, placów zabaw i inne – 500 tys. zł. 
W wydatkach bieżących (nie inwestycyjnych) najwięcej środ-
ków zaplanowano w następujących obszarach: oświata – 32 mln 
zł; program 500 plus – 31 mln zł; pomoc społeczna – 5,4 mln zł; 
transport zbiorowy (MKS) – 3 mln zł; sport – 2,8 mln zł; kultura 
– 2,3 mln zł; bezpieczeństwo – 0,6 mln zł. 
Ponadto, realizowany będzie szereg działań skierowanych bezpo-
średnio do mieszkańców. W tym: gmina prowadzi Środowiskowy 
Dom Samopomocy udzielający pomocy osobom niepełnospraw-
nym, Dzienny Dom Pomocy, Dom Senior Plus i Dom Pomocy 
Społecznej dla osób starszych. W każdej miejscowości odbywają 
się spotkania z osobami starszymi, prowadzone jest bezpłatne do-
radztwo prawne. 

Gmina prowadzi 3 żłobki, 5 przedszkoli i 7 szkół podstawowych, 
a także szkołę muzyczną, technikum logistyczne i szkołę średnią. 
Współfinansuje w kwocie ponad 3 mln zł pobyt dzieci z terenu 
gminy w przedszkolach prywatnych i na terenie innych gmin. Fi-
nansuje ponad 30 programów, w tym edukacyjne i profilaktyczne 
realizowane dla mieszkańców. Za pośrednictwem ośrodka pomo-
cy społecznej prowadzi 5 świetlic socjoterapeutycznych, aktywi-
zuje bezrobotnych i pomaga społecznie wykluczonym. 
Ważnym elementem, wspomagającym system edukacji dzieci, są 
realizowane w szkołach programy finansowane przez Unię Euro-
pejską (w tym roku na kwotę 3 mln zł) gmina realizuje programy 
edukacyjne, w ramach których prowadzone są zajęcia dodatkowe 
i wyrównawcze, szkoły są doposażone w sprzęt do nauki oraz wy-
jazdy studyjne uczniów do innych krajów. 
Gmina zapewnia transport publiczny. Utrzymuje dworzec i przy-
stanki. W ubiegłym roku, ze środków europejskich, zakupione 
zostały nowe autobusy, wybudowano parkingi i centrum prze-
siadkowe. W tym roku na obsługę transportu publicznego miesz-
kańców gmina przeznaczy 3 mln zł. 
Gmina w znaczący sposób finansuje działalność klubów sporto-
wych i stowarzyszeń działających w obszarze kultury fizycznej. 
Wspiera: łuczników, pływaków, żeglarzy, siatkarzy, biegaczy, węd-
karzy, chodziarzy i innych. Za pośrednictwem Miejsko Gminne-
go Domu Kultury realizuje programy edukacji kulturalnej skiero-
wane do dzieci, młodzieży i dorosłych – w tym prowadzi zajęcia: 
taneczne, plastyczne, muzyczne, chóralne, teatralne, malarskie, 
rzeźbiarskie, modelarskie i inne. 
W Głogowie Młp. działa Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna 
wraz z 5 filiami. Biblioteka prowadzi szereg działań o charakterze 
promującym czytelnictwo i edukację historyczną. 

BUDŻeT GMINY NA 2020 ROK PRZYJĘTY 
30 grudnia 2019 r. Rada Miasta Głogowa Młp. przyjęła budżet gminy na 2020 r. Uchwała Nr XIX/252/2019 
Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 30 grudnia 2019 roku podjęta została większością głosów 
radnych przy jednym głosie wstrzymującym. 

Dochody
w latach 2014-2020

59,2 62,3 57,6

78,2

100,7
112,4

120,1

0

20

40

60

80

100

120

140

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

mln zł.

Wydatki 
w latach 2014-2020

58,7

75,3

54,8

83

115,8 121
132,1

0

20

40

60

80

100

120

140

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

mln zł.



Ziemia GłoGowska 1/20204 WYDARZENIA

Przed rozpoczęciem orszaku każdy uczestnik otrzymał pa-
pierową koronę oraz chorągiewki, które dodatkowo ubar-
wiły korowód. Zgodnie z tradycją świętowanie rozpoczęła 
Msza Święta, odprawiona w głogowskim sanktuarium. 
W tegorocznym świętowaniu towarzyszyli nam goście z na-
szego miasta partnerskiego – delegacja ze znajdującego się 
na Słowacji Spiskiego Podhradia.
Pierwsza scena, zatytułowana „Zwiastowanie i powitanie 
Orszaków Królewskich”, została odegrana tuż obok sank-
tuarium, a w role aktorów wcielili się uczniowie Samo-
rządowego Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie Młp. 
Następnie Orszak udał się na miejsce, gdzie miała zostać 
odegrana kolejna scena „Walka dobra ze złem”, wykona-
nia której podjęła się grupa „Hrabia von trupki” z MGDK 
w Głogowie Młp. Trzecia scena miała miejsce na schodach 
głogowskiego ratusza. Nosiła tytuł „Dwór Heroda”, a w rolę 
aktorów wcielili się uczniowie SP w Przewrotnem. Następ-

nym przystankiem na orszakowej trasie była „Brama Aniel-
ska” w wykonaniu SP w Głogowie Młp. W tym miejscu 
uczestnicy orszaku zostali poczęstowani „krówkami orsza-
kówkami”, które dodatkowo umiliły podążanie za orsza-
kiem w zimową aurę. Ostatnia, piąta już scenka nosiła tytuł 
„Pokłon trzech króli”. Rozegrała się przed MGDK, a ubar-
wił ją dodatkowo udział zwierząt takich jak m.in. osiołki, 
które wzbudziły największe zainteresowanie wśród dzieci.
Po zakończeniu orszaku wszyscy uczestnicy mogli wziąć 
udział w Festiwalu Pieśni Religijnej, który odbył się w MGDK. 
Sala widowiskowa pękała w szwach, goście tłumnie zgroma-
dzili się, by wspólnie wysłuchać kolęd w wykonaniu chóru 
naszych gości ze Spiskiego Podhradia oraz głogowskiej Szko-
ły Muzycznej. Koncert jeszcze raz umożliwił słuchaczom po-
czucie niezwykłej atmosfery Świąt Bożego Narodzenia.

Monika Wasiluszko

ULICAMI GŁOGOWA PRZeSZLI TRZeJ KRÓLOWIe
6 stycznia, zgodnie z tradycją, przez głogowski rynek przeszedł Orszak Trzech Króli. W tegorocznym orsza-
ku rekordowo wzięło udział aż 2000 mieszkańców Głogowa i okolic. Tego dnia ulicami 870 miejscowości 
w Polsce i ponad 20 na świecie przeszły Orszaki. Są to publiczne jasełka, w których biorą udział całe rodziny, 
dając wyraz przywiązania do życia zgodnego z zasadami wiary i wartościami chrześcijańskimi.
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Wśród nagrodzonych znalazły się pracownice Świetlic So-
cjoterapeutycznych, działających przy Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim: Pani 
Justyna Ładoś – kierownik, Pani Dominika Łabudzka, Pani 
Paulina Ochał, Pani Anna Głuszczyk i Pani Barbara Winiarska 
– za zapewnianie wszechstronnej opieki i pomocy podopiecz-
nym świetlic, współpracę ze stowarzyszeniami realizującymi 
różne projekty na rzecz rodzin, współuczestnictwo w projekcie 
„Działający Senior – Inspirujący Animator!”, liczne inicjatywy 
integrujące środowisko lokalne i wspierające rodziny zagrożo-
ne wykluczeniem społecznym. Nagrodę wraz z wychowawca-
mi odebrała dyrektor MGOPS Pani Mariola Kot.

Dział Aktywności Lokalnej głogowskiego MGOPS-u obej-
muje m.in. pięć świetlic środowiskowych usytuowanych 
w pięciu miejscowościach naszej gminy: w Wysokiej Gło-
gowskiej, w Budach Głogowskich, w Głogowie Małopolskim, 
w Przewrotnem oraz w Pogwizdowie Nowym. Współpraca 
pracowników świetlic z pracownikami socjalnymi, asystenta-
mi rodzin i całą kadrą MGOPS w Głogowie Młp. pozwala na 
całościowe i rzetelne wsparcie rodzin, podejmowanie szyb-
kich i trafnych decyzji w sytuacji zagrożenia rodziny.

Zadania realizowane przez zespół daleko wykraczają poza 
ramy określone obowiązującymi przepisami i zakresem 
obowiązków wychowawców świetlic socjoterapeutycznych. 
Na szczególne uznanie zasługują działania zmierzające do 
wszechstronnego rozwoju zainteresowań, talentów i pasji wy-
chowanków świetlic, jak też wdrażanie w aktywne uczestni-
czenie w życie placówek całych rodzin wychowanków. Godna 
uznania jest troska kadry świetlicowej o starszych podopiecz-
nych świetlic, kończących już etap świetlicowy. Wychowawcy 
pozyskują środki finansowe, dzięki którym realizowane są za-
jęcia dla młodzieży ze specjalistami różnych dziedzin, jak też 
angażują młodzież do uczestnictwa w kursach przygotowaw-
czych do zawodu, wielu podopiecznych świetlic jest uczestni-
kami działającego przy MGOPS Klubu Integracji Społecznej.

Zespół świetlicowy przywiązuje dużą wagę do wsparcia ca-
łych rodzin, organizując szkolenia, warsztaty podnoszące 
kompetencje wychowawcze, wsparcie wolontarystyczne przy 
organizacji spotkań rodzinnych, pikników, wycieczek, pół-
kolonii itp. Na uwagę zasługuje również, organizowana już 
od wielu lat przez pracowników MGOPS w Głogowie Młp., 
w tym kadrę świetlic, gminna wigilia dla osób samotnych, 
podczas której wychowankowie przedstawiają jasełka. 

Kadra świetlic każdego roku pozyskuje sponsorów, dzięki 
którym wychowanków świetlic odwiedza Święty Mikołaj. 
W okresie wakacyjnym wychowawcy świetlic od ponad 
10 lat wcielają się w role animatorów zabaw na piknikach 
bezalkoholowych, organizowanych w okresie wakacyjnym 
w soboty i niedziele na terenie całej gminy. Poświęcając 
swój prywatny czas, przygotowują, prowadzą konkurencje 
oraz gry i zabawy z całymi rodzinami. 

W trakcie uroczystości odczytano list minister rodziny, pracy 
i polityki społecznej Marleny Maląg. Podkreśliła w nim, że pra-
cownicy pomocy społecznej są „na pierwszej linii frontu w wal-
ce z ubóstwem, marginalizacją, wykluczeniem społecznym”. 
„Nieoceniona jest rola i działania prowadzone przez pracow-
ników socjalnych, przede wszystkim poprzez pracę socjalną, 
a także wsparcie osób z ubogich rodzin i zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym, w wysiłkach zmierzających do przezwy-
ciężenia trudnych sytuacji życiowych” – czytamy w liście. 

Minister Marlena Maląg wyraziła podziękowanie i uznanie 
dla pracowników, którzy pokazują twórcze podejście do roz-
wiązywania problemów społecznych, a także za nawiązywanie 
partnerstw, w tym coraz częściej z podmiotami biznesowymi 
i organizacjami pozarządowymi. „Państwa zaangażowanie 
i osiągnięcia w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań i wy-
korzystywania ich w pracy na rzecz drugiego człowieka zasłu-
gują na podziw i najwyższe uznanie” – napisała.

Wychowawcom gratulował także burmistrz Paweł Baj. 

Wszystkim paniom serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

A.G.

NAGRODZONO PRACOWNIKÓW MGOPS
W listopadzie przypada Dzień Pracownika Socjalnego, który jest świętem wszystkich pracowników służb społecz-
nych. W tym dniu pracownicy socjalni oraz inni pracownicy pomocy społecznej otrzymują nagrody i wyróżnienia. 
21 listopada każdego roku minister odpowiedzialny za resort pomocy społecznej wręcza specjalne nagrody za 
wybitne i nowatorskie działania w obszarze pracy socjalnej oraz pomocy społecznej. W tym roku za niekonwen-
cjonalne działania na rzecz potrzebujących przyznano 12 nagród pieniężnych (w tym 5 nagród indywidualnych 
i 7 zespołowych) oraz 11 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych (5 indywidualnych i 6 zespołowych). 
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W trakcie koncertu odbyła się licytacja rękodzieła arty-
stycznego stworzonego przez p. Barbarę Lis. Była to dosko-
nała okazja do zdobycia pięknego świątecznego prezentu, 
a jednocześnie wsparcie tak szczytnego celu. Zlicytowa-
no ręcznie robiony koc oraz świecącego anioła na kwotę  
620 złotych. 
Podczas koncertu zaprezentowały się zespoły działające 
przy MGDK w Głogowie Młp.: Dziecięca Grupa Baletowa 
„Piruet”, ZTN „Capriolla”, Mażoretki Fantazja, Mini Altro 
i Altro prowadzone przez Joannę Jurczyńską, ZTL „Kora-
lik” z Pogwizdowa Nowego, gr. 4 ZPiT „Hanka”, ZPiT „Mali 
Przewrotniacy” prowadzone przez Dagmarę Wytrykus, gr. 
5 ZPiT „Hanka” w towarzystwie kapeli i grupy wokalnej 
pod kierownictwem Jana Rogali, Dzieciaki z PP w Gło-
gowie Młp. przygotowane przez Kingę Walanię-Bronhard 
oraz ZPiT „Przewrotniacy” pod kierownictwem Marka 
Strzemeckiego. 
W koncercie wystąpiły również zespoły zewnętrze: ZTN Fe-
nomen, Fenomem Mini i Fenomen Gold z Wysokiej Głog., 
ZTO GUSEEL z Rzeszowa oraz Akademia Tańca PRIMA 
p. Agnieszki Wójcik-Dziadosz, która przygotowuje choreogra-
fię dla Delfiny i Bartka, laureatów znanego programu „Mam 
Talent” oraz dla Krystiana Herby, półfinalisty aktualnej edycji. 
Mikołajkowy koncert nie mógłby się odbyć bez udziału Mi-
kołaja i jego pomocników, którzy podczas koncertu rozda-
wali słodycze i owoce. Dzięki ludziom o szczodrych sercach 
udało się uzbierać kwotę w wysokości 6539,70 zł w tym 10 
euro. Ogromne podziękowania kierujemy do tych, którzy 
pomogli w organizacji koncertu, a są to: MGDK w Głogo-
wie Młp., Nadleśnictwo Głogów, Bank Spółdzielczy w Gło-
gowie Młp., GS „Samopomoc Chłopska” w Głogowie Młp., 
Akademia Bezpieczeństwa i Rozwoju Prestige M&M Ma-
riusz Jodłowski, Zespół Żłobków Gminy Głogów Młp., Nie-
publiczne Przedszkola w Rogoźnicy i Budach Głog., Bar-
bara Lis, Anna Loryś, Małgorzata i Antonii Bazan, Bartosz 
Kitowski, Walenty Kotula – Mikołaj, Martyna Grochala – 
Konferansjer, Pracownicy MGDK, Edyta Śliwa – koordyna-
tor wydarzenia.
Wszystkim dziękujemy i do zobaczenia za rok. 

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju  
Gminy Głogów Małopolski 

TANeCZNe MIKOŁAJKI 
8 grudnia 2019 roku w Miejsko Gminnym Domu Kultury w Głogowie Małopolskim odbył się przepiękny „Mi-
kołajkowy Koncert Charytatywny” pod hasłem „Łączmy serca wspólnym rytmem”, podczas którego zbie-
rano fundusze na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi z terenu Gminy Głogów Małopolski. Patronat 
honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Głogowa Małopolskiego Pan Paweł Baj.

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
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ZMIANY W GOSPODARCe ODPADAMI W 2020 ROKU
W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wynikającymi z tego faktu no-
wymi zadaniami dla gmin, od 1 stycznia 2020 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące gospo-
darowania odpadami komunalnymi. W grudniu odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Głogowie 
Małopolskim poświęcona problemom wynikającym ze zmian przepisów w gospodarce odpadami oraz, co 
za tym idzie, rosnącym kosztom systemu odbioru i zagospodarowania odpadów.

Rada Miasta uchwaliła od 1 stycznia 2020 r. nowe stawki opłat 
za odbiór odpadów od mieszkańców. Miesięczna opłata od 
każdego mieszkańca, który posiada kompostownik (tzn. od-
pady zielone zagospodarowuje we własnym zakresie) wynie-
sie 20 zł. Miesięczna opłata dla mieszkańca, który nie posiada 
kompostownika i oddaje odpady zielone, wyniesie 22 zł.
Ustawa nałożyła na każdego mieszkańca obowiązek segre-
gowania odpadów. Dlatego jeżeli mieszkaniec nie będzie 
prowadził segregacji odpadów, tzn. będzie do jednego wor-
ka/kubła oddawał razem odpady komunalne, plastiki, zielo-
ne, metale, makulaturę itp., zostanie wobec niego naliczona 
podwyższona opłata miesięczna w wysokości 60 zł za każdą 
osobę zamieszkałą na terenie nieruchomości.
Zasady segregacji odpadów oraz system kontroli segregacji zo-
stanie szczegółowo opisany w uchwale dot. regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie Gminy Głogów Małopol-
ski. Zasady segregacji zostały również umieszczone na odwrocie 
harmonogramów odbioru odpadów na rok 2020, które były 
dostarczane mieszkańcom przez podmiot odbierający odpady.
Od nowego roku oprócz obowiązku segregacji odpadów na 
dotychczasowe frakcje, to jest: papier i tektura, tworzywa 
sztuczne, szkło oraz bioodpady, została wprowadzona nowa 
frakcja – popiół – który należy oddawać do worków kolo-
ru białego (worki można odbierać w Urzędzie Miejskim, 
Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 
PSZOK, w siedzibie spółki Eko-Głog).
Powyższe zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalny-
mi są wynikiem zmian ustawowych, do których gmina musi 
się dostosować. Wzrost opłat za odpady (następuje w gmi-

nach w całej Polsce) spowodowany jest m.in. wzrostem opłat 
za zagospodarowanie odpadów na wysypiskach, zniesieniem 
regionalizacji (uwolniono ceny za odpady w całej Polsce), 
problemem z zagospodarowywaniem frakcji wysokokalo-
rycznej, koniecznością stosowania monitoringu wizyjnego, 
wzrostem cen prądu, wzrostem płacy minimalnej.

Anna Morawiec

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 Przewrot-
nem, Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej, Zespole Szkół w Budach Głogowskich 
oraz Zespole Szkół w Pogwizdowie Nowym będzie realizowała projekt pn. Nowa 

jakość kształcenia w Gminie Głogów Małopolski współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego 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.

ZaKOńCZeNIe PROjeKTU PN. „NOWy PROFIl USŁUG  
W KlUBIe INTeGRaCjI SPOŁeCZNej – eDyCja 2019”

Z dniem 31 grudnia 2019 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył 
realizację projektu pt. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej – edycja 
2019” współfinansowanego ze środków Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach programu: „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wy-
kluczonym społecznie i zawodowo” o wartości 78 790,00 zł. 
Projekt skierowany był do osób bezrobotnych, biernych zawodowo w wieku aktywno-
ści zawodowej, zamieszkujących teren Gminy Głogów Małopolski oraz korzystających 
z świadczeń pomocy tutejszego Ośrodka. Do uczestnictwa w projekcie realizowanego 
w okresie od 01.05.2019 do 31.12.2019 r. zostało zakwalifikowanych 28 nowych uczestni-
ków Klubu Integracji Społecznej tj. 17 mężczyzn i 11 kobiet.
W ramach działalności KIS-u zostały zorganizowane następujące warsztaty: warsztaty 
aktywnego poszukiwania pracy w wymiarze 40 godz.; treningi kompetencji i umiejętno-
ści społecznych w wymiarze 40 godz.; samopomocowe grupy wsparcia w wymiarze 20 
godz.; szkolenie pt. „Rozpoczynam własna działalność gospodarczą” w wymiarze 16 godz. 
oraz warsztaty z zakresu profilaktyki i uzależnień w wymiarze 20 godz. Celem warsztatów 
było kształtowanie postawy pro-aktywnej, umożliwiające nabycie umiejętności aktywne-
go poszukiwania pracy, pisania CV, listu motywacyjnego, czy umiejętności prowadzenia 

rozmowy z potencjalnym pracodawcą. Po za tym uczestnicy mogli się lepiej poznać i zin-
tegrować dzięki pracy w grupach. 
W ramach aktywizacji zawodowej 10 uczestników zostało skierowanych do odbycia 
kursu zawodowego. Zostały zorganizowane kursy w zawodach takich jak: sprzedawca 
z obsługa kasy fiskalnej dla 2 osób, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych dla 
3 osób, kadry i płace dla 1 osoby, stylizacja paznokci +przedłużanie rzęs +wizaż dla 2 
osób, pracownik gospodarczy wraz z obsługą urządzeń, instalacji i sieci energetycznych 
do 1 kV dla 2 osób. Dodatkowo 2 osoby ukończyły kurs na prawo jazdy kat. B. Rodzaj 
kursu zawodowego został dobrany zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami 
poszczególnych uczestników projektu na indywidualnym spotkaniu z doradcą zawo-
dowym. Celem kursów zawodowych było uzyskanie przez osoby uczestniczące w kur-
sach wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy 
lub samodzielnego świadczenia usług w zakresie związanym z kierunkiem wybranego 
kursu zawodowego Każdy z uczestników kursu miał zapewniony dostęp do egzaminu 
zewnętrznego dzięki któremu mógł uzyskać kwalifikacje zawodowe – unormowane 
w rozporządzeniach właściwego ministra, oraz otrzymał stypendium szkoleniowe.
Od lipca przez okres 4 miesięcy w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy 5 osób 
bezrobotnych o III profilu pomocy wykonywało prace społecznie użyteczne na terenie so-
łectw Gminy w wymiarze 40 godz. miesięcznie. Przez cały okres realizacji projektu, wszyscy 
uczestnicy KIS-u mieli możliwość bezpłatnego skorzystania ze specjalistycznej pomocy: 
psychologa, prawnika oraz doradcy zawodowego. Na zakończenie udziału w projekcie każ-
dy z uczestników otrzymał dyplom uczestnictwa w programie reintegracji społecznej i za-
wodowej oraz drobne upominki promujące projekt.
Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i aktywny 
udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu.

artykuły sponsorowanE artykuły sponsorowanE artykuły sponsorowanE artykuły sponsorowanE
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Na głogowskim rynku wymieniono kostkę, wykonano 
nakładki asfaltowe, zamontowano nowe stylowe latarnie 
parkowe i  uliczne, ławki, kosze na śmieci, zdrój, pompy 
studni, wymieniono wiatę przystankową na retro oraz 
zamontowano kamery monitoringu. Nowym elementem 
jest fontanna wyposażona w dysze ze strumieniami wody 
o wysokości 3 metrów i 1,5 metra. Pojawiły się także nowe 
nasadzenia roślinne oraz pergole. Wszystkie elementy 
małej architektury wchodzące w  zakres prac przy rewi-
talizacji rynku podlegały akceptacji Podkarpackiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków. Całość inwestycji 
wyniosła 1 421 924,75 złotych. Dofinansowanie ze środ-
ków unijnych wyniosło 85 %.

W bieżącym roku w ramach programu odbędzie się szereg 
wydarzeń kulturalnych. Należał do nich między innymi Fe-
stiwal Pieśni Religijnej, który odbył się po tegorocznym Or-
szaku Trzech Króli. Pozostałe wydarzenia, tj. „Koncert Du-

chowy Przyjaźni”, „Międzynarodowe Plenery Malarskie”, 
„Koncerty Partnerskie Szkół Artystycznych” organizowane 
będą wspólnie z miastem partnerskim od kwietnia do listo-
pada 2020 roku.

Anna Morawiec

ZAKOŃCZONO INWeSTYCJe  
W RAMACH PROGRAMU INTeRReG

Zakończono inwestycje w ramach projektu „Turystyka kulturowa i duchowa miasta Spiskie Podgrodzie 
i Głogowa Małopolskiego”, dofinansowanego ze środków Unii europejskiej. 

W ramach zadania wybudowany zostanie chodnik o długo-
ści 200 metrów bieżących. W zakres prac wchodzą roboty 
przygotowawcze, wykonanie podbudowy, ułożenie krawęż-
ników, obrzeży betonowych oraz kostki brukowej o grubo-
ści 6 cm, montaż studzienki ściekowej, a także inwentary-
zacja geodezyjna powykonawcza. 

Wartość inwestycji wynosi 89 410 złotych brutto. Planowany 
termin zakończenia prac to koniec stycznia 2020 roku. Wy-
konawcą prac został zakład Komunalny SP. Z O.O. w Żołyni. 

Monika Wasiluszko

TRWA BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY POLNeJ
Na mocy podpisanej 21 października bieżącego roku umowy, rozpoczęła się budowa chodnika przy ulicy 
Polnej w Głogowie Małopolskim. Chodnik z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych ko-
rzystających z ulicy Polnej. 

„Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem”
26 marca br. w ramach realizacji projektu „Złota jesień – każdy z nas bę-
dzie seniorem” została otwarta placówka Dzienny Dom Pomocy w Bu-
dach Głogowskich. Dom jest miejscem integracji społecznej i służy naj-
starszym członkom naszej społeczności lokalnej. W budynku znajdują 
się pomieszczenia do rehabilitacji i fizjoterapii, odpoczynku, aktywiza-
cji, jak również grota solna z mikroklimatem wspomagającym leczenie 
wielu chorób oraz sala doświadczeń świata.
Seniorzy mają zapewnione m.in.: zaspokojenie podstawowych potrzeb ży-
ciowych, usługi rehabilitacji, usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, dwa posiłki, 
terapię zajęciową, transport, dostęp do usług kulturalnych oraz rekreacyjnych.
Gmina Głogów Małopolski w ramach projektu realizuje również na tere-
nie gminy usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc 
sąsiedzką oraz usługi teleopieki. 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 funkcjonowaniu. Poprzez 
zastosowanie wielorakich form aktywności osoby starsze rozwijają swoje 

zainteresowania, mają możliwość podtrzymywania kontaktów społecznych 
oraz wzbudzenia motywacji do usprawniania fizycznego i psychicznego.
Usługi opiekuńcze polegają na pomocy osobie starszej w zaspokajaniu co-
dziennych potrzeb, zapewnieniu kontaktu z otoczeniem, opiece higienicz-
nej i pielęgnacyjnej. Z tej formy usługi korzysta 7 osób.
Usługi specjalistyczne dostosowane są do indywidualnych potrzeb wyni-
kających z niepełnosprawności i schorzeń osób starszych. W szczególności 
polegają na rehabilitacji i usprawnianiu zaburzonych funkcji organizmu 
i świadczone są przez wykwalifikowanych specjalistów. Tą formą pomocy 
objęte jest 22 osoby.
Sąsiedzkie usługi opiekuńcze mają 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. Usługi świadczone są dla 21 osób.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. In-
tegracja Społeczna Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych 
i zdrowotnych.

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany
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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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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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BIBLIOTeKA POLeCA
Pokój motyli, lucinda Riley
Piękna i nostalgiczna saga rodzinna 
autorki cyklu Siedem Sióstr, pełna dra-
matycznych sekretów z przeszłości. Jej 
akcja rozgrywa się w malowniczym 
nadmorskim miasteczku. Posy Mon-
tague wkrótce skończy 70 lat. Wciąż 
mieszka w rodzinnym domu, gdzie 
spędziła idylliczne dzieciństwo, łapiąc 
motyle z ukochanym ojcem, i gdzie 

wychowała własne dzieci. Choć z posiadłością wiążą ją cenne 
wspomnienia, Posy wie, że będzie musiała podjąć trudną de-
cyzję i sprzedać podupadające domostwo. Freddie, jej pierw-
sza miłość, człowiek, który złamał jej serce i porzucił, wyła-
nia się z przeszłości niczym duch. Posy nie jest na to gotowa 
– zmaga się z finansowymi kłopotami swojego starszego syna, 
Sama, i z nieoczekiwanym powrotem młodszego syna, Nicka. 
Nie może zaufać dawnemu ukochanemu. Wkrótce okaże się, 
że Freddie i jej rodzinny dom skrywają mroczną tajemnicę…

Tajemnica z auschwitz, Nina Ma-
jewska-Brown
Za każdym numerem wytatuowanym 
na przedramieniu kryje się tajemni-
ca. Ta wyszła na jaw dopiero 75 lat po 
Auschwitz. Czy można być bohaterem 
i tchórzem zarazem? Fatalnym mężem 
i jeszcze gorszym ojcem, a jednak za-
służonym patriotą? Jaka jest najwyższa 
cena, którą można zapłacić za Polskę? 

Stefania Stawowy doświadczyła piekła na własnej skórze. 
Będąc żoną słynnego partyzanta AK, trafiła za niego do Au-
schwitz. Zakładniczka i ofiara „męskiej” wojny, sama znala-
zła się na froncie. Jej wojna to obozowe baraki, place apelowe 
i kilometry drutów pod napięciem. Głód, selekcja i ciągłe za-
grożenie śmiercią. Paniczny strach o dzieci, wyrzuty sumienia 
i ból. A jednak przetrwała. Przeszła przez piekło Auschwitz, 
Ravensbrück, Flossenbürg. Przeżyła „marsz śmierci” do Zwo-
dau. Duża w tym zasługa Jürgena – strażnika-esesmana, który 
jak ona zostawił w domu dwie małe córeczki…

Dzikowska, Roman Warszewski
Pierwsza biografia legendarnej dzien-
nikarki i podróżniczki. Podróżowała 
samotnie lub z mężem Tonym Hali-
kiem, odkrywała nieznane, docierała 
tam, gdzie nie było bezpiecznie. Kie-
dy granice były zamknięte, a dalekie 
podróże niemożliwe, ona opowiadała 
o świecie zza kurtyn i oceanów. Le-
gendarna redaktorka „Kontynentów”, 

gwiazda telewizji, współtwórczyni programu „Pieprz i wanilia”, 
krytyczka i kolekcjonerka sztuki. Jej droga na szczyty nie była 
łatwa. Za swoje odważne decyzje często musiała płacić wysoką 
cenę. Krótko po wojnie działała w młodzieżowej organizacji 
antykomunistycznej, za co trafiła do więzienia. W świecie peł-
nym wielkich podróżników wybierała własną drogę, przeciera-
jąc szlaki kolejnym globtroterkom. Z życia czerpała ile się tylko 
da. Także w miłości, ramię w ramię z Tonym Halikiem.

MGBP w Głogowie Młp.

W ramach tych ostatnich obowiązków Miejsko Gminna 
Biblioteka Publiczna w Głogowie Małopolskim od paź-
dziernika do grudnia realizowała serię lekcji bibliotecznych 
w szkołach położonych na terenie całej gminy. Celem lekcji 
było przybliżenie historii regionalnej na tle dziejów ogólno-
polskich. Powiązanie tych wydarzeń kształtuje świadomość 
i pozwala zrozumieć, że nie są one oderwane od wydarzeń, 
które wpływały na historię Polski.

Dlaczego Głogów Małopolski uważany jest za pierwsze 
renesansowe miasto w Polsce? Co wspólnego miał za-
łożyciel Głogowa, Krzysztof Głowa, z powstaniem Unii 
Lubelskiej? Jaki skutek miało dla mieszkańców miasta 
rozpoczęcie rokoszu przez Jerzego Sebastiana Lubomir-
skiego, który od 1653 r. stał się właścicielem Głogowa? 
Czym zasłużył się dla Rzeczpospolitej kolejny właściciel 
miasta, Hieronim Augustyn Lubomirski? Dlaczego gene-
rałowie szwedzcy na początku wielkiej wojny północnej 
upodobali sobie Rzeszowszczyznę jako obiekt najazdu? 
Czy księżna Urszula Lubomirska zamieszkująca w Głogo-
wie w XVIII w. była prawnuczką Stefana Czarnieckiego? 
Jak wydarzenia konfederacji barskiej wpłynęły na życie 
mieszkańców dóbr głogowskich? Dlaczego pamiętnikarz 
Jędrzej Kitowicz pisał, że szlachta polska stroi się w „klej-
noty głogowskie”?

Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania miało za zadanie 
przygotować młodzież do jubileuszu obchodów 450-lecia 
lokacji Głogowa Małopolskiego, który miasto obchodzi 
w 2020 r. Jest to doskonała okazja do pogłębiania wiedzy na 
temat historii regionalnej i budowania więzi ze swoją małą 
ojczyzną. Lekcje biblioteczne w szkołach będą miały swój 
dalszy ciąg w kolejnym semestrze.

Robert Borkowski
Dyrektor MGBP w Głogowie Młp.

BIBLIOTeKA ReALIZUJe 
MISJĘ eDUKACYJNą

Rolą głogowskiej biblioteki jest dbanie o poziom 
czytelnictwa w gminie, ale również realizowanie za-
dań kulturalnych i edukacyjnych.

Lekcja	w	szkole	w	Budach	Głogowskich
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Termin Holokaust pochodzi z łaciny i jest adaptacją grec-
kiego słowa holókauston oznaczającego ofiarę całopalną. 
W tym znaczeniu słowo to ma wymiar religijny, dlatego 
Żydzi stworzyli swój własny termin określający niemiec-
kie ludobójstwo dokonane na ich narodzie w czasie II woj-
ny światowej – Szoa (z hebrajskiego „całkowita zagłada”), 
w transkrypcji angielskiej Shoah. Trzeba przy tym zazna-
czyć, że w swoich planach Niemcy mieli zamiar wymordo-
wać nie tylko naród żydowski, ale również Romów i Sinti, 
a w dalszej kolejności także i Słowian.

Wszystko to było wynikiem rasistowskich poglądów Hitle-
ra, który podzielił narody na wywodzące się z rasy Aryj-
czyków i pozostałe niearyjskie. Według niego Niemcy jako 
Aryjczycy mieli rzekomo należeć do „rasy panów”, na-
tomiast pozostałe rasy były tzw. „podludźmi”. Szkalujące 
i zohydzające ludność żydowską przemówienia towarzy-
szyły Hitlerowi podczas wspinania się po władzę w Niem-
czech. Już jako kanclerz doprowadził w 1935 r. do uchwa-
lenia ustaw norymberskich, na mocy których Żydzi zostali 
pozbawieni obywatelstwa Niemiec. Po wybuchu II wojny 
światowej to właśnie ludność żydowska została poddana 
największym represjom. Polityka nazistowska w końcu do-
prowadziła do tego, że rasę semicką postanowiono uczynić 
rasą wymarłą, czy raczej wymordowaną.

20 stycznia 1942 r. w Wannsee zorganizowano konferencję, 
w której udział wzięli szefowie i przedstawiciele kilku mini-
sterstw i instytucji niemieckich. Konferencji przewodniczył 
Reinhard Heydrich, szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa 
Rzeszy. Wezwał on zgromadzonych do podjęcia, jak się wyra-
ził, wszelkich niezbędnych przygotowań do globalnego rozwią-
zania kwestii żydowskiej na europejskim obszarze wpływów 
niemieckich. Uczestnicy konferencji mieli zdecydować, w jaki 
sposób dokonać Endlösung der Judenfrage, czyli ostatecznego 
rozwiązania kwestii żydowskiej. Postanowiono na okupowa-
nych ziemiach polskich zbudować obozy do mordowania lu-
dzi w Bełżcu, Sobiborze i Treblince oraz rozbudować obozy 
w Auschwitz i na Majdanku. Lokalizacja obozów na terenach 
stworzonego przez Niemców Generalnego Gubernatorstwa 
nie była przypadkowa. To tutaj mieszkało najwięcej Żydów. 
A ich transport na miejsce mordu, to również koszt. Dlatego 
trzeba było go zminimalizować. Kto jak kto, ale Niemcy to 
gospodarny naród. Nawet jeśli tworzą przemysł śmierci.

Latem 1942 r. ruszyła machina zagłady. Getta w całej Polsce 
zaczęły być systematycznie opróżniane. W Głogowie Ma-
łopolskim Niemcy w połowie czerwca 1942 r. zwołali Ju-
denrat, czyli Radę Żydowską na specjalne posiedzenie. Tam 
poinformowali ich, że mają przygotować całą społeczność 
zamieszkującą getto do transportu. Pojadą tymczasowo do 
Rzeszowa, a później do innego „lepszego” miejsca. Część 
członków Judenratu zaprotestowała. Nie chcieli opuszczać 
miasta. Protestujący zostali załadowani do ciężarówki i wy-
wiezieni do pobliskiego Boru. Strzały, które usłyszeli miesz-
kańcy Głogowa świadczyły o losie, jaki ich spotkał.

22 czerwca 1942 r. na głogowski rynek wtoczyły się chłop-
skie wozy, na które wspięli się Żydzi wraz z niewielkimi to-
bołkami, które mogli ze sobą zabrać. Robili to w towarzy-
stwie gestapowców stojących z ujadającymi psami. Akcję 
nadzorował sam rzeszowski kreishauptmann Heinz Ehaus. 
Mężczyźni, kobiety, dzieci, starcy, ludzie, których przod-
kowie żyli w Głogowie Małopolskim od kilku pokoleń. 
Wszyscy zostali wywiezieni. Niemcy pozostawili tylko 120 
młodych mężczyzn, których zamknęli w nieużytkowanym 
budynku szkolnym. Zostali po to, aby ich wykorzystywać 
do przymusowej pracy przy naprawach dróg. W później-
szym czasie również i ich wymordowano.

Złóżmy hołd ich pamięci, biorąc udział w tegorocznych 
obchodach.

Robert Borkowski

XII MIĘDZYNARODOWe DNI PAMIĘCI O OfIARACH 
HOLOKAUSTU NA PODKARPACIU

29 stycznia 2020 r. w Głogowie Małopolskim po raz kolejny odbędą się rocznicowe obchody poświęcone 
ofiarom zbrodniczego niemieckiego nazizmu.

Pomnik	w	rezerwacie	„Bór”	upamiętniający	pomordowanych	tam	Żydów

Program obchodów
9:00 – 11:30 Marsz Pamięci pod głogowski kirkut i pomnik ofiar 

Holokaustu oraz mogiły Żydów zamordowanych przez 
Niemców w czasie II wojny światowej w lesie Bór koło 
Głogowa Małopolskiego (start spod głogowskiego ratu-
sza, ul. Rynek 1).

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Głogowie Małopolskim,  
ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 12.
11:30 – 11:40 Wystąpienie Burmistrza Głogowa Małopolskiego Pawła 

Baja.
11:40 – 12:20 Anna Rzeszowska – świadek historii, który przeżył  

Holokaust.
12:20 – 12:40 Zagłada głogowskich Żydów w świetle wspomnień Te-

resy Mastalskiej-Chwiejczak.
12:40 – 13:00 Projekcja filmu „Miłość w czasach Zagłady” prezentu-

jącego miłość pomiędzy głogowianką Chaną Birnfeld 
i głogowianinem Władysławem Piechowskim w czasie 
II wojny światowej, zakończoną w sposób tragiczny.

13:00 – 13:30 Rola głogowian w ratowaniu Żydów w czasie II wojny 
światowej.

13:30 – 13:45 Podsumowanie obchodów Międzynarodowego Dnia 
Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
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AL-ANON Grupy Rodzinne 
zapraszają na 
spotkania w każ-
dy wtorek o go-
dzinie 18:00 do 
MGDK w Gło-

gowie Młp., pokój nr 101. Mitingi 
otwarte dla wszystkich zainteresowa-
nych odbywają się w każdy pierwszy 
wtorek miesiąca.

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

Beneficjenci mieli możliwość skorzystania z obszernego cyklu 
warsztatów mających na celu lepsze poznanie siebie, co ułatwi 
młodzieży poszukiwanie drogi swojej przyszłości. Kolejnym 
etapem projektu i ważnym jego celem było wdrożenie mło-
dzieży w działania wolontarystyczne na rzecz dzieci – uczest-
ników świetlic socjoterapeutycznych funkcjonujących w pię-
ciu miejscowościach na terenie gminy Głogów Młp. Głównym 
celem tego zadania było wyzwolenie chęci bezinteresownego 
działania, pomocy na rzecz drugiego człowieka oraz zwięk-
szenie aktywności obywatelskiej w sferze życia społecznego 
beneficjentów. W ramach zadania w dniu 19 września odby-
ła się impreza plenerowa dla ponad 150 osób – uczestników 
świetlic socjoterapeutycznych, ich rodzeństwa, rodzin, zapro-
szonych gości w tym przedstawicieli gminy Głogów Młp. oraz 
lokalnych przedsiębiorców. Beneficjenci zadania wystąpili 
w roli organizatorów imprezy, zadbali o część artystyczną, za-
bawy, rozgrywki sportowe, czuwali nad prawidłowością zada-
nia. Przeprowadzili konkurencje sportowe, zajęcia z rękodzie-
ła, występy wokalne i taneczne. Imprezę uatrakcyjnił pokaz 
dużych baniek mydlanych. Nie zabrakło nagród rzeczowych 
dla uczestników imprezy, loterii fantowej, poczęstunku, ulu-
bionego przez dzieci popcornu i waty cukrowej jak też moż-
liwości bezpłatnego korzystania z atrakcji dmuchanych: kuli 
zorbing, ścianki wspinaczkowej i ogromnej zjeżdżalni. Na 
terenie gminy Głogów Małopolski istnieje wiele możliwości 
spędzania czasu wolnego konstruktywnie i aktywnie bez wiel-
kiego nakładu finansowego. Młodzież biorąca udział w pro-
jekcie jak miała możliwość bezpłatnego korzystania z sean-
sów filmowych w sali kinowej w MGDK w Głogowie Młp., 
boiska sportowego, kortów tenisowych, siłowni polowej przy 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Głogowie Młp. Ponadto dzięki 
dotacji został zakupiony karnet na basen dla beneficjentów, 
którzy mieli możliwość skorzystania z zdrowotnych, profilak-
tycznych jak też kojących i relaksacyjnych zalet pływania. Całe 

przedsięwzięcie miało za zadanie w sposób twórczy zagospo-
darować czas wolny młodzieży przekształcając go w działanie 
na rzecz pozytywnej zmiany, zmieniającej otoczenie – choćby 
to najbliższe – na lepsze.

Zaproponowane formy aktywności zachęcały do integracji mło-
dzieży, poznawanie mocnych stron, nabywanie nowych umie-
jętności jak też dawały możliwość spotkań w przyjaznym gronie, 
co w dalszej perspektywie czasu przyczyni się do poszukiwania 
inspirującego zajęcia czy działalności w lokalnym środowisku.

Justyna Ładoś

MŁODZI, ZDOLNI, NIeZAWODNI
Stowarzyszenie RaZeM z Bud Głogowskich we współpracy z MGOPS w Głogowie Małopolskim 31 grudnia 
2019 r. zakończyło realizację działań projektowych pn. MŁODZI, ZDOlNI, NIeZaWODNI. Dofinansowanie za-
dania pozyskane zostało z MRPiPS na realizację projektu w ramach konkursu „aktywna młodzież – działania 
na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym – edycja 2019. 
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Od wielu, wielu lat dla mieszkańców grodu Krzysztofa Gło-
wy wydarzeniem jest coroczna pielgrzymka na święto Mat-
ki Boskiej Zielnej do Leżajska. Kult Matki Boskiej Leżajskiej 
jest głęboko zakorzeniony wśród miejscowego społeczeń-
stwa i rokrocznie rzesza pątników udaje się do tego święte-
go miejsca. Charakter pielgrzymek przez lata uległ zmianie, 
ale to znak czasów. Jak takie pielgrzymowanie wyglądało 
w latach mojej młodości? Są to już dość odległe czasy, ale 
pamiętam je dobrze. Była to chyba moja pierwsza samo-
dzielna podróż. Zostałem oddany pod opiekę cioci Zosi 
Jaroniowej […]. Dla mnie, kilkuletniego chłopca, musiało 
to być ogromne przeżycie, skoro pamiętam je tak dobrze. 
Leżajsk, w mojej chłopięcej świadomości, był tak odległy 
jak przysłowiowa baśniowa kraina „za górami, za lasami”. 
Nasłuchałem się od starszych o pielgrzymowaniu do tego 
sanktuarium i cudach, jakie miały tam miejsce w czasach 
odległych i współczesnych. […]

Kompania, bo tak w Głogowie określano grupę pątników, 
zbierała się skoro świt w kościele […] na mszę świętą i bło-
gosławieństwo księdza proboszcza. Po tych uroczystościach 
wyruszaliśmy na szlak pątniczy. Dzisiaj ogromną większość 
wśród pielgrzymów stanowi młodzież […]. Starsi do Leżaj-
ska dojeżdżają własnymi samochodami. Taka podróż trwa 
zwykle kilkadziesiąt minut. Pół wieku temu wyglądało to 
inaczej. Z perspektywy lat była to ciężka pokutnicza wypra-
wa, która trwała cały dzień. Pierwsze utrudnienie napoty-
kało nas jeszcze w Głogowie na tzw. Szpitalniówce. Dzisiaj 
to pięknie zabudowana, wyasfaltowana ulica Larymowicza. 
Kiedyś trzeba było brnąć przez nią po kolana w piachu. 
W okolicach Leśnej Woli pojawiły się wątpliwości, czy po-
dołam. Przecież trzeba było czynnie uczestniczyć w drodze 
do Pani Leżajskiej. Wprawdzie za kompanią jechały konne 
wozy, które wiozły nasze tobołki i ludzi starszych poczu-
wających się do obowiązku pielgrzymowania, dania mo-
dlitewnego przykładu i zapewne sprawowania kurateli nad 
niesforną młodzieżą. Nie było mowy o tym, bym skorzystał 
z pomocy woźniców. Jak przede wszystkim wyglądałbym 
w oczach rówieśników? Moje ambicje i postanowienia le-
głyby w gruzach, a ile wstydu najadłbym się. To samo prze-
żywali moi koledzy rówieśnicy, ale nikt się nie przyznawał 
do tych słabości. Wytchnieniem były przystanki przy przy-
drożnych czy rozstajnych figurkach, gdzie kompania za-
trzymywała się na krótką modlitwę.

Kiedy po paru godzinach zobaczyłem wieże kościoła w So-
kołowie, wiedziałem, że podołam. Po tych pierwszych sła-
bościach skupiliśmy się na duchowym celu pielgrzymki. Kto 
choć raz był na szlaku pątniczym, ten wie, że fizyczne dolegli-
wości nie są żadną przeszkodą i barierą. Przeżywanie duchowe 
jest ponad wszystko. Pierwsze spotkanie z bazyliką w Leżajsku 
pozostało mi głęboko w pamięci i choć przeżyłem już trochę, 
to ono jest na pierwszym miejscu. Olbrzymie wrażenie zro-
bił na mnie gmach świątyni. Jej ogrom, wystrój wnętrza robił 
wrażenie […], a kiedy usłyszałem organy i śpiew braci zakon-
nych znalazłem się w przysłowiowym siódmym niebie. Wiele 
lat później poznałem niejako „od podszewki” chór leżajski, 
w którym królował organista pan Chorzępa […].

To moje dziecinne i młodzieńcze pielgrzymowanie było 
znakiem dla mnie, o którym przekonałem się, kiedy już 
byłem dorosły. Mój los tak się potoczył, że czterdzieści 
parę lat temu poślubiłem Halinkę, która mimo że urodziła 
się w Przemyślu, bardzo mocno jest związana rodzinnie po 
mieczu i po kądzieli z Leżajskiem. Kompanie głogowskie 
na spoczynek zatrzymywały się na Podklasztorzu w Le-
żajsku w prywatnych domach. Jak się okazało (wiele lat 
później), kiedy z Babcią mojej żony wspominaliśmy tamte 
czasy, to jako pacholę przebywałem w domu Babci, śpiąc 
– jak inni pątnicy – na słomie rozłożonej w pokojach i na 
pięterku. Kiedy Babcia poznała moją Mamusię, to okazało 
się, że znają się jeszcze z czasów przedwojennych, kiedy 
Mamusia co roku udawała się na pielgrzymkę do leżajskie-
go sanktuarium, a że była osobą dowcipną, wesołą „wpadła 
w oko” leżajskiej gospodyni, która w przyszłości została 
babcią również jej syna poprzez ożenek z jej najukochań-
szą, najstarszą wnuczką Halinką. Tak to może trochę 
okrężnymi drogami Pani Głogowska i Leżajska połączyły 
nas. Zdarzało się, że wspomniany organista zezwalał nam 
na wejście na chór i niejednokrotnie przekonywałem się 
nie tylko o maestrii mistrza, a o olbrzymich możliwo-
ściach słynnych organów. Gdzieś w zakamarkach pamięci 
pozostał fragment pątniczej pieśni z tamtego okresu, którą 
śpiewano przy pożegnaniu tego sanktuarium. Przytaczam 
jej urywek, bo nie jest już „modna” wśród współczesnych 
pielgrzymów i praktycznie zapomniana:

Żegnamy Cię teraz,
Kiedy odejść mamy,
Błogosław nam,
Nasza Matko miła,
Bo nadeszła już odejścia chwila
O! Maryjo Leżajska!

W swoim życiu odwiedziłem sporo sanktuariów maryj-
nych, ale głogowskie i leżajskie są najbliższe mojemu ser-
cu. Chyba dlatego, że od najmłodszych lat były stale obecne 
w mojej świadomości i rzeczywistości.

Walenty Kotula

WSPOMNIeNIe O GŁOGOWSKICH PIeLGRZYMKACH
Prezentowany poniżej tekst jest fragmentem referatu wygłoszonego 28 września 2019 r. na konferencji Małe 
Miasta w Futomie przez Walentego Kotulę, reprezentującego Stowarzyszenie „lasowiacy”.

Głogowscy	pielgrzymi	w	Leżajsku,	lata	30.	XX	w.	W	środku	Jan	Bąk	z	udekorowanym	
kwiatami	krzyżem	pątniczym	w	rękach
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Z PAMIĘTNIKA UCZNIA
Styczeń 2020

„Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku…” – te i podobne słowa 
znanych świątecznych piosenek towarzyszyły w ostatnich dniach 
wszystkim uczniom naszej szkoły. Między innymi w ten sposób 
tworzyliśmy magiczną, zimową atmosferę. Wspólnie kolędowa-
liśmy, organizowaliśmy klasowe wigilie, składaliśmy sobie życze-
nia, obdarowywaliśmy się upominkami. Nie zapomnieliśmy też 
o potrzebujących. Jak co roku wzięliśmy udział w akcji Szlachet-
na Paczka, odwiedziliśmy podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno
-Opiekuńczego w Głogowie Małopolskim, przekazaliśmy karmę 
i akcesoria dla zwierząt do schroniska „Kundelek”, organizowali-
śmy też kramiki charytatywne.

Zanim jednak daliśmy się ponieść tej świątecznej aurze, wydarzy-
ło się wiele innych ważnych, choć bardziej przyziemnych rzeczy. 
Niewątpliwie najważniejszą było otwarcie nowego sklepiku szkol-
nego. Tego nie da się opisać! Najlepiej obrazują to tłumy groma-
dzące się podczas każdej przerwy na pierwszym piętrze budynku 
B. I te emocje, kiedy myślisz sobie: „Jestem już tak blisko, zaraz 
będę pierwszy w kolejce”. I dzwonek… Tak, to są te przykre strony 
naszego nowego sklepiku, którego atrakcyjność można porównać 
do rzeszowskich galerii w niedzielę handlową. 

Wiele emocji wzbudza w nas też ostatnio rywalizacja sportowa. 
I nie chodzi tu tylko o rozgrywki na boisku… Niedawno roze-
graliśmy dwa mecze w koszykówce. Pierwszy przyniósł nam duży 
sukces – pierwsze miejsce! Drugi wywołał równie silne porusze-
nie, ale tym razem z innego powodu. Jak zawsze na trybunach po-
jawili się kibice. Tym razem było podejrzanie dużo dziewczyn… 
Niestety to nie my je przyciągnęliśmy, tylko drużyna, która przy-
jechała z innego miasta. Nawet do nas docierały szepty i rechoty 
naszych koleżanek. Rozmowy głównie dotyczyły numerów: 8, 9 
i 10. To się nazywa „wierne” grono kibiców. Jestem pewien, że to 
przez to niesportowe zachowanie na trybunach zajęliśmy tylko 
drugie miejsce. Za to reprezentacja dziewcząt w mini piłce ręcz-
nej wygrała finał powiatu rzeszowskiego! One na pewno miały 
profesjonalne wsparcie…

Oprócz tego odbyła się żywa lekcja zoologii. Prowadzący przy-
wieźli ze sobą zwierzęta, które występują na innych kontynentach. 
Niektórzy z nas wyjechali też na tydzień do Hiszpanii w ramach 
projektu "COOLturowa Mozaika", inni wzięli udział w warszta-
tach plastycznych pt. „Kartka bożonarodzeniowa z elementami 
scrapbookingu". Czyli, jak zwykle, wiele się u nas działo.

Aż trudno uwierzyć, że to już koniec roku 2019. No cóż, muszę 
przyznać, że 2020 też zapowiada się optymistycznie. Czuję się 
jakby starszy i nawet może trochę poważniejszy. Mam nadzieję, 
że odzwierciedlą to moje oceny. Ale tym się na razie nie martwię, 
odłożę to na później. Póki co – Szczęśliwego Nowego Roku!

Uczniowie klasy 8a SP w Głogowie Młp.  
z wychowawczynią Ewą Furgałą

artykuły sponsorowanE artykuły sponsorowanE artykuły sponsorowanE artykuły sponsorowanE

W okresie od 1.06.2019 do: 30.09.2022 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gło-
gowie Małopolskim w partnerstwie z Firmą Reslogitstic – liderem w branży lo-
gistycznej i magazynowej w Polsce południowo-wschodniej realizuje program 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 PROFESJONALNY LOGISTYK. 

W ramach modułowego systemu kształcenia, który będzie prowadzony 
w technikum – część zajęć będzie się odbywała na terenie Reslogistic. Pra-
cownia 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 tere-
nie Reslogistic. TECHNIK LOGISTYK jest to zawód z przyszłością, cieszą-
cy się coraz większą popularnością, dający duże perspektywy oraz możli-
wości na rynku pracy, zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ze 
względu na konieczność łączenia ze sobą różnych transportów, sztukę nego-
cjacji w logistyce, z marketingiem, zarządzeniem działalnością logistyczną, 
przewozami międzynarodowymi itp. To zawód dla tych, którzy nie boją 
się wyzwań, są przedsiębiorczy i odważni, mają zdolności organizacyjne 
oraz potrafią planować.

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 korzy-
ściom 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 informacyjnej. W tym roku szkolnym zostały 
zrealizowane zajęcia rozwijające z matematyki, fizyki, geografii, a w przyszłym roku szkolnym 
kontynuowane będą z szachów i programowania oraz rozpoczną się zajęcia z biologii i chemii.
Dzięki prowadzonym zajęciom z geografii, fizyki, matematyki i programowania, u uczniów 
kształtowana była umiejętność analitycznego myślenia i twórczego rozwiązywania pro-
blemów. Pomogły w tym na pewno przeprowadzone na poszczególnych przedmiotach 
doświadczenia i eksperymenty. Metoda eksperymentu wzmogła kreatywność i aktywność 
poznawczą młodzieży, rozwinęła zainteresowanie otaczającym światem, nauczyła krytycz-
nego myślenia i wyciągania wniosków. Prowadzone zajęcia niewątpliwie podniosły jakość 
procesu kształcenia. Projekt dał uczniom możliwość inicjowania, odkrywania i rozwijania 
własnych zainteresowań. Młodzi ludzie uczyli się przez działanie i doświadczanie. Pozytyw-
na motywacja własnymi postępami zwiększyła zdolność rozwiązywania problemów, skłon-
ność do pogłębiania wiedzy i kształtowania nowych umiejętności. 
W ostatnim czasie szkoła pozyskała dodatkowo pomoce z fizyki i chemii, m.in. zestawy 
podstawowych obwodów elektrycznych, teleskop, zestawy magnesów sztabkowych i pod-
kowiastych, krążki Newtona z wirownicą, zestawy soczewek i lustra wypukło-wklęsłe, 
termometry i parownice. 
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Szkoła Podstawowa w Głogowie Małopolskim od lat współ-
pracuje z wieloma instytucjami edukacyjnymi z całej Euro-
py, angażując się w realizację projektów. Od września 2018 
roku podjęła się nowego zadania, którym jest koordyno-
wanie międzynarodowego projektu Erasmus+. Partnerami 
dwuletnich działań są nauczyciele z czterech krajów: Nie-
miec, Włoch, Rumunii oraz Portugalii. 

„Teacher as Interactive Content Creator” (TICC) to projekt, 
którego głównym założeniem jest zmotywowanie nauczy-
cieli języków obcych do tworzenia własnych interaktywnych 
materiałów, które będą wykorzystywać w pracy z uczniami. 
We współczesnej szkole nie da się uciec od nowoczesnych 
technologii. Zamiast się ich bać czy ich unikać, można na-
uczyć się mądrze je wykorzystywać. Jak pokazują badania, 
uczniowie chętniej angażują się podczas lekcji, a ich moty-
wacja do nauki wzrasta, gdy nauczyciel wykorzystuje inte-
raktywne pomoce dydaktyczne w swojej pracy. Aby wyjść 
naprzeciw oczekiwaniom podopiecznych, pedagodzy zdo-
bywają nowe umiejętności i nieustannie podnoszą swoje 
kwalifikacje. Znakomitą szansą do tego było pięciodniowe 
szkolenie zorganizowane przez jednego z partnerów pro-
jektu, firmę ETIC_Algarve w Portugalii. Cztery osoby ze 
Szkoły Podstawowej w Głogowie Małopolskim mogły roz-
wijać swoje kompetencje, uczestniczyć w wykładach, dys-
kusjach oraz warsztatach, których tematem przewodnim 
było wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie 
nauczania języków obcych. 

Nauczycielki: Katarzyna Chochulska, Justyna Śliwińska, 
Hanna Rzeszutek oraz Małgorzata Furman wyjechały do 
Faro, pięknego i malowniczego miasta położonego w re-
jonie Algarve w południowej Portugalii. Było to niezwykłe 
doświadczenie z wielu względów. Po pierwsze, prowadzenie 
zajęć powierzono doświadczonym i cenionym trenerom, 
dla których najważniejsze były ćwiczenia praktyczne, czyli 
to, czego wszyscy najbardziej oczekiwali. Po drugie, w trak-
cie szkolenia panowała atmosfera sprzyjająca wymianie do-
świadczeń, dzieleniu się zdobytą wiedzą, poruszaniu tema-
tów nurtujących nauczycieli języków obcych z wszystkich 
krajów partnerskich. Po trzecie, gospodarze zadbali o to, 
aby pokazać uczestnikom piękne krajobrazy, znakomitą 
kuchnię i historyczne miejsca. Warto również wspomnieć, 
że koszty szkolenia w całości zostały sfinansowane przez 
Agencję Narodową ze środków Unii Europejskiej. 

Po powrocie z Portugalii uczestniczki szkolenia zorgani-
zowały warsztaty dla swoich koleżanek uczących języków 
obcych, aby podzielić się z nimi zdobytą wiedzą i umiejęt-
nościami. Podczas tego spotkania powstało wiele ciekawych 
materiałów interaktywnych do wykorzystania na lekcjach 
języka angielskiego czy niemieckiego. Wszystkie pomoce 
dydaktyczne zostały umieszczone na platformie edukacyj-
nej, stworzonej na potrzeby projektu TICC. Przez kolejne 
dwa miesiące dziesięciu nauczycieli języków obcych z każ-
dego kraju będzie tworzyć materiały dydaktyczne z wyko-
rzystaniem nowoczesnych technologii i umieszczać je na 
platformie. W rezultacie powstanie baza ciekawych i róż-

norodnych ćwiczeń, quizów, prezentacji, dostępnych dla 
wszystkich jej użytkowników.

Kolejnym z podjętych działań był udział w trzecim między-
narodowym spotkaniu, które odbyło się w grudniu 2019 
roku, a jego organizacją zajęła się firma Danmar z Rzeszo-
wa – jeden z partnerów projektu. Głównym celem spotka-
nia było podsumowanie pierwszego roku realizacji założeń 
projektu i zaplanowanie działań na kolejne miesiące. Part-
nerzy z Rumunii, Włoch, Portugalii i Niemiec bardzo pozy-
tywnie ocenili dotychczasową współpracę ze Szkołą Podsta-
wową w Głogowie Małopolskim w roli koordynatora. 

Projekty Erasmus+ są ogromną szansą na osobisty rozwój 
oraz podnoszenie kwalifikacji. Dla nauczycieli są świetnym 
sposobem na kontakt z żywym językiem i kulturą krajów 
europejskich. Młodzieży udowadniają, że warto uczyć się 
języków obcych, gdyż świat stoi przed nimi otworem. 

Małgorzata Furman
koordynatorka projektu „Teacher as Interactive Content Creator”

eRASMUS+ „TeACHeR AS INTeRACTIve CONTeNT CReATOR”
Dotychczasowe działania w ramach realizacji projektu erasmus+ „Teacher as Interactive Content Creator” 
w Szkole Podstawowej w Głogowie Małopolskim.

Kapryśna	zima

fOTORePORTAŻ
Wojciech Dulski



17Ziemia GłoGowska 1/2020 oŚwiaTa
R

EK
LA

M
A

 
R

EK
LA

M
A

 
R

EK
LA

M
A

 
R

EK
LA

M
A

 
R

EK
LA

M
A

 
R

EK
LA

M
A

 R
EK

LA
M

A
 

R
EK

LA
M

A
 

R
EK

LA
M

A
 

R
EK

LA
M

A
 

R
EK

LA
M

A
 

R
EK

LA
M

A
 

Z WIZYTą W DOMU KOMBATANTA 
Historia współpracy Zespołu Szkół w Przewrotnem z Domem Kombatanta w Rzeszowie sięga września 2018 
roku, to wtedy nasza placówka nawiązała charytatywną współpracę z tą instytucją. Pomysłodawczynią pro-
jektu była Pani agnieszka Mikayelyan, która zainteresowała swoim pomysłem bratanicę. Następnie pomysł 
został przekazany do realizacji Samorządowi Uczniowskiemu w naszej szkole, którego aktywnymi działaczka-
mi były Wiktoria i agnieszka, wtedy uczennice klasy VIII. Dziewczyny bez chwili wahania, za zgodą Dyrektora 
Szkoły i opiekuna Samorządu Uczniowskiego rozpoczęły współpracę trwającą do dnia dzisiejszego.

W Domu Kombatanta mieszka około stu podopiecznych. 
Choć historie ich życia zapierają dech w piersiach, często są 
to osoby samotne i zapomniane. Po zapoznaniu się z histo-
rią podopiecznych uczniowie bardzo chętnie przystąpili do 
współpracy, którą nadzorowali nauczyciele. Do projektu włą-
czyli się również rodzice, którzy poświęcili wolny czas, aby 
zawieźć dzieci do Rzeszowa. 

Przed tegorocznymi Świętami Bożego Narodzenia po raz 
kolejny delegacja uczniów w składzie: Julia Zuber, Julia 
Drożdż, Martyna Pacyna i Sabina Adamiak pod opieką Pani 
Anny Dworak odwiedziły podopiecznych Domu Komba-
tanta z życzeniami, własnoręcznie wykonanymi kartkami 
dla każdego podopiecznego, słodkimi upominkami i świą-
tecznym stroikiem. Uczennice zapytane: co dał im wyjazd 
do Domu Kombatanta, odpowiadały, że dzięki tej wizycie 
mogły poznać różne historie życia ludzi, wysłuchać ich 
wspomnień. Dziewczynki zwracały także uwagę na siłę du-
cha i dużą ilość energii, jaką mają podopieczni. My, pedago-
dzy, uważamy, że jest to lekcja nie tylko historii, ale również 
szacunku i empatii dla drugiego człowieka.

Dorota Walczewska 

Pierwszym etapem działań była akcja „Kartka dla Seniora”. Uczniowie 
własnoręcznie wykonali sto kartek świątecznych z okazji świąt Bożego 
Narodzenia, które za pośrednictwem p. Agnieszki trafiły do każdego 
podopiecznego. Seniorzy z wielkim wzruszeniem prosili o odwiedziny, by 
mogli sami podziękować za to, że ktoś o nich pamiętał. Zaskoczeniem 
dla nas było również to, że kilkoro starszych osób wysłało dla uczniów 
symboliczne prezenciki i podziękowania. Pierwsze spotkanie uczniów 
naszej szkoły nastąpiło przed świętami Wielkiej Nocy. Delegacja z na-
szej szkoły w dniu 5 kwietnia 2019 roku odwiedziła Dom Kombatanta, 
by osobiście złożyć życzenia, porozmawiać i osłodzić starszym ludziom 
codzienny dzień. Uczniowie częstowali smakołykami oraz wręczyli sym-
boliczny stroik świąteczny. P. Agnieszka Mikayelyan, pomysłodawczyni 
projektu, oprowadziła uczniów po całym ośrodku, przedstawiając zalety 
i trudy jej pracy. Jest to osoba, która oddała całe swoje serce temu co robi, 
nie oczekując w zamian nic, oprócz uśmiechu i zwykłego dziękuję. Pra-
ca w ośrodku wymaga wielkiego wysiłku i cierpliwości, czego uczennice 
naszej szkoły były świadkami. Wyjazd był także wspaniałą lekcją histo-
rii, gdyż poznaliśmy bohaterów, którzy walczyli o wolność naszego kra-
ju. Starsi ludzie opowiadali, że doświadczyli strasznych czasów II wojny 
światowej, lat okupacji oraz terroru niemieckiego i stalinowskiego. Choć 
niechętnie powracają pamięcią do tamtych czasów, to na naszą prośbę, po 
raz kolejny opowiedzieli historie ze swojego życia. Będąc w Domu Kom-
batanta, uczniowie mieli zaszczyt poznać m.in. najstarszą polską harcerkę, 
żołnierzy Armii Krajowej oraz sanitariuszkę Powstania Warszawskiego. 
Słuchając opowieści o ich życiu, poświęceniu, okrutnych czasach II WŚ 
i latach powojennej, stalinowskiej Polski, uczestnicy nie mogli opanować 
łez wzruszenia. Ta pierwsza wizyta utwierdziła uczniów w przekonaniu, 
że z pewnością Dom Kombatanta odwiedzą ponownie. I tak się stało.
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Na zachód od Głogowa położone były 
tereny należące do króla, tam też zloka-
lizowano starostwo z siedzibą w Bratko-
wicach. Wycinano puszczę i zakładano 
nowe wsie, wówczas to powstała Zabaj-
ka. Po raz pierwszy jej nazwa pojawia 
się w dokumencie wizytacji biskupiej 
tutejszej parafii w 1618 r. Wieś należa-
ła wówczas do parafii w Mrowli. Odle-
głość do Mrowli była znacznie większa 
niż do Głogowa, jednak przez wzgląd na 
różnice stosunków własnościowych – 
Głogów był miastem prywatnym, a Za-
bajka wsią królewską – wieś nie mogła 
być wówczas przyłączona do parafii 
głogowskiej. Wieś rozwinęła się wzdłuż 
niewielkiego potoku płynącego z pół-
nocy na południe. Zabudowa stworzyła 
kształt tzw. ulicówki, tzn. miejscowości, 
której domy budowano wzdłuż drogi.

W Zabajce osiedlono kmieci, przydzie-
lając im działy ziemi, z której mieli się 
utrzymywać, w zamian zobowiązując 
ich do darmowej pracy na dwóch fol-
warkach, które znajdowały się w są-
siednich Budach Głogowskich. Wśród 
mieszkańców Zabajki popularna była uprawa lnu i tkactwo. 
Tkacze kształcili się w cechu tkackim w Głogowie i po wy-
zwoleniu na czeladników uprawiali swoje rzemiosło w do-
mach rodzinnych. Starostwo bratkowickie, do którego na-
leżała Zabajka, dzierżawione było od skarbu królewskiego 
przez starostów, którzy do zarządzania nim wyznaczali swo-
ich komisarzy lub ekonomów. Wieś miała swój samorząd 
w postaci wójta i tzw. przysiężników, którzy wspólnie zajmo-
wali się wewnętrznymi sądami w drobnych sprawach spor-
nych. Natomiast sprawami karnymi zajmował się już staro-
sta. Do niego też mogli odwoływać się kmiecie w przypadku 
nadużyć dokonywanych przez komisarzy czy ekonomów.

Głogów był najbliższym rynkiem zbytu dla mieszkańców 
wsi, na tamtejszych targach sprzedawano nadmiar wypro-
dukowanych plonów, który nie był przeznaczony na kon-
sumpcję. Zabajka była jedną z najmniejszych wsi starostwa 
bratkowickiego. Metryka józefińska z 1787 r. wymienia na-
zwiska 50 gospodarzy – dzierżawców ziemi.

Księżna Urszula Lubomirska, pani na Głogowie, w 1758 r. 
przejęła starostwo bratkowickie w dzierżawę i związała go-
spodarczo ze swoimi włościami. W ten sposób mieszkańcy 
Zabajki stali się poddanymi dziedziczki Głogowa. Sytuacja 
ta trwała do końca XVIII w., do czasu wymarcia głogowskiej 
linii Lubomirskich. Na początku XIX w. Austriacy podzielili 
teren starostwa na mniejsze dominia i sprzedali je osobom 
prywatnym. Wówczas Zabajka znalazła się w rękach rodzi-
ny Holzerów. Rok 1848 przyniósł w Galicji uwłaszczenie 
chłopów, co oznaczało, że przestali być oni zobligowani do 

świadczenia bezpłatnej pracy na rzecz 
pana i stali się właścicielami dzierżawio-
nej ziemi. Odtąd mogli ją dzielić, sprze-
dawać lub przekazywać w testamencie. 
Negatywnym skutkiem tej swobody było 
rozdrobnienie gospodarstw, co prowa-
dziło do pauperyzacji, pozytywnym – 
możliwość bogacenia się bardziej przed-
siębiorczym, którzy skupywali ziemię.

W okresie autonomii galicyjskiej Za-
bajka, podobnie jak inne miejscowo-
ści w całej Galicji, tworzyła tzw. gminę 
jednostkową, w której skład wchodziła 
tylko jedna wieś. W Zabajce wybierano 
własnego naczelnika gminy oraz radę 
gminną, która dysponowała swoim bu-
dżetem. Jednym z zadań rady gminnej 
było utworzenie szkoły wiejskiej. Nie-
stety, wszelkie próby z tym związane 
kończyły się fiaskiem, budżet gminy był 
zbyt niski, aby podołać takiemu wydat-
kowi. Dlatego w 1895 r. Rada Szkolna 
Krajowa, najwyższy organ nadzorujący 
szkoły w Galicji, wydała rozporządze-
nie, aby Zabajkę włączyć do obszaru 
szkolnego w Głogowie. Odtąd dzieci 

mieszkańców Zabajki zaczęły uczęszczać do głogowskiej 
szkoły, a rada gminna wsi dokładała się do jej utrzymania.

W niepodległej już Polsce gminy jednostkowe zostały 
w 1934 r. zlikwidowane i od stycznia roku następnego Za-
bajka weszła w skład gminy zbiorowej wiejskiej w Głogo-
wie. Rok 1935 przyniósł również zmianę przynależności 
do parafii. Zabajka została odłączona od odległej Mrowli 
i przyłączona do pobliskiego Głogowa.

II wojna światowa dosyć łagodnie obeszła się z mieszkań-
cami Zabajki. W przeciwieństwie do wielu innych pod-
głogowskich wsi, nie ponieśli oni strat osobowych ani 
materialnych oprócz nałożonych na nich przymusowych 
kontyngentów dostaw. Za to czynnie włączali się w kon-
spirację akowską praktycznie od pierwszych miesięcy jej 
powstania już jesienią 1939 r. Natomiast nie znaleźli wśród 
nich poparcia bojowcy z partyzantki komunistycznej i być 
może właśnie to uchroniło wieś od niemieckich represji, 
gdyż były one właśnie skutkiem tej działalności.

Dzisiaj Zabajka straciła już swój rolniczy charakter. Miesz-
kańcy w większości pracują w przemyśle lub usługach. 
Dawne obszary uprawne przeznaczane są obecnie na rozwój 
zabudowy mieszkalnej, dzięki czemu wieś zwiększa swoje 
zaludnienie. Od stycznia 2020 r. stała się częścią Głogowa, 
jednym z osiedli miasta. To historyczny proces, skutek wie-
lu stuleci wspólnego trwania obu miejscowości – Głogowa 
Małopolskiego i Zabajki.

Robert Borkowski

RYS HISTORYCZNY ZABAJKI
Na terenach dzisiejszej wsi Zabajka niemal do końca XVI w. rozciągała się Puszcza Sandomierska. W 1570 r. 
założone zostało miasteczko Głowów, dzisiejszy Głogów Małopolski. W akcie lokacji od zachodu z Głowo-
wem sąsiadowała wieś Bratkowice, a więc Zabajka jeszcze wówczas nie istniała. jednak na przełomie XVI 
i XVII w. prowadzono tutaj rozległą akcję kolonizacyjną.

Zapis	Michała	Pado	z	1834	r.,	mieszkańca	Zabajki,	
który	przekazywał	swojemu	synowi	Filipowi	ziemię	wraz	

z	jednodniowym	w	tygodniu	odrobkiem	pańszczyzny.	
W	zapisie	znajduje	się	informacja,	że	starsi	bracia	Filipa	

są	już	spłaceni,	jeden	osiadł	w	Bratkowicach,	a	drugi	
w	Głogowie	i	pracuje	jako	kowal



19Ziemia GłoGowska 1/2020 HisToRia

Urodził się 8 maja 1903 r. we Lwowie 
jako syn Władysława i Marii z domu 
Krokowskiej. Jego ojciec był wysokim 
rangą urzędnikiem w galicyjskiej dyrek-
cji poczt. Spokojne dzieciństwo Stasia 
skończyło się z chwilą wybuchu I wojny 
światowej. Władysław Krzyś został po-
wołany do wojska austriackiego, a Maria 
z synem, w związku z zajęciem Lwowa 
przez Rosjan, ewakuowała się do Brna 
na Morawach. Po wyparciu Rosjan z Ga-
licji rodzina przeniosła się do Rzeszowa, 
gdzie młody Stanisław podjął naukę w II 
Gimnazjum.

W 1920 r., w czasie wojny polsko-bolsze-
wickiej, Stanisław Krzyś, będąc uczniem 
VII klasy, wstąpił do Wojska Polskiego. 
Od młodości miał zamiłowanie do me-
dycyny, m.in. potrafił fachowo udzielać 
pomocy rannym, dlatego skierowano go 
do służby w szpitalu polowym. To wpły-
nęło na jego kolejną decyzję życiową. Po 
zakończeniu służby wojskowej, zdał w 1921 r. maturę, a na-
stępnie został przyjęty na Wydział Lekarski Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 9 maja 1928 r. Stanisław Krzyś otrzymał 
promocję na doktora wszech nauk lekarskich.

W tym też czasie Krzyś założył rodzinę. Poznał nauczyciel-
kę Marię Heilman, którą poślubił 3 stycznia 1927 r. Ich je-
dyne dziecko, syn Jerzy, urodził się w kwietniu 1928 r. Przed 
młodą głową rodziny stanął obowiązek jej utrzymania. Po-
czątkowo praktykował w Łącku i Uluczu, aż wreszcie, od 
lutego 1930 r., rozpoczął pracę jako sekundariusz, czyli le-
karz pomocniczy w Szpitalu Powszechnym w Rzeszowie. 
Pełnił tam tzw. wieczny dyżur lekarski, pracując dzień i noc, 
mieszkając w samym szpitalu. Praktyka ta trwała rok, za-
kończył ją w lutym 1931 r. Była ona niezwykle uciążliwa, ale 
pozwoliła mu zdobyć spore doświadczenie.

Razem z całą rodziną Stanisław Krzyś przeniósł się wów-
czas do Głogowa, w którym w tym czasie nie było leka-
rza. Uzyskał kontrakt w Kasie Chorych na praktykowanie 
w dwóch gminach – głogowskiej i trzebowniskiej. Swój 
gabinet otworzył w kamienicy Kasy Zaliczkowej. Leczył 
wszystkich – pisał o nim Jan Krawiec – bez względu na 
wiek, płeć, wyznanie, czy sytuację materialną. Także rwał 
zęby, zszywał rany, nastawał złamania, udzielał pomocy 
w skomplikowanych porodach. Wykonywał też sam proste 
badania laboratoryjne.

Po wybuchu II wojny światowej Stanisław Krzyś zaczął 
udzielać się w konspiracji pod pseudonimem „Stąpor”. Jego 
działalność konspiracyjna była niejako oczywista, jednym 
z dowódców głogowskiej placówki AK był jego szwagier 
por. Romuald Heilman ps. „Sandacz”. Krzyś szkolił sani-
tariuszki, gromadził materiały medyczne niezbędne dla 

walczących partyzantów. Usiłował rów-
nież w Zaczerniu stworzyć tajny szpital 
polowy, lecz próba ta nie zakończyła się 
sukcesem. Przy tym cały czas wykony-
wał swoją pracę lekarską, pomagając 
również zamkniętym w getcie Żydom.

W marcu 1943 r. dr Stanisław Krzyś 
zdiagnozował w Głogowie przypadek 
tyfusu plamistego. Niemieckie władze 
okupacyjne przeraźliwie bały się epide-
mii. Wówczas to na ich zlecenie Krzyś 
utworzył w mieście szpital epidemiolo-
giczny oraz powołał pracujący tam ze-
spół. Dzięki szybkim działaniom rozwój 
tyfusu został zatrzymany.

Pod koniec lipca 1944 r., gdy zbliżał się 
front, nieznani napastnicy zaczęli strze-
lać do stacjonujących w okolicach Gło-
gowa żołnierzy niemieckich. Niemcy, 
myśląc, że robią to polscy partyzanci, 
aresztowali 12 głogowskich inteligen-

tów, m.in. Krzysia i jego żonę. Byli zakładnikami, groziło 
im rozstrzelanie w przypadku, gdyby incydenty dalej się 
powtarzały. Jednak po kolejnej strzelaninie okazało się, że 
napastnikami są żołnierze z rosyjskiego zwiadu, zakładnicy 
zostali więc zwolnieni.

Po zajęciu Głogowa przez Rosjan NKWD zaczęło tropić 
żołnierzy z AK. Pod koniec października 1944 r. enkawu-
dziści aresztowali Kazimierza Nitkę [jego biografia patrz 
ZG nr 2/2017], który przejął głogowską placówkę AK po 
poruczniku Heilmanie. To było ostrzeżenie dla Stanisława 
Krzysia. Zaczął się ukrywać, przenosząc do Rzeszowa. Rze-
czywiście NKWD odwiedziło jego głogowskie mieszkanie. 
Krzyś postanowił wówczas udać się najpierw do Krakowa, 
a później całkowicie wyjechać w inne strony Polski, tam 
gdzie nikt nie znałby jego wojennej przeszłości. Jego wy-
bór padł na Łabiszyn, małe miasto położone na południe 
od Bydgoszczy. Jednak cały czas żył w wielkiej niepewności, 
czy UB nie wpadnie na jego trop. Dlatego po roku posta-
nowił przenieść się w inne miejsce, do równie małego mia-
steczka Barcin, położonego na terenie malowniczych Pałuk. 
Spotkał się tam z życzliwością lokalnych władz, które po-
wierzyły mu utworzenie w mieście Ośrodka Zdrowia.

W Barcinie Stanisław Krzyś został już na dłużej. Podobnie 
jak w Głogowie, bardzo szybko pozyskał zaufanie i sym-
patię mieszkańców. Zawodowo pracował tam do 1969 r. 
Po przejściu na emeryturę przeniósł się do Grudziądza, 
do syna Jerzego, który również wykształcił się na lekarza. 
Zmarł 5  sierpnia 1982 r. Pochowany jest w Grudziądzu, 
ale pamięć o nim zarówno w Głogowie Małopolskim, jak 
i w Barcinie, ciągle jest żywa.

Robert Borkowski

GŁOGOWSKIe BIOGRAfIe
STANISŁAW KRZYś

Doktor Stanisław Krzyś przez 14 lat swojego życia związany był z Głogowem Małopolskim. Musiał go opuścić 
pod sam koniec II wojny światowej w chwili, gdy jego osobą zaczęło interesować się NKWD.

Stanisław	Krzyś,	zdjęcie	z	1938	r.
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Tradycyjnie już bieg rozpoczęto od złożenia kwiatów 
„W miejscu straceń więźniów politycznych…”, by następnie 
udać się na teren Strzelnicy, gdzie trwały już przygotowa-
nia do biegu. Teren wokół strzelnicy przepełniony był fana-
mi sportu oraz historii, bo należy pamiętać, że Bieg Zeloty 
obok promowania aktywności fizycznej ma też na celu za-
chowanie pamięci o Żołnierzach Niezłomnych. 

Warto wyjaśnić, skąd nazwa „Bieg Zeloty”. „Zelota” to pseu-
donim Franciszka Litwina, który był żołnierzem Armii Kra-
jowej w Głogowie Małopolskim, a następnie kierownikiem 
Koła Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w gminie Gło-
gów Młp. i Trzebownisko. To właśnie na jego cześć nazwa-
no bieg „Biegiem Zeloty”. 

Tuż po rozgrzewce, około godziny 11:00 rozpoczął się bieg, 
do startu którego sygnał dał tradycyjnie już burmistrz Gło-
gowa Małopolskiego Paweł Baj. Pierwsi spośród uczest-
ników biegu ukończyli go już po kilkunastu minutach. 
Wszystkim zwycięzcom oraz uczestnikom serdecznie gratulu-
jemy. W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy biega-
czom, którzy zdecydowali się wziąć udział w IV edycji Biegu 
Zeloty oraz wszystkim, którzy poprzez swoją pracę i wsparcie 
– także finansowe – przyczynili się do jego organizacji. 

 Monika Wasiluszko

POBIeGLI W IMIĘ PAMIĘCI ŻOŁNIeRZY NIeZŁOMNYCH
W sobotę 7 grudnia na terenie głogowskiego Boru odbyła się IV edycja Biegu Zeloty. Na linii startu pojawili 
się biegacze nie tylko z terenu naszej gminy, lecz także wielu gości, co świadczy o renomie tego wydarze-
nia. Organizatorem biegu jak co roku było Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Sokół” w Gło-
gowie Małopolskim. Honorowym patronatem wydarzenie objął burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł 
Baj. Bieg współfinansowany jest z budżetu gminy Głogów Małopolski.

W kategorii K16-29 najlepszym czasem pochwalić się może p. Monika Kuźniar 
reprezentująca klub CWKS Resovia Rzeszów, która dobiegła do mety w niespełna 
19 minut i 8 sekund. Najlepszą reprezentantką naszej gminy okazała się p. Małgo-
rzata Rąkoska z Głogowa Małopolskiego, która ukończyła bieg z czasem 0:27:44.4. 
W kategorii wiekowej K30-39 jako pierwsza na metę dobiegła p. Matylda Kowal 
z rzeszowskiego klubu „1989”, która uzyskała czas 0:19:33.2. W tej kategorii naj-
szybszą reprezentantką naszej gminy okazała się p. Gabriela Bazera z Głogowa 
Małopolskiego, która ukończyła bieg z czasem 0:27:03.3. Kategoria K40-49 nale-
żała do p. Doroty Róg z BBL Rzeszów, która dobiegła na metę z czasem 0:21:44.1. 
Wśród reprezentantek naszej gminy najszybsza okazała się p. Anna Kitowska 
z Zabajki z czasem 0:24:26.9. W kategorii K50-59 zwyciężyła Małgorzata Mło-
dzińska z klubu Biegomania Lubaczów/PKO BP. Najlepsza w naszej gminie oka-
zała się p. Elżbieta Sycz z Głogowa Małopolskiego, która ukończyła bieg z czasem 
0:28:43.3. W kategorii K60 wystartowała p. Elżbieta Sękowska z rzeszowskiego 
Klubu Morsów Sopelek, która dobiegła na metę w czasie 0:38:39.7.

Wśród mężczyzn, w kategorii M16-29 najlepszy okazał się p. Szymon Zięba 
z klubu UKS TIKI TAKA KOLBUSZOWA z czasem 0:17:13.1. Najlepszym re-
prezentantem naszej gminy był p. Jacek Gut z Huciska, który wystąpił z ramienia 
klubu Black Jack Team z czasem CAS0:19:42.0. Kategoria M30-39 należała do 
p. Grzegorza Wójsa ze Stalowowolskiego Klubu Biegacza, który ukończył bieg 
z czasem 0:17:30.8. W kategorii M40-49 najszybszy okazał się p. Robert Jargiło 
z JARGIŁO Stalowowolskiego Klubu Biegacza, który dobiegł na metę w czasie 
0:19:08.8. Wśród reprezentantów naszej gminy zwyciężył p. Waldemar Kocha-
niec z TKKF Sokół Głogów Małopolski, który ukończył bieg z czasem 0:22:14.4. 
Kolejna kategoria wiekowa należała do p. Piotra Kopacza z miejscowości Jelna, 
który uzyskał czas 0:20:06.7. Najlepszy w naszej gminie okazał się p. Artur Łoza 
z Zabajki, który ukończył bieg w czasie 0:24:22.1. W kategorii M60 zwyciężył 
p. Stanisław Młynarski ze Stalowowolskiego Klubu Biegacza, który pokonał tra-
sę w czasie 0:23:49.8. Najszybszym reprezentantem naszej gminy w tej kategorii 
wiekowej okazał się p. Marek Rejus z TKKF Sokół Głogów Małopolski, który 
ukończył bieg z czasem 0:27:42.1. 

W kategorii OPEN wśród mężczyzn zwyciężył p. Szymon Zięba. Najszybszą ko-
bietą okazała się p. Monika Kuźniar. Nagrodzony został także uczestnik, który 
ukończył bieg jako ostatni. 
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Za drużynami już wszystkie mecze, które były do rozegra-
nia przez młodych piłkarzy. Ponieważ wszyscy na swoje 
małe sukcesy pracowali bardzo ciężko, w czwartek 5 grud-
nia zawodników spotkała miła niespodzianka. Z  wizytą 
przybył Święty Mikołaj, który rozdał prezenty. Spotkaniu 
z  dziadkiem z  białą brodą towarzyszyła radość, szczęście 
i moc uśmiechów. Wraz z Mikołajem dzieci odwiedził bur-
mistrz Paweł Baj, który pogratulował wszystkim dzieciom 
dobrych wyników, a sztabowi szkoleniowemu podziękował 
za zaangażowanie w propagowaniu kultury fizycznej i spor-
tu na terenie Gminy Głogów Małopolski.

UKS „Ikar” i  LKS „Głogovia” prowadzą działania mające 
na celu uzyskanie spójności grup piłkarskich. Szkółka ści-
śle współpracuje z  klubem, dzięki czemu każde dziecko 
z gminy ma szansę kontynuować swoją przygodę piłkarską 
w drużynach zarejestrowanych w lidze.

UKS „IKAR” powstał w 2013 roku. Dziś trenuje w nim oko-
ło 200 dzieci. Prowadzi zajęcia z piłki nożnej, pływania, te-
nisa ziemnego oraz golfa. Sportową przygodę z piłką nożną 
w klubie rozpoczynają dzieci już w wieku przedszkolnym, 
by kontynuować ją w  Akademii Piłkarskiej „Głogovia”, aż 
do ostatnich lat szkoły podstawowej. Akademia zajmuje się 
głównie popularyzowaniem piłki nożnej, poprzez regularne 
treningi i organizację meczy ligowych. Trenuje tu 80 dzieci.

Celem działalności obu instytucji jest zapewnienie możliwo-
ści pozalekcyjnej aktywności sportowej oraz zrównoważone-
go rozwoju młodych talentów z tereny Gminy Głogów Młp. 
Zarówno „IKAR” jak i „GŁOGOVIA” są prężnie działającymi 
szkółkami, które dzięki wykwalifikowanej kadrze trenerskiej 
oraz daleko idącej współpracy oferują zajęcia na każdym po-

ziomie rozwoju niezależnie od wieku młodych sportowców. 
Wieloletnie doświadczenie trenerów obu szkółek stanowi 
klucz do sukcesu. „IKAR” oraz „GŁOGOVIA” nawiązały 
współpracę w celu kontynuowania dalszego procesu trenin-
gowego podopiecznych. Szkółki te nie tylko profesjonalnie 
szkolą i wyłaniają młode talenty, lecz także wyrównują szanse 
na dobry start i rozwój pasji, by dzieci z naszej gminy miały 
dostęp do zajęć ruchowych, jak ich rówieśnicy z większych 
aglomeracji. Ich utworzeniu przyświecała idea, by młodzież 
nawet z  najmniejszych miejscowości mogła uczestniczyć 
w profesjonalnych treningach, prowadzonych przez dobrze 
przygotowanego do tej roli trenera.

Głównym źródłem ich finansowania jest Gmina Głogów Ma-
łopolski, jednak obie szkółki sportowe pozyskują finansowa-
nie także ze środków zewnętrznych i programów rządowych.

Monika Wasiluszko

Z IKAReM I GŁOGOvIą PO SUKCeS 
Wychodząc naprzeciw sygnałom mówiącym o pogarszającym się stanie sprawności fizycznej wśród dzieci 
i młodzieży, Gmina Głogów Małopolski we współpracy z klubami sportowymi prowadzi dwie szkółki piłkar-
skie, których oferta skierowana jest do dzieci. Mowa tu o Uczniowskim Klubie Sportowym „IKaR” oraz aka-
demii Piłkarskiej „GŁOGOVIa”.

Rywalizacja między zawodnikami była bardzo zacięta. Mło-
dzi pływacy rywalizowali ze sobą w dwóch kategoriach Open: 
Sztafeta 4 x 25 metrów oraz Sztafeta 4 x 50 metrów, a także in-
dywidualnie. W zawodach wzięli uczniowie z Głogowa Młp., 
Bud Głog., Wysokiej Głog., Pogwizdowa Nowego, Huciska, 
Rudnej Małej, Zabajki, Woli Cichej, Przewrotnego, Stykowa, 
Pogwizdowa Starego oraz Rogoźnicy. W imieniu burmistrza 
nagrody zwycięzcom wręczał kierownik OSiR Paweł Ginalski.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy sukcesu i życzymy dal-
szych sukcesów sportowych. 

Monika Wasiluszko

MIĘDZYSZKOLNe ZAWODY PŁYWACKIe
W Mikołajkowy piątek w OSiR w Głogowie Małopolskim odbyły się Gminne Międzyszkolne Zawody Pływac-
kie. W zawodach wzięli udział reprezentanci każdej ze szkół z terenu gminy Głogów Małopolski. Patronat 
honorowy nad wydarzeniem objął burmistrz Głogowa Małopolskiego.

W kategorii Sztafeta 4 x 25 m Open najlepsi okazali się reprezentanci SP w Gło-
gowie Młp., którzy z czasem 1,28,90 zajęli pierwsze miejsce. Na drugim miejscu 
uplasowali się zawodnicy z ZS w Pogwizdowie Nowym, którzy przepłynęli szta-
fetę w czasie 1,31,20. Trzecie miejsce zajęli młodzi pływacy z ZS w Przewrot-
nem, których czas wynosił 1,39,00. 

Kategoria Sztafeta 4 x 50 m Open również należała do SP w Głogowie Młp., któ-
rej wykonanie tego zadania zajęło 2,28,00. Drugie miejsce zajęli reprezentanci 
ZS w Pogwizdowie Nowym, których czas wynosił 2,42,10. 
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Problem ten dotyczy  przede wszystkim domów jednoro-
dzinnych. Ze względu na wysokie koszty, mieszkańcy czę-
sto zamiast tradycyjnego opału, wrzucają do pieca odpady, 
w ten sposób nieświadomie trując siebie i najbliższych są-
siadów. Uwolnione podczas spalania śmieci toksyczne sub-
stancje długo utrzymują się w lokalnym otoczeniu, zanie-
czyszczają powietrze, wodę i ziemię. 

W ramach walki ze smogiem wiele miast postanowiło prze-
prowadzać kontrole, polegające na pobraniu próbek z pale-
niska i dokładnym zbadaniu, czym palą mieszkańcy danego 
domostwa. Spalanie odpadów jest czynem zabronionym, za 
który grożą surowe kary. W przypadku stwierdzenia spala-
nia odpadów, na osoby odpowiedzialne nakładane będą su-
rowe kary. Za złamanie zakazu palenia odpadów właściciel 
posesji może trafić do aresztu bądź zostać ukarany grzywną 
do 5000 złotych.

Samorządy apelują o niespalanie odpadów oraz rozpo-
wszechnianie takiego podejścia wśród innych osób, być 
może nieświadomych zagrożeń dla zdrowia i życia człowie-
ka związanych z oddychaniem zatrutym powietrzem. Każdy 
powinien być świadomy konsekwencji, jakie takie działania 
ze sobą niosą. W warunkach domowych odpady spalane są 
w niskich temperaturach, kominy nie posiadają filtrów, a to 
powoduje, że do atmosfery dostają się silnie trujące substan-
cje. Są to m.in.: tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, 
metale ciężkie, chlorowodór i cyjanowodór. Przy spalaniu 
jednego kilograma odpadów polichlorku winylu – popu-
larnego PCV, z  którego wykonane są wykładziny, butelki, 
otoczki kabli, folie, powstaje aż 280 litrów chlorowodoru, 
który w połączeniu z parą wodną tworzy kwas solny. Spala-
jąc jeden kilogram pianki poliuretanowej (buty, odzież, me-
ble) do powietrza przedostaje się aż 50 litrów cyjanowodo-
ru, który tworzy z wodą silnie trujący kwas pruski. Spalanie 
sklejek czy płyt wiórowych powoduje emisję do środowiska 
formaldehydu. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest 
spalanie odpadów z tworzyw sztucznych typu PET, czyli 
butelek po napojach, worków foliowych, plastikowych opa-
kowań, odpadów z  gumy czy lakierowanych materiałów. 
W wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są ra-

kotwórcze dioksyny i furany, których toksyczny wpływ na 
zdrowie może objawić się dopiero po kilkunastu latach, np. 
w postaci chorób nowotworowych, głównie nowotworów 
płuc i wątroby. Dioksyny uszkadzają także płody ludzkie 
i strukturę kodu genetycznego. Niektóre z nich są nawet 
10 000 razy bardziej toksyczne od cyjanku potasu, a ich po-
łowiczny rozpad w glebie trwa ponad 160 lat. Zatrute będą 
zatem również owoce, jarzyny i inne produkty spożywcze.

Substancje zawarte w dymie pochodzącym ze spalania od-
padów oprócz chorób nowotworowych powodują m.in. 
zaburzenia układu odpornościowego, zaburzenia neurolo-
giczne, zaburzenia hormonalne, niewydolność układu od-
dechowego, udary mózgu, choroby serca, choroby szpiku 
kostnego, białaczkę, zaburzenia ośrodkowego układu ner-
wowego, objawiające się stanami depresji, drżeniem rąk, 
halucynacjami i zmianami osobowości.

Toksyny, które powstają w trakcie spalania tych odpadów 
zostają w  naszym otoczeniu, a konsekwencje przebywania 
w zanieczyszczonym środowisku ponosimy my i najbliższe 
nam osoby – nasze dzieci, wnuki, rodzice, sąsiedzi i znajomi.

Warto pomyśleć o zdrowiu, nie tylko swoich sąsiadów, ale 
przede wszystkim swoim i najbliższych osób. Trując innych, 
zatruwamy również siebie.

Monika Wasiluszko

WZMOŻONe KONTROLe  
W RAMACH WALKI Ze SMOGIeM 

W każdym sezonie grzewczym niestety nie brakuje sytuacji, gdy z niektórych kominów unosi się gęsty, 
ciemny dym o nieprzyjemnym, duszącym zapachu. Przyczyną jest spalanie odpadów w domowych pie-
cach, które zdecydowanie nie są do tego przeznaczone.

jaK PlaNUjeSZ SPęDZIć ŚWIęTa  
BOŻeGO NaRODZeNIa?

Tak brzmiało pytanie, na które mieszkańcy naszej gminy 
mieli okazję odpowiedzieć w ostatniej sondzie na naszej 
stronie internetowej. Jak prezentują się wyniki?

Zdecydowana większość, bo aż 48% osób, które udzieliły 
odpowiedzi, zadeklarowała, że w czasie świat planuje od-
wiedzić krewnych lub zaprosić ich do siebie. 39% ankie-
towanych odpowiedziało, że zostanie w domu z najbliższą 
rodziną. Natomiast 13% biorących udział w sondzie nie ob-
chodzi Świąt Bożego Narodzenia.
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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.
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Tu można kupić 
„Ziemię Głogowską”Komisariat Policji w Głogowie Małopolskim

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

Kronika Policyjna

Kalendarium

13- 24 stycznia Ferie zimowe  w województwie podkarpackim.

18 stycznia Charytatywna Zabawa Taneczna. Miejsko Gminny Dom 
Kultury w Głogowie Młp., godzina: 19:00.

18 stycznia Dzień Seniora w Rogoźnicy. Dom Ludowy w Rogoźnicy,  
godzina 15:00.

25 stycznia

Dzień Seniora w Zabajce oraz Pogwizdowie Starym. 
Zabajka: Osiedlowy Dom Kultury w Zabajce, godzina 15:00. 
Pogwizdów Stary: Dom Ludowy w Pogwizdowie Starym,  
godzina: 14:00.

26 stycznia
XXX Jubileuszowy Wojewódzki Przegląd Teatrów Jasełko-
wych. Sala widowiskowa Miejsko Gminnego Dom Kultury 
w Głogowie Młp.

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!

26.11.19 r. – Zderzenie drogowe z udziałem dwóch pojazdów, w wyni-
ku którego obrażeń ciała doznały dwie osoby.

27.11.19 r. – Groźby karalne wypowiadane w kierunku osoby 
prywatnej.

27.11.19 r. – Wycięcie znaków drogowych na łączną szkodę 3,5 ty-
siąca złotych.

28.11.19 r. – Podszywanie się pod inną osobę na portalu społeczno-
ściowym. 

29.11.19 r. – Uszkodzenie pojazdu osobowego w Rudnej Małej.
2.12.19 r. – Kradzież pieniędzy z karty płatniczej na szkodę mieszkańca 

Lipia.
11.12.19 r. – Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości w Woli 

Cichej. 



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

.


