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POLECAMY

Podczas Gminnego Wieczoru z Kolędami mieliśmy okazję jeszcze raz poczuć 
niezwykłą atmosferę okresu bożonarodzeniowego, słuchając występów lokalnych 
grup muzycznych. W koncercie udział wzięli: ZPiT „Przewrotniacy” z Przewrot-
nego, ZPiT „Hanka” z Głogowa Młp., zespół wokalny „Złota Nutka” z Wysokiej 
Głog., zespół wokalny „Gwiazdeczki” z Przewrotnego, Zespół Wokalny ze Szko-
ły Podstawowej w Głogowie Młp., chór „Akordyka” z Zespołu Szkół w Budach 
Głog., Szkoła Muzyczna I stopnia z Głogowa Młp., „Antynuda”, chór męski „Glo-
ria” z Wysokiej Głog., Gminna Orkiestra Dęta, „Ted Band – Jazz Music”, Małgo-
rzata Lesiczka i Paulina Borowiak. Każdy uczestnik miał okazję zaprezentować 
swoje umiejętności wokalne w 3 różnych utworach. Kolorowe stroje członków 
„Hanki”, połyskujące w świetle kostiumy zespołu z Przewrotnego czy odświętne 
stroje śpiewających dzieci i młodzieży zdobiły scenę i dodawały całemu wystę-
powi uroku. W dowód uznania wszystkie występy zostały nagrodzone gromkimi 
brawami oraz pamiątkowym dyplomem. Radosna atmosfera udzieliła się także 
publiczności, która dała się jej ponieść i kolędowała wspólnie z artystami. Patro-
nat nad wydarzeniem objął burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj.

Monika Sala

OD SERCA DO UCHA
Niedzielne popołudnie w sali widowiskowej głogowskiego Domu Kultury 
przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Lokalne grupy artystyczne tłum-
nie zgromadziły publiczność chętną do wysłuchania najpiękniejszych 
kolęd i pastorałek w ich aranżacji.

Wspólne kolędowanie pozwoliło jeszcze raz poczuć niezwykły klimat Bożego Narodzenia

MGDK w Głogowie Małopolskim zaprasza wszystkich 
miłośników kinowych emocji na seanse filmowe. W co 
drugi weekend w sali widowiskowej będzie można obej-
rzeć najpopularniejsze produkcje filmowe ostatnich lat.
Projekt dedykowany jest zarówno dzieciom jak i dorosłym, 
a wstęp dla wszystkich jest darmowy. W celu zapoznania się 
z terminami oraz tematyką wyświetlanych filmów, prosimy 
na bieżąco śledzić naszą stronę internetową. Szczegółowy 
program wraz z tytułami kolejnych seansów dostępny jest 
również na tablicy ogłoszeń MGDK.
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Na sesji opłatkowej zapowiedział Pan, że podejmie dzia-
łania zmierzające do powiększenia Głogowa Młp. Rada 
Miasta zrobiła kolejny krok i podjęła uchwałę w sprawie 
konsultacji. Jaki będzie następny ruch?
30 stycznia br. Rada Miasta Głogowa Młp. podjęła uchwa-
łę o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie zmiany granic 
administracyjnych miasta oraz określenia zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. W uchwa-
le zaproponowano włączenie do Głogowa Młp. pięciu so-
łectw: Zabajki, Woli Cichej, Lipia, Rogoźnicy, Rudnej Małej. 
Określono również, iż konsultacje przeprowadzone zostaną 
z mieszkańcami podczas najbliższych zebrań wiejskich i ze-
brań mieszkańców głogowskich osiedli. Uprawnionymi do 
udziału w konsultacjach będą wszyscy mieszkańcy ww. so-
łectw, który zechcą przyjść na zebranie i oddać swój głos. 
Dlaczego chce Pan powiększenia Głogowa Młp.? 
Sołectwa na południe od Głogowa Młp. to tereny mocno 
zurbanizowane, a ich charakter jest typowo miejski. Tutaj 
znajdują się osiedla mieszkaniowe i strefy ekonomiczne. 
Największe spośród pięciu planowanych do włączenia so-
łectw – Rudna Mała – po ostatnim procesie scaleniowym 
na stałe utraciło swój rolny charakter i niebawem zostanie 
całkowicie zagospodarowane pod kątem mieszkaniowym. 
Podobna sytuacja występuje w Zabajce, gdzie bardzo dy-
namicznie rozwijają się osiedla mieszkaniowe. Strefa eko-
nomiczna w Rogoźnicy już dawno przesądziła o przemy-
słowym charakterze tej części gminy. 
Czyli konsekwencją procesu urbanizacji danego obszaru 
jest jego połączenie z miastem?
Dokładnie tak. W poprzednich latach takie działania prowa-
dzone były m.in. w Przemyślu i Sędziszowie Młp., zwłaszcza 
to ostatnie miasto, które poszerzało swoje granice w obrębie 
własnej gminy, nikomu nie zabierało terenu i nikogo nie po-
mniejszało – tak jak niestety robi to prezydent Rzeszowa.
Czy poszerzenie Głogowa Młp. ma zablokować rozsze-
rzanie się Rzeszowa o naszą gminę? 
Nie chcę tego tak nazywać, Głogów Młp. jako miasto ma 
prawo się zmieniać i powiększać. My nie chcemy nikogo 

„okradać”, poszerzenie Głogowa Młp. nastąpi w ramach 
własnej gminy. Mieszkańcy nie stracą, a wręcz zyskają. 
Będzie duży, 100-tysięczny budżet obywatelski w każdym 
sołectwie, lepsze połączenia komunikacyjne i wiele innych. 
Podatki i opłaty pozostaną bez zmian. Być może powięk-
szenie Głogowa Młp. przekona prezydenta Rzeszowa do 
podjęcia poważnych rozmów na temat wspólnego rozwią-
zywania problemów mieszkańców obu gmin. 
Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała Anna Morawiec

GŁOGÓW MAŁOPOLSKI MUSI BYĆ WIĘKSZY 
Rozmowa z Pawłem Bajem – Burmistrzem Głogowa Małopolskiego 

BURMiStRZ GłOGOWA MAłOPOLSKieGO
informuje, że 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na tablicy ogłoszeń 
w Przewrotnem oraz na stronie internetowej www.bip.

glogow-mlp.pl został podany do publicznej wiadomości 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
oznaczone jako działki nr 1795/1 o pow. 0,0038 ha, 1795/2 
o pow. 0,0048 ha, 1795/3 o pow. 0,0075 ha, 1795/4 o pow. 
0,0057 ha położone w Przewrotnem gmina Głogów Mało-
polski przeznaczone do zbycia w trybie bezprzetargowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie  
Urzędu Miejskiego, tel. 17 789-70-33.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego, mgr Paweł Baj

BURMiStRZ GłOGOWA MAłOPOLSKieGO

informuje, że 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na tablicy ogłoszeń 
w Budach Głogowskich oraz na stronie internetowej www.
bip.glogow-mlp.pl został podany do publicznej wiadomości 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  
PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

oznaczonej jako działki nr 3078 o pow. 0,06 ha, położonej 
w Budach Głogowskich gmina Głogów Małopolski prze-

znaczonej do zbycia w trybie przetargowym.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie  

Urzędu Miejskiego, tel. 17 789-70-33.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego, mgr Paweł Baj
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Jaką funkcję pełni Dom Pomocy Społecznej?

Jest to placówka całodobowego wsparcia dla osób w pode-
szłym wieku. Trafiają tu osoby, które z różnych przyczyn nie 
są w stanie lub nie mogą funkcjonować w swoim środowisku 
zamieszkania. Jak wszyscy wiemy, starości często towarzyszy 
zniedołężnienie. W związku z tym pomagamy osobom, które 
z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności potrze-
bują wsparcia w postaci całodobowej opieki. Przysługuje im 
prawo do umieszczenia w ośrodkach takich jak nasz. 

Jak wygląda procedura umieszczenia w Państwa ośrodku?

Proces kierowania do Domu Pomocy Społecznej jest kilku-
stopniowy. Najpierw wydawana jest decyzja kierująca oso-
bę do Domu Pomocy Społecznej, następnie umieszczająca 
w placówce. W dalszej części naliczona zostaje odpłatność za 
pobyt. Pensjonariusz pokrywa opłatę w wysokości do 70% 
przysługującej mu emerytury, renty lub innego świadcze-
nia. Do uiszczenia pozostałej części należności zobowiązana 
jest rodzina chorego, jeżeli ją posiada. W przypadku, kiedy 
pensjonariusz nie ma rodziny, do pokrycia reszty kwoty, we-
dług przepisów zobowiązana jest gmina ostatniego miejsca 
zameldowania osoby. Miesięczny pobyt w naszej placówce 
to koszt 3242,31 zł. Kwota ta została obliczona na podsta-
wie między innymi średniej wojewódzkiej i opublikowana 
w Dzienniku Wojewódzkim Urzędu Województwa Pod-
karpackiego. W naszej placówce zapewniamy miejsce dla 
pensjonariuszy z terenu gminy, ale istnieje także możliwość 
umieszczenia osoby z terenu województwa podkarpackiego. 

Co DPS zapewnia swoim pensjonariuszom?

Przede wszystkim całodobową opiekę. Są to pacjenci, któ-
rzy takiej właśnie opieki potrzebują. Na chwilę obecną 
mamy 3 pensjonariuszy, kolejne przyjęcia będą w najbliż-
szym terminie. W naszym domu pomocy mamy możliwość 
przyjęcia 8 osób w bardzo komfortowych warunkach. To 
ogromna odpowiedzialność, z czego zdajemy sobie spra-
wę. Do podstawowych usług, które są świadczone w Domu, 
należy zaspokajanie potrzeb bytowych, w ramach których 
jest zapewnione miejsce pobytu, wyżywienie, utrzymanie 
czystości. Osoby mają także zapewnioną pomoc w podsta-
wowych czynnościach życiowych, do których należy co-
dzienna pielęgnacja, opieka higieniczna, niezbędna pomoc 
w załatwianiu spraw osobistych, utrzymanie kontaktów 
z otoczeniem, organizacja czasu wolnego. Na początku ro-
zeznajemy potrzeby pensjonariuszy. W tym czasie naszym 
zadaniem jest stworzenie indywidualnych planów wsparcia 
dla każdej z tych osób. Robimy to w oparciu o znajomość 
ich potrzeb, zainteresowań, dotychczasowych przeżyć, co 
lubią robić oraz czym chcieliby się zajmować. Staramy się 
według właśnie takich kryteriów organizować im czas.

Dom Pomocy Społecznej funkcjonuje od 22 stycznia bie-
żącego roku. Jakie są Pani doświadczenia po tym czasie?

Już po tak krótkim czasie otrzymałam opinie od naszych 
mieszkańców. Jest ona bardzo pozytywna. Są oni bardzo za-

dowoleni z pobytu w naszym domu. Wyrażają wdzięczność 
za taką możliwość. Mieszkańcy Domu twierdzą, że to miej-
sce na spokojną starość. 

Jak wygląda kontakt pensjonariuszy z ich rodzinami?

Istnieje takie przeświadczenie, że rodzina, oddając star-
szą osobę do takiego ośrodka, odcina się od niej. Nie jest 
to prawdą. Wskazane jest, aby rodzina ten kontakt utrzy-
mywała i towarzyszyła im w tym czasie. Pensjonariusze to 
bardzo doceniają. Mieszkańców można odwiedzać, ograni-
czają ten czas jedynie godziny nocne. Dzieje się tak w trosce 
o spokój i komfort innych domowników. Jednak w szcze-
gólnych przypadkach dopuszczamy możliwość nawet ca-
łonocnego czuwania przy bliskiej osobie. Czasem w życiu 
mają miejsce takie sytuacje, a my staramy się wychodzić 
naprzeciw oczekiwaniom. 

Czy mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej integrują się 
z podopiecznymi Senior WIGOR?

Mamy to szczęście, że na parterze budynku znajduje się 
Dzienny Dom „Senior – WIGOR”. Oferuje on szereg zajęć 
plastycznych, tanecznych czy gimnastycznych. Dla naszych 
mieszkańców ogromne znaczenie ma fakt, że do domu dzien-
nego przychodzą osoby z zewnątrz. Są to osoby aktywne, 
ciekawe świata, pełne życia, które wnoszą tutaj dużo ener-
gii. Nasi pensjonariusze są zachwyceni możliwością spotkań 
z tymi osobami. Bardzo istotne jest, że osoby z dziennego 
domu bardzo miło przyjęły naszych podopiecznych. Wspól-
nie biorą udział w zajęciach, wspólnie się nawet modlą. Dla 
każdego z nich to ogromna zmian w życiu, a oni zdają sobie 
sprawę z funkcjonujących na ten temat stereotypów. 

MIESZKAŃCY CZUJĄ SIĘ TUTAJ JAK W DOMU
Niedawno w naszej gminie otworzono Dom Pomocy Społecznej. Ośrodek ten ma na celu zapewnienie 
godnej jesieni życia dla osób, które z różnych przyczyn nie są w stanie funkcjonować samodzielnie. Na 
czym polega jego działalność? Co DPS oferuje osobom starszym? Opowie o tym kierownik placówki – 
Agnieszka Dworak. 

Agnieszka Dworak – kierownik DPS
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Uroczyste otwarcie rozpoczęły przemowy burmistrza Pawła 
Baja, przedstawicieli spółki EkoGŁOG, a także przybyłych 
na tę okazję gości z całej gminy, takich jak radni czy sołty-
sowie okolicznych miejscowości. Przecięcie wstęgi oficjal-
nie otworzyło bramy punktu zbiórki. Zebrani goście oraz 
przedstawiciele władz zwiedzili teren nowego, dziesięcio-
krotnie większego zakładu i z zaciekawieniem wysłuchali, 
do czego służą konkretne elementy wyposażenia.

Nowy punkt jest bardzo nowoczesny i bogaty w sprzęt. Składa 
się ze specjalnej wagi najazdowej, przestronnych magazynów 
oraz kontenerów, służących do przechowywania posegrego-
wanych odpadów. Powstał także warsztat rzeczy używanych, 
którego celem będzie tchnięcie w lekko uszkodzone rzeczy 
lub meble nowego życia – poprzez naprawę i przekazanie ich 
osobom potrzebującym. Bardzo dużym udogodnieniem dla 
mieszkańców jest także możliwość wypożyczenia przyczep 
samochodowych, dzięki którym będą mogli przetranspor-
tować niechciane odpady. Na terenie punktu znajduje się 
również ścieżka edukacyjna, mająca za zadanie propagować 
wiedzę na temat konieczności segregacji odpadów oraz dba-
nia o środowisko wśród dorosłych i dzieci. Składa się ona 
z 11 tablic instruktażowych oraz informacyjnych.

Do bezpłatnego korzystania z niego uprawnieni są wszyscy 
mieszkańcy gminy. Jedynym warunkiem jest okazanie dowo-
du potwierdzającego przynależność nieruchomości do jej te-
renu. Odpady z nieruchomości, w obrębie której prowadzona 
jest działalność gospodarcza, będą odbierane za opłatą. 

Czym jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych i jak z niego korzystać? Ustawa o utrzymaniu czy-

stości i porządku w gminach stanowi, że każda gmina ma 
obowiązek utworzyć stosowane miejsce, którego zadaniem 
będzie bezpłatny odbiór posegregowanych odpadów ko-
munalnych. Chodzi tu o te pozostałości, których nie moż-
na zapakować do pojemników czy worków oraz o odpady 
problemowe, takie jak wielkogabarytowe (np. meble), nie-
bezpieczne (np. chemikalia) oraz rozbiórkowe (gruz). Co 
ważne, PSZOK nie może odbierać od mieszkańców odpa-
dów zmieszanych – konieczna jest wcześniejsza segregacja. 
Należy także pamiętać, że za załadunek oraz rozładunek 
przywiezionych przez mieszkańców odpadów odpowiada-
ją oni sami. Pracownicy PSZOK wskażą jedynie miejsce, 
w którym mają zostać umieszczone. 

Monika Sala

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI  
ODPADÓW KOMUNALNYCH OTWARTY

30 stycznia bieżącego roku miało miejsce uroczyste otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych. PSZOK został stworzony z myślą o mieszkańcach i ochronie środowiska. inwestycja została zreali-
zowana dzięki zdobytemu przez gminę dofinansowaniu z Unii w wysokości 1 mln złotych. 

Nowy punkt jest bardzo nowoczesny i bogato wyposażony

Wygląda na to, że niechlubny stereotyp placówek opiekuń-
czych dla osób starszych nie ma u Państwa racji bytu. Takie 
przeświadczenie funkcjonuje głównie u osób, które nie mają 
żadnego doświadczenia z takimi miejscami. Słyszy się czę-
sto bardzo krzywdzące i fałszywe opinie, że do takich ośrod-
ków trafiają starsi ludzie, którymi nikt z rodziny nie chce się 
zająć, a sami mieszkańcy są przez to skazani na samotność.

Niestety nie mamy wpływu na stereotypy krążące w społe-
czeństwie. Z całą swoją mocą będę starała się je obalać, ponie-
waż czasy są trudne. Nasze społeczeństwo się starzeje, młodzi 
ludzie są bardzo zabiegani. Wszyscy wiemy, że praca zabiera 
w dzisiejszych czasach większość dnia. Osoby starsze wyma-
gają opieki, ponieważ z racji wieku nie są już tak sprawne, aby 
poradzić sobie samym. Ich dzieci zazwyczaj starają się w mia-
rę swoich realnych możliwości im pomagać. Często jednak 
mieszkają w zupełnie innej części kraju lub poza jego grani-
cami, przez co nie są fizycznie w stanie się nimi zająć. Wia-
domo, że nic nie zastąpi domowego ogniska, jednak dla osób 
żyjących samotnie takie ośrodki są dobrą alternatywą, aby 
mieć towarzystwo drugiego człowieka. Ludzie coraz rzadziej 
się odwiedzają. Kontakty międzysąsiedzkie stały się bardzo 
ograniczone. Niewiele wiemy o sobie i swoich potrzebach 

oraz problemach. Naszą wielką zaletą jest fakt, że jesteśmy 
małym domem pomocy społecznej. Tak jak wspomniałam, 
mamy miejsce dla ośmiu pensjonariuszy, przez co jesteśmy 
w stanie stworzyć prawdziwie domową atmosferę. 

Jak wygląda przebieg dnia pensjonariuszy?

Mieszkańcy Domu rozpoczynają dzień od śniadania. Jest ono 
okazją do wspólnej rozmowy przy posiłku. Każdy z nich ma 
już swoje ulubione miejsce w jadalni. Czują się jak w domu. 
Podopieczni, którzy chcą, mogą zejść na dół i uczestniczyć 
w zajęciach z uczestnikami Senior-WIGOR. Jest to między 
innymi poranna gimnastyka z fizjoterapeutą, zajęcia plastycz-
ne lub treningi pamięci. Między godziną 13-14 wydawany jest 
obiad. Z reguły po nim jest czas na popołudniową drzemkę. 
Są pod wrażeniem tych zajęć. Popołudnia mogą spędzić w po-
koju dziennym, gdzie znajduje się miejsce do wypoczynku 
oraz telewizor. Można wspólnie spędzić czas lub przyjąć gości. 

Mam nadzieję, że w miarę upływu czasu, kiedy mieszkań-
cy gminy oswoją się z działalnością domu pomocy, zmie-
nią się też obowiązujące w tym temacie stereotypy. Dzię-
kuję serdecznie za rozmowę.

Rozmawiała Monika Sala
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25 stycznia po raz drugi w naszej gminie ob-
chodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pamięci 
o Ofiarach Holokaustu. Uroczystości przygoto-
wała Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna ra-
zem ze Szkołą Podstawową z Głogowa Małopol-
skiego. Udział w niej wzięli również nauczyciele 
i uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
oraz delegacje z wybranych szkół z gminy. Mło-
dzież z SP oprowadziła uczestników obchodów 
po rynku, opowiadając o materialnych i niema-
terialnych śladach żyjącej tu niegdyś społeczno-
ści żydowskiej. Następnie wszyscy udali się pod 
kirkut, przy którym ustawiono znicze.

Trzaskający mróz oraz sypiący śnieg nie po-
zwoliły na pokonanie w ramach Marszu Pamię-
ci trasy do rezerwatu „Bór”, gdzie znajdują się 
mogiły Żydów zamordowanych przez Niemców 
w czasie II wojny światowej. Udała się tam jedynie mło-
dzież z drużyny strzeleckiej wraz ze mną i panią Małgorza-
tą Czech, nauczycielką historii z SP. Strzelcy wraz z opie-
kunami uczcili pamięć pomordowanych minutą ciszy, 
a następnie złożyli wieniec. Dalsze uroczystości odbyły się 
w Szkole Podstawowej.

Wśród gości zaproszonych na uroczystości znalazła się 
pani Barbara Grzybowska, która przyjechała do Głogowa 
Małopolskiego z Warszawy. Pani Barbara jest wnuczką za-
mordowanej podczas wojny za pomoc udzielaną Żydom 
głogowianki, Marii Ożóg (patrz: dział Głogowskie Biogra-
fie). Wystąpiła ona przed młodzieżą jako świadek historii, 
opowiadając o swojej babci, o jej poświęceniu i bezgra-
nicznej wierze czynienia dobra, nawet jeśli wokół szala-
ło same zło. Chociaż jej babcia zginęła w 1943 r., pamięć 
o niej nadal jest żywa. Świadectwem tego jest pośmiertne 
przyznanie Marii Ożóg w 2010 r. przez prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodze-
nia Polski.

Maria Ożóg nie była jedyną ofiarą wśród mieszkańców 
Głogowa Małopolskiego, którzy zostali zamordowani za 
pomoc w ukrywaniu Żydów. Było jeszcze troje kolejnych 
osób, a mianowicie Władysław Piechowski (patrz: ZG nr 
10/2017) i małżeństwo Marii i Jana Samojednych (patrz: 

ZG nr 2/2018). Maria Ożóg i Władysław Piechowski 
pochowani są na cmentarzu w Łańcucie, natomiast 
Samojedni najpierw zostali zakopani koło swojego domu 
przy ulicy Polnej i dopiero później mieszkańcy Głogowa 
ekshumowali ich ciała i przenieśli na cmentarz parafialny, 
gdzie spoczywają do dzisiaj.

Podczas obchodów nie skupialiśmy się tylko na samym Ho-
lokauście. Inny z zaproszonych gości, pan Andrzej Potocki, 
wygłosił ponad czterdziestominutową prelekcję na temat 
religii i kultury Żydów. Dzisiaj dla nas ta społeczność jest 
całkowicie egzotyczna, często wyobrażamy ją sobie w spo-
sób pełen stereotypów i uprzedzeń. Jednak nasi przodkowie 
mieszkali z Żydami często po sąsiedzku i ich zwyczaje wów-
czas nikogo nie dziwiły. Polskie miasteczka pełne były lud-
ności żydowskiej – mówił Andrzej Potocki. – Żydzi określali 
je mianem sztetl. W każdym z nich znajdowała się synago-
ga nazywana po hebrajsku bejt kneset. Nie była to świąty-
nia w naszym znaczeniu, był to dom zgromadzeń, którego 
miejscem uświęconym czyniła dopiero obecność tory. Pan 
Andrzej wyjaśnił wiele zawiłości krążących wokół Żydów, 
dzięki czemu społeczność ta stała się nam przynajmniej 
częściowo zrozumiała, tak jak naszym przodkom.

Robert Borkowski

PAMIĘĆ O OFIARACH CIĄGLE ŻYWA
tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Głogowie Małopolskim 
były wyjątkowo wzruszające. Gościliśmy m.in. wnuczkę jednej z ofiar, która dała świadectwo o swojej za-
mordowanej babci.

Wystawa przygotowana przez uczniów SP pod opieką pani Małgorzaty Czech

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

www.jamniczek.pl

36-060 Głogów Młp. ul. Młynarska 15

Wizyty na tel. 503 025 625Leczenie 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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BIURO RACHUNKOWE  
I NIERUCHOMOŚCI

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

Biuro rachunkowe
Pełny zakres usług księgowych.

Nieruchomości
Wycena nieruchomości,

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

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

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

Biegły rewident Aleksandra Mrozowska – 604 
537 685.

Rzeczoznawca majątkowy Eugeniusz 
Mrozowski – 605 046 936.

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 
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W tej podniosłej uroczystości udział wzięli przedstawiciele 
wszystkich jednostek OSP z terenu naszej gminy oraz dele-
gacja z Miejsko-Gminnego Zarządu OSP RP w Głogowie 
Młp. z komendantem Marianem Bąkiem na czele. Wśród 
gości znaleźli się burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj, poseł 
na Sejm Zbigniew Chmielowiec oraz komendant głogow-
skiego Komisariatu Policji Waldemar Jędrzejewski.

W trakcie uroczystości oficjalnie przekazano ratowniczy ze-
staw hydrauliczny dla OSP w Głogowie Młp., którego zakup 
został dofinansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, 
z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpeni-
tencjarnej. Program ten obejmuje rozdysponowanie pieniędzy 
zasądzanych od sprawców przestępstw w taki sposób, aby po-
móc najbardziej potrzebującym. O oprawę artystyczną i mu-
zyczną zadbały dzieci z tutejszej SP oraz kapela Przewrotniacy. 

Burmistrz Paweł Baj podziękował strażakom za ich aktywną 
postawę oraz służbę w imię dobra społeczności, którymi to 
wykazali się w minionym roku.

Anna Morawiec

OPŁATEK STRAŻAKÓW
W ubiegłą niedzielę w Przewrotnem spotkali się stra-
żacy z naszej gminy, aby wspólnie złożyć sobie ży-
czenia oraz przełamać się opłatkiem. Spotkanie 
druhów było także okazją do podsumowania ich 
działalności w poprzednim roku.

OSP w Głogowie Młp. otrzymała ratowniczy zestaw hydrauliczny

Prace nad jego przebudową właśnie dobiegły końca. Uro-
czyste odebranie budynku zaplanowano na 8 lutego bieżą-
cego roku. Powstanie tak nowoczesnego obiektu było moż-
liwe dzięki uzyskanym przez gminę funduszom unijnym.

Na parterze budynku znajduje się punkt obsługi podróżnych. 
Znajdzie się tu także poczekalnia, aby pasażerowie mogli 
znaleźć schronienie i czekać w komfortowych warunkach. 
Są tutaj także toalety, punkt informacji turystycznej oraz 
część administracyjna dla pracowników PKP i komunikacji 
samochodowej. Piętro budynku zostało zagospodarowane 
na przestronną poczekalnię z antresolą, pomieszczenia dla 
operatorów, a także zaplecze socjalne dla pracowników ob-
sługi dworca. Istotnym faktem jest, że budynek został przy-
stosowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. 
Wyposażony jest w specjalną windę. Sporym udogodnie-
niem jest także swobodny dostęp do Internetu przez Wi-Fi. 
Budynek będzie pod stałym monitoringiem.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 3,5 mln złotych, a wyko-
nawcą byłą firma KARPAT – BUD sp. z o.o. z Rogoźnicy.

Anna Morawiec

DWORZEC GOTOWY
Mieszkańcy gminy oraz wszyscy podróżni mogą korzy-
stać już z przebudowanego dworca kolejowego i au-
tobusowego. Nowy budynek wygląda bardzo repre-
zentatywnie i z pewnością będzie wizytówką gminy.

Budynek dworca wygląda bardzo reprezentatywnie.
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Na bieżący rok zaplanowano wiele inwestycji takich jak do-
kończenie sali gimnastycznej przy szkole w Pogwizdowie 
Nowym; zakończenie rozbudowy przedszkola/żłobka pu-
blicznego w Głogowie Małopolskim; realizacja projektów 
ZIT-ROF, m.in. budowa oczyszczalni w Przewrotnem i bu-
dowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectw: Przewrotne, 
Hucisko, Pogwizdów Stary; uzbrojenie terenów inwestycyj-
nych w Rogoźnicy przy autostradzie; rozwój infrastruktury 
sportowej; programy „Czysta energia” mające na celu po-
prawę jakości powietrza; rewitalizacja terenów gminnych: 
park Rogoźnica, park Rudna Mała, stawy głogowskie oraz 
realizacja programu Interreg Polska – Słowacja.

Uchwalony budżet obejmuje także realizację Gminnego 
Programu Asfaltowania Dróg Lokalnych poprzez wykona-
nie nakładek asfaltowych, wykonanie odcinków dróg i ulic, 
budowę i remont chodników gminnych oraz budowę oświe-
tlenia ulicznego. W gminnych placówkach oświatowych re-
alizowane będą programy w ramach RPO WP, dzięki którym 
szkoły i przedszkola zostaną wyposażone w nowoczesne po-
moce dydaktyczne, meble i sprzęt multimedialny.

Budżet uwzględnia także inwestycje w budowy placów za-
baw, remonty zabytkowych obiektów, kapliczek, domów 
ludowych, remiz strażackich, a także tworzenie Otwartych 
Stref Aktywności w Hucisku, Pogwizdowie Starym, Prze-
wrotnem, Lipiu, Wysokiej Głogowskiej, Budach Głogow-
skich, Rudnej Małej i na osiedlu Niwa w Głogowie Młp.

Anna Morawiec

BUDŻET NA 2019 PRZYJĘTY
31 stycznia miała miejsce sesja Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim. Przyjęto wówczas jednogłośnie 
uchwałę dotyczącą budżetu gminy na rok 2019. Dochody gminy zaplanowano na poziomie 112,5 mln zł, 
natomiast wydatki budżetowe w wysokości 121 mln zł.

Zdobyte w ten sposób fundusze zostaną przeznaczone na fi-
nansowanie prelekcji, warsztatów oraz zajęć edukacyjnych 
dla uczniów Szkoły Podstawowej w Głogowie oraz placówek 
wsparcia dziennego „Senior Wigor” w Budach Głogowskich 
czy „Środowiskowego Domu Samopomocy” w Wysokiej Głog.

W ramach edukacji ekologicznej adresaci programu będą 
mieli okazję wziąć udział w konkursie plastycznym, którego 
głównym celem będzie zwrócenie uwagi na problem palenia 
śmieci w domowych piecach. Uczniowie i wychowankowie 
placówek dziennych włączą się także w spektakl o charak-
terze ekologicznym pt. „Baron Smog”. Przedstawienie to 
opowiadać będzie o zanieczyszczeniu powietrza i segregacji 
odpadów. Poruszy także tematykę zdrowego stylu życia, od-
żywiania oraz podkreśli wagę ruchu na świeżym powietrzu. 
Projekt obejmuje również emisję trzech filmików eduka-
cyjnych zatytułowanych kolejno: „Nie pal śmieci, nie truj!”, 
„Nie łam prawa!”, „Masz wybór!”, zrealizowanych przez sa-
morząd Województwa Podkarpackiego.

Program przewiduje także wydanie cyklu broszur edukacyj-
nych pt. „Czyste powietrze”, „Zdrowy styl życia”, „Popieram 
recykling”. Mają one za zadanie zwrócić uwagę na potrze-
bę zmiany stylu życia na zdrowy i zrównoważony. Wszyscy 
uczestnicy kampanii otrzymają bawełniane torby ekologiczne.

Zwieńczeniem projektu będzie „Bieg Ekologiczny” na dy-
stansie 5 km w rezerwacie Bór. Ma on na celu promocję wa-

lorów przyrodniczych obszarów leśnych na terenie gminy 
oraz popularyzowanie kultury aktywności fizycznej wśród 
mieszkańców.

Program, dofinansowany za pośrednictwem Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA w ramach pod-
działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach stra-
tegii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” ob-
jętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
z zakresu „Organizacji wydarzeń edukacyjnych na rzecz 
zdrowia i bezpieczeństwa” realizowany będzie przez gminę 
Głogów Młp. we współpracy ze Stowarzyszeniem „Na Plus”.

Monika Sala

NASZA GMINA ZDOBYŁA DOTACJĘ  
NA PROGRAM EKOLOGICZNY

Gmina Głogów Małopolski otrzymała grant przeznaczony na realizację programu mającego za zadanie 
podnieść świadomość ekologiczną oraz kształtować właściwe postawy wobec środowiska u dzieci, rodzi-
ców oraz seniorów.

Program ma na celu podnieść świadomość ekologiczną wśród  
mieszkańców naszej gminy.
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Nowe autobusy to dziesięciometrowe Iveco, wyposażone 
w 24 miejsca siedzące, mogące pomieścić łącznie 70 pasa-
żerów. Są one przystosowane także do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Zakupił je Związek Gmin „Podkarpac-
ka Komunikacja Samochodowa”, aby zastąpiły wysłużone 
już pojazdy, które wcześniej woziły pasażerów na trasach 
między Rzeszowem a sąsiednimi gminami wchodzącymi 
w skład związku: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, 
Głogów Małopolski, Krasne, Świlcza, Trzebownisko, Ty-
czyn. Zakup jest realizowany w ramach projektu unijnego.

Przetarg na zakup pojazdów – łącznie 54 sztuk – został po-
dzielony na trzy etapy. Pierwsze dwa dotyczyły zakupu ko-
lejno 25 oraz 14 sztuk autobusów. Najkorzystniejszą ofertę 
złożyła firma ABP Bus & Coach ze Słupska, która zaofero-
wała pojazdy marki Iveco. 25 pojazdów już jest w użytku, 
natomiast kolejne 14 pojawi się w najbliższym czasie. 

Trzecia część zamówienia obejmuje zakup 15 w pełni nisko-
podłogowych autobusów miejskich o długości 12,5 m, które 
będą mogły przewozić 90 podróżnych. Wyposażone będą 

w silniki o mocy min. 200 kW, spełniając tym samym normę 
Euro 6. Przewidziano drzwi w układzie 2-2-2, elektroniczną 
i głosową informację pasażerską, monitoring, system po-
miaru pasażerów oraz po cztery ładowarki USB na autobus. 
Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na tę część inwestycji. 

Anna Morawiec

PODRÓŻUJEMY WYGODNIEJ
Pasażerowie Międzygminnej Komunikacji Samochodowej mogą już korzystać z pierwszej partii nowych au-
tobusów. 25 sztuk nowoczesnych pojazdów kursuje już na trasach, wożąc pasażerów, natomiast kolejnych 
14 sztuk ma zostać dostarczonych do końca miesiąca. 

Nowe autobusy wpłyną na poprawę komfortu podróżujących. 

W minionym roku gmina starła się o dofinansowanie 
przedsięwzięcia związanego z ruchem na świeżym powie-
trzu, jednak wniosek nie został uznany. Wobec tego bur-
mistrz zdecydował o zrealizowaniu inwestycji z gminnych 
pieniędzy. Nasza gmina ma dochód podatkowy na miesz-
kańca wyższy niż średnia, a na tego rodzaju wsparcie mo-
gły liczyć tylko biedniejsze samorządy. Burmistrz stwierdził, 
że otwarte strefy aktywności zrealizujemy więc z pieniędzy 
gminnych, bo jak takie kryteria będą brane po uwagę, to na-
sza gmina nigdy nie otrzyma dofinansowania – mówi Piotr 
Dykiel z UM w Głogowie Małopolskim. 

Przetarg na realizację inwestycji ogłoszono jeszcze w ze-
szłym roku. Przedsięwzięcie o wartości 500 tysięcy zł ma 
zostać wykonane do końca marca bieżącego roku. Place 
zabaw oraz siłownie zagoszczą aż w siedmiu sołectwach 
oraz w Głogowie. Mieszkańcy Przewrotnego, Huciska, Bud 
Głogowskich, Rudnej Małej, Wysokiej Głogowskiej oraz 
osiedla Niwa będą mogli cieszyć się nowopowstałymi si-

łowniami plenerowymi. Natomiast w miejscowościach Po-
gwizdów Stary oraz Lipie powstaną zarówno siłownie, jak 
i place zabaw. W każdej miejscowości siłownia będzie tej sa-
mej wielkości – składać będzie się z ośmiu urządzeń do ćwi-
czeń, a plac zabaw z pięciu elementów – wyjaśnia P. Dykiel.

Monika Sala

POWSTANĄ OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI
W ośmiu miejscowościach naszej gminy powstaną nowe place zabaw oraz siłownie plenerowe. Miesz-
kańcy będą mogli korzystać także ze specjalnych miejsc do gry w warcaby czy chińczyka. inwestycja za 
prawie pół miliona złotych zostanie sfinansowana z pieniędzy gminnych. 

Już na wiosnę place zabaw będą służyć mieszkańcom gminy

W okresie od 1 lipca 2018 do 31 sierpnia 2019 Publiczne Przed-
szkole w Głogowie Małopolskim będzie realizowało projekt pn. 
Kreatywne przedszkolaki z Głogowa Małopolskiego współfinan-
sowany z ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Celem głównym projektu jest  zwiększenie dostępu do wyso-
kiej jakości usług świadczonych poprzez utworzenie 50 nowych 
miejsc wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszko-
lu w Głogowie Małopolskim, wyrównanie szans edukacyjnych 
zwiększających umiejętności społeczne min. 240 dzieci po-
przez rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o dodatko-
we zajęcia i o dodatkowe imprezy oraz stworzenie warunków 
do prowadzenia jak najwyższej jakości edukacji przedszkolnej 
w 10 oddziałach przedszkolnych poprzez ich doposażenie.

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany
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Zakończył się już demontaż starych, wysłużonych wiat.  
W ich miejsce w najbliższym czasie pojawią się nowocze-
sne konstrukcje, wykonane ze stali nierdzewnej lakiero-
wanej proszkowo z przeszklonymi modułami. Nowe wiaty 
zwiększą komfort korzystających z komunikacji publicz-
nej. Uchronią przed niekorzystnymi warunkami atmosfe-
rycznymi i uprzyjemnią oczekiwanie, dając schronienie. 
Przy wiatach pojawią się także nowe tablice informacyjne 
oraz kosze na śmieci. W ich obrębie zostaną także odno-
wione chodniki. 

Wymiana wiat przystankowych odbędzie się w ramach 
projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz popra-
wa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrów-
noważonego transportu publicznego na terenie ROF”. Wy-
konawcą została firma A2HM TRADE Sp. z o.o. z Koźmina 
Wielkopolskiego, która przedstawiła najkorzystniejszą 
ofertę. Zamówienie dotyczy aż 85 wiat i opiewa na kwotę 
874 345,70 zł. 

Projekt, mający na celu usprawnienie zrównoważonego 
transportu publicznego na terenie Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego w gminie Głogów Młp. – obejmuje także 
powstanie Centrum Przesiadkowego, budowę parkingów 
oraz przebudowę dróg.

Monika Sala

RUSZYŁA WYMIANA WIAT PRZYSTANKOWYCH
Już niedługo mieszkańcy naszej gminy będą mogli oczekiwać na przyjazd autobusu w bardziej komfor-
towych warunkach. Zgodnie z podpisaną przez burmistrza Pawła Baja umową – nowe wiaty przystankowe 
zostaną zamontowane w ciągu 60 dni od jej zawarcia. 

Nowe wiaty zwiększą komfort korzystających z komunikacji publicznej.

NAUKA PRZeZ eKSPeRyMeNt? CZeMU Nie!
Od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 Szkoła Podstawowa w Głogowie 
Małopolskim realizuje projekt pn. Nowa jakość kształcenia w Gmi-
nie Głogów Małopolski/ Szkole Podstawowej w Głogowie Małopolskim 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020 działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. 
Instytucją pośredniczącą, wdrażającą jest Wojewódzki Urząd Pracy 
w Rzeszowie. Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji klu-
czowych uczniów naszej szkoły w zakresie technologii informacyj-
nych i nauk matematyczno-przyrodniczych oraz wzrost kompetencji 
nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wyko-
rzystania metody eksperymentu oraz TIK.
Od początku roku uczniowie biorą udział w zajęciach rozwijających 
ich zainteresowania i zdolności z matematyki, fizyki, geografii, pro-
gramowania oraz w zajęciach szachowych. Ponadto wszyscy ucznio-
wie mieli możliwość poszerzenia swoich wiadomości z zakresu 
bezpieczeństwa w sieci. Zajęcia prowadzone metodą eksperymentu 
– polegające na samodzielnym poszukiwaniu wiedzy i posługiwaniu 
się narzędziami TIK – cieszą się wysoką atrakcyjnością i skuteczno-
ścią. Uczą krytycznego myślenia, podejmowania decyzji, rozwiązy-
wania problemów w sposób twórczy i dokonywania samooceny.
Realizacja projektu przyczyniła się do zakupu m.in. 70 tabletów, 
14 laptopów, 5 ekranów multimedialnych, 3 miniwież, 2 wizualize-
rów. Szkoła pozyskała liczne pomoce naukowe, które ułatwiają pro-
ces dydaktyczny i uatrakcyjniają prowadzone zajęcia. Są to między 
innymi pomoce z fizyki (maszyna elektrostatyczna, silniczki elek-
tryczne, zestawy do optyki, waga, pojemniki próżniowe), z geografii 
(barometr, deszczomierze, wiatromierz, przenośna stacja pogodo-
wa), z nauki programowania (20 zestawów do nauki programowa-
nia klocków Lego Mindstrom i gier Scootie Go!), z zajęć szachowych 
(szachy i zegary szachowe). W przyszłym roku szkolnym będą do-
datkowo realizowane zajęcia z chemii i biologii, do realizacji których 
szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne, m.in. zestawy odczynników, 
naczynia laboratoryjne, mikroskopy, lornetki.

Nauczyciele biorą udział w licznych szkoleniach m.in. z zakresu: pro-
wadzenia zajęć metodą eksperymentu, bezpieczeństwa w sieci i nauki 
programowania. Dzięki temu doskonalą swój warsztat pracy, co ma 
bezpośrednie przełożenie na jakość prowadzonych przez nich lekcji.
Realizacja zajęć z projektu ma pokazać, że nauczanie innymi me-
todami niż te na ogół stosowane w szkole, aktywizuje uczniów do 
samodzielnego działania. Pozwala łatwiej zrozumieć świat, ale rów-
nież pokazuje, jak ważne jest jego poznanie. Uświadamia uczniom, 
że samodzielne odkrywanie oraz nauka przez działanie daje dużo 
większe efekty niż na przykład samodzielna praca z tekstem. Do-
datkowo prowadzenie zajęć z zastosowaniem nowych technologii 
podnosi efektywność nauki, ponieważ aktywizuje w równym stop-
niu obie półkule mózgowe, a stymulowanie obu tych stref mózgu 
przekłada się bezpośrednio na efektywność zapamiętywania in-
formacji. Zatem używanie nowych technologii nie jest przejawem 
mody, ale ma konkretne uzasadnienie dydaktyczne.
Stworzenie przyjaznego środowiska edukacyjnego w naszej szkole 
niewątpliwie pomoże w rozwoju uczniów i przygotuje ich do samo-
dzielnego odkrywania piękna otaczającego ich świata.

 Ewa Skop, Katarzyna Grabiec-Szamraj,  
nauczycielki Szkoły Podstawowej w Głogowie Młp.

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany
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Doroczny, XXIX z kolei Wojewódzki Przegląd Teatrów 
Jasełkowych rozpoczął się o godzinie 9:30. Specjalne jury 
w składzie: Jolanta Nord, Sławomir Gołąb oraz Walenty Ko-
tula ocenili artystów w 3 kategoriach wiekowych: zespoły 
przedszkolne, szkolne, wielopokoleniowe oraz dorośli. Jako 
pierwsi – poza kolejnością – wystąpili uczniowie klasy  2 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej nr 1 w Rzeszowie, 
którzy należeli do grup szkolnych. Zaraz po nich występem 
Szaraczków i Krasnoludków z Przedszkola w Pogwizdowie 
Nowym rozpoczął się przegląd zespołów przedszkolnych. 
Po ich występie na scenę weszły Promyczki Dobra z Przed-
szkola Sióstr Dominikanek z MGOK w Tyczynie. Ostatnią 
grupą w tej kategorii wiekowej były Tygryski z przedszkola 
nr 1 w Mielcu. Po występach wszystkich grup teatralnych 
z tej kategorii wiekowej jury przyznało nagrody. Pierwsze 
miejsce wśród przedszkolaków zajęły Promyczki Dobra, 
na drugim miejscu uplasowały się Szaraczki i Krasnoludki. 
Trzecie miejsce jury przyznało Tygryskom.

Po występach najmłodszych dzieci przyszedł czas na gru-
py szkolne. Jako pierwsi na scenę weszli członkowie Gru-
py Teatralnej z ZSWG. Zaraz po nich swój występ mie-
li Wiercidryle z MOK w Jarosławiu. Po „Jasełkach” w ich 
wykonaniu swoje przedstawienie odegrały Promyczki z SP 
w Brzyskiej Woli. Następną grupą teatralną, jaką mogliśmy 
podziwiać podczas przeglądu, była Grupa Teatralna z SP 
w Żyrakowie. Jako kolejna okazję do zaprezentowania się 
miała grupa z CKiP w Żyrakowie o wiele mówiącej nazwie 
„Ile Do Dzwonka”. Po ich występie nadszedł czas na prze-

rwę obiadową oraz obrady jury, po których nastąpiło wrę-
czenie nagród w tej kategorii wiekowej. Jury zdecydowało, 
że pierwsze miejsce przyzna Wiercidrylom ex aequo z Pro-
myczkami. Drugie miejsce zajęła OSM nr 1 w Rzeszowie. 
Trzecim miejscem uhonorowani zostali uczniowie z ZSWG. 
W tej kategorii jury zdecydowało także o przyznaniu wy-
różnień, które otrzymali: Franciszek Piwowar, Katarzyna 
Hess, Julia Pasternak, Estera Furman oraz Justyna Ślęzak.

Trzecią grupę stanowiły zespoły wielopokoleniowe oraz do-
rośli. Jako pierwsi na scenę weszli aktorzy z OSP z Woli Ży-
rakowskiej. Zaraz po nich wystąpiła Armia Jana Pawła II 
z Sokołowa Młp. Następnie swoją szansę na zaprezentowanie 
się miała Grupa Teatru Niespodziewanego ANTYNUDA 
z MGDK z Głogowa Młp. Kolejną grupą w tej kategorii wie-
kowej był Szkolny Zespół Teatralny z Weryni. Po ich występie 
mogliśmy obejrzeć „Jasełka” w wykonaniu Zespołu Ludowego 
GÓRNIACY z Kolbuszowej Górnej. Po tej grupie scenę prze-
jął Młodzieżowy Teatr Amatorski HRABIA VON TRUPKI 
z MGDK w Głogowie Młp. Jako ostatni wystąpili aktorzy z Ze-
społu Ludowego CMOLASIANIE. Po wszystkich występach 
jury udało się na obrady, aby ocenić umiejętności aktorskie 
uczestniczących grup i wyłonić zwycięzców. Pierwsze miejsce 
przyznano ex aequo dla HRABIA VON TRUPKI oraz OSP 
z Woli Żyrakowskiej. Druga nagroda powędrowała do Cmola-
sian. Na trzecim miejscu również uplasowały się dwa zespoły: 
GÓRNIACY z Kolbuszowej ex aequo z ANTYNUDĄ.

Wszystkim występującym zespołom serdecznie dziękujemy 
i życzymy dalszych sukcesów artystycznych.

Monika Sala

JASEŁKA W MGDK
W ubiegłą niedzielę w głogowskim domu kultury mieliśmy okazję obejrzeć aktorskie zmagania grup te-
atralnych, które przyjechały do nas z całego województwa. Widownia mogła obejrzeć szesnaście spektakli 
jasełkowych w wykonaniu najmłodszych oraz dorosłych artystów.

Widownia mogła obejrzeć szesnaście spektakli jasełkowych w wykonaniu 
najmłodszych oraz dorosłych artystów.

Teatr cieni wzbudził zainteresowanie widzów

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany

W okresie od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 Gmina Głogów 
Młp. w czterech szkołach, dla których jest organem prowa-
dzącym, tj. w ZS w Przewrotnem, ZS w Wysokiej Głog., ZS 
w Budach Głog. oraz ZS w Pogwizdowie Nowym będzie reali-
zowała projekt pn. Nowa jakość kształcenia w Gminie Głogów 
Małopolski współfinansowany z ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego na lata 2014-2020 działanie 9.2 Poprawa 
jakości kształcenia ogólnego. Celem głównym projektu jest 
wzrost kompetencji kluczowych min. 535 uczniów i uczen-
nic 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.
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Leokadia nomen omen Głogowska, w rzeczywistości z na-
szym Głogowem Młp. nie ma nic wspólnego. W latach 80. 
wraz z mężem i synem udała się do Stanów Zjednoczonych. 
Zamieszkała w Nowym Jorku, gdzie szybko się zaaklimaty-
zowała. Znaleźli pracę, kupili dom, zaczęli wieść szczęśliwe 
życie. Pani Leokadia pracowała dla firmy, której siedziba 
mieściła się na 82. piętrze jednego z wieżowców WTC. Jej 
życie zmienił dopiero pamiętny dzień 11 września 2001 r.

Historię tę opisał w swojej książce Jaromir Kwiatkowski. 
Spotkał Panią Leokadię przypadkowo, gdy w 2016 r. przy-
jechała na Podkarpacie. Zaowocowało to najpierw trzygo-
dzinną rozmową, a później wielomiesięczną wymianą kore-
spondencji mailowej przez Atlantyk. W ten sposób powstał 
opublikowany w książce długi wywiad. 

Podczas spotkania autor opowiedział o jej reakcji oraz dal-
szych losach, gdy feralnego dnia o 8:46, siedząc w swoim 
biurze, usłyszała potworny hałas i poczuła jak wieża odchy-
la się w stronę południową. Dziesięć pięter wyżej, od stro-
ny północnej, w wieżę wbił się porwany przez terrorystów 
samolot, ale nikt z 20. osób obecnych w biurze na 82. pię-
trze o tym nie wiedział. Według procedur bezpieczeństwa 
w sytuacjach zagrożenia należało stosować się do poleceń 
nadawanych przez specjalny system nagłaśniający. Jednak 
z głośników nie płynął żaden komunikat. Wtedy kolega 

pani Leokadii, spokojny i cichy zazwyczaj Tony, krzyknął 
głosem, który wszystkich postawił na nogi: Get out! Right 
now! (uciekać, natychmiast). Nie działała żadna winda, 
a z wnętrza klatki schodowej wydobywał się czarny dym. 
Jak udało jej się przeżyć? O tym w książce.

Spotkanie autorskie zakończyło się dyskusją. Uczestnicy byli 
bardzo podekscytowani i poruszeni dramatycznymi losami 
bohaterki. Po spotkaniu można było otrzymać autograf auto-
ra w jego książce oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. 

Robert Borkowski

Pamiątkowy wpis do kroniki biblioteki. Z tyłu stoją czytelniczki MGBP.

POLKA, KTÓRA PRZEŻYŁA ATAK NA WTC
1 lutego MGBP gościła Jaromira Kwiatkowskiego, autora książki „Drzewo przetrwania. Ucieczka z 82. pię-
tra”. Opowiada ona o losach Polki, która znajdowała się w jednej z wież World trade Center w chwili ataku 
terrorystycznego.
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Francuskie lato, Catherine isaac
Zmęczona niedojrzałością swojego chło-
paka Jessica opuszcza Adama wkrótce po 
tym, gdy na świat przychodzi ich syn. Po 
latach dziewczyna dowiaduje się, że być 
może nie zostało jej wiele życia, a Adam 
zostanie jedynym opiekunem syna. Wa-
kacyjny wyjazd do Francji, gdzie prowa-
dzi on urokliwy hotel, może okazać się 

jedyną szansą na odbudowanie relacji z dzieckiem. 

Drzewo przetrwania, Jaromir 
Kwiatkowski
Niesamowita historia kobiety uwięzio-
nej w płonącej wieży WTC, a zarazem 
opowieść o tym, że w naszym życiu nic 
nie dzieje się przypadkiem. 11 września 
2001 roku pani Leokadia Głogowska 
znalazła się w samym centrum drama-
tycznych wydarzeń, które z przeraże-

niem śledził cały świat. W jednej chwili jej miejsce pracy za-
mieniło się w pułapkę bez wyjścia. A jednak ocalała. Dlaczego? 

W koło Macieju, Kasia Keller
Piramidy, mumie, ciepły piasek pu-
styni i… gadający wielbłąd. Przygody, 
których nie przeżył nawet Indiana Jo-
nes. Gra wyobraźni i poczucie humoru 
bohatera książki jest powodem ciągu 
pasjonujących zdarzeń. „Wyobraźnia 
się przydaje. Może ta moja jest trochę 
wybujała...” (Maciek, bohater książki).

MGBP w Głogowie Młp.

BIBLIOTEKA POLECA

Nawyk codziennego czytania z dzieckiem oraz regularnego 
odwiedzania biblioteki warto kształtować już od najwcze-
śniejszych lat życia dziecka, dlatego rodzice trzylatków zo-
stali zaproszeni, żeby wspólnie ze swoimi maluchami ode-
brać w bibliotece wyjątkowy prezent. W przygotowanej dla 
nich „Wyprawce Czytelniczej” znalazły się: książka „Pierw-
sze wiersze dla…” i poradnik „Książką połączeni, czyli o roli 
czytania w życiu dziecka” przypominający o korzyściach 
wynikających z czytania oraz Karta Małego Czytelnika do 
zbierania naklejek. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończo-
ną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbio-
ru dziecięcego, mały czytelnik otrzymywał naklejkę, a po 
zebraniu dziesięciu został uhonorowany imiennym dyplo-
mem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

MGBP w Głogowie Mlp. do grudnia 2018 r. wydała 120 
„Wyprawek Czytelniczych”, wszystkie, które otrzymała 
z krakowskiego Instytutu Książki pilotującego program. To 
ogromny sukces, który oznacza, że tylu nowych młodych 
Czytelników zostało zapisanych do biblioteki. W czwartek 
24 stycznia 2019 r. odbyło się uroczyste wręczenie pierw-
szych dyplomów dla trzylatków. Uroczystościom towarzy-
szyła zabawa, bo w wieku przedszkolnym dzieci uczą się ży-
cia właśnie poprzez zabawę. Miejmy nadzieję, że przygoda 
z książką stanie się dla nich początkiem drogi, którą będą 
podążać przez całe swoje życie.

Robert Borkowski, Dyrektor MGBP w Głogowie Młp.

„MAŁA KSIĄŻKA –  
WIELKI CZŁOWIEK”

Czy pierwsza wizyta w bibliotece może być począt-
kiem wspaniałej przygody na całe życie? Wierzymy, że 
tak! Rozpoczęta we wrześniu 2018 r. kampania „Mała 
książka – wielki człowiek” właśnie dobiegła końca.

Rozdaniu dyplomów towarzyszyła miła zabawa.

Dzieci podczas zabawy.

FOTOREPORTAŻ
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Dla wielu początek lutego oznacza rozpoczęcie poszukiwań wiosny
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Zrzeszyliśmy się na przełomie 2017 i 2018 r., za siedzibę 
obraliśmy nasze miasteczko – większość składu założyciel-
skiego jest z nim związana. Powodem założenia stowarzysze-
nia była chęć pracy pożytecznej społecznie – w organizacji 
posiadającej osobowość prawną możliwości jest więcej, zaś 
podpierając się choćby numerem NIP czy wypisem z KRS 
jesteśmy wiarygodni w kontakcie z poważnymi instytucjami.

Jesteśmy miłośnikami historii, walorów Podkarpacia oraz 
tradycji kulturalnych i artystycznych. Pierwszym zauwa-
żalnym owocem naszej pracy jest rozwijana we współpracy 
z MGBP w Głogowie Młp., na czele z dyrektorem Robertem 
Borkowskim (z czego się bardzo cieszymy), Głogowska Ścież-
ka Historyczna – cykl krótkich filmów poświęconych historii 
miasteczka i gminy. Mamy nadzieję, że, mimo nieprofesjo-
nalnego charakteru, mieszkańcy odbierają je pozytywnie 
i dzielą się nimi ze swoimi bliskimi. Pod względem jakości 
technicznej odnotowaliśmy jednak w ciągu minionego roku 
duży postęp, co będzie można zobaczyć w przyszłych pro-
dukcjach. Obiecujemy nie zawieść Was i wspólnie dostarczać 
solidną dawkę wiedzy historycznej na nasze lokalne tematy. 

Każdy z nas również, w mniejszym bądź większym stopniu 
jest fanem polskiej muzyki tradycyjnej – pojawiamy się z ka-
merami tam, gdzie odbywają się ciekawe wydarzenia związane 
z folklorem czy sztuką ludową. Naszym autorskim pomysłem 
jest Łojdiridi – pod tą śmieszną dla niektórych nazwą kryje 
się cykl otwartych spotkań z muzyką tradycyjną Rzeszowsz-
czyzny – coś w rodzaju folkowego jam session. Do tej pory 
odbyły się trzy edycje: w Trzebownisku, Kolbuszowej Górnej 
i w Cmolasie, zaś 2 marca zapraszamy do Tyczyna na edycję 
czwartą. Dzięki uprzejmości zarządców ośrodków kultury 
możemy zapraszać chętnych muzyków oraz tancerzy i razem 
cieszyć się z ogromnego bogactwa naszej regionalnej muzyki, 
przekazując ją laikom np. w postaci warsztatów tanecznych. 
Nasza zabawa różni się od tego, co kojarzy się często z mu-
zyką ludową – z występami scenicznymi na przeglądach czy 
oficjalnych uroczystościach. Tu formy są niestylizowane, zaś 
największy nacisk kładziony jest na integrację i dobrą zabawę, 
a przy okazji również spełniamy misję edukacyjną. W wyda-
rzeniach biorą udział osoby w każdym wieku, co nas bardzo 
cieszy, bo wiemy również, że muzyka ludowa może kojarzyć 
się nieco pejoratywnie, jako coś przestarzałego i wstydliwego. 

Wtedy nagle okazuje się, że znajduje się grono młodych osób, 
które bawią się świetnie w rytm wściekłej polki czy sztajer-
ka – granych przez wielopokoleniową, spontanicznie zwołaną 
„muzykę” (dawniej to określenie oznaczało zespół). W zamy-
śle jest to impreza wędrująca – lokalizacja konkretnej imprezy 
jest albo spontaniczna, wynikająca z naszych rozmów, lub, co 
zdarza się ostatnio, z woli instytucji chcącej nas ugościć. To 
cieszy nas bardzo i potwierdza sens naszego działania. 

Bardzo chcielibyśmy tradycyjną muzykę i taniec niesty-
lizowany widzieć częściej w Głogowie i miejscowościach 
gminy. Mamy się czym pochwalić: środowisko etnomuzy-
kologiczne w całej Polsce doskonale zna takie nazwiska jak 
Franciszek Kotula, Henryk Kretowicz czy Henryk Marszał. 
Trzeba to wykorzystywać jako kolejny element promocji 
gminy. Mamy w miejskim parku świetną drewnianą podło-
gę i faktem jest, że zamiast użytkowania jej w celach słusz-
nych jest dewastowana. Do wydarzeń z muzyką tradycyjną 
nadaje się idealnie ze względu właśnie na nawierzchnię czy 
wymiary. Pan Walenty Kotula wspominał kilka numerów 
„Ziemi Głogowskiej” temu o potańcówkach w starej muszli 
koncertowej… Może by do tego wrócić? My jesteśmy chętni 
i gotowi do współpracy – służymy swoją zgromadzoną do 
tej pory wiedzą, energią, rękami, nogami i głowami.

Zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia „Gdzieś 
Tu”, zachęcamy do odwiedzenia strony www.sgt.rzeszow.pl, 
gdzie można przejrzeć nasze dokonania. Chętnych zapra-
szamy do zasilenia naszych szeregów.

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia „Gdzieś Tu”

STOWARZYSZENIE „GDZIEŚ TU”
Po ponad roku działalności uznaliśmy, że jesteśmy mieszkańcom Gminy Głogów Małopolski winni wy-
jaśnienie. Co to właśnie jest ta organizacja z niebiesko-białym logo z wpisanym weń skrótem nazwy 
SGt i grafiką przedstawiającą kamerę, drzewka w kształcie instrumentów, chatkę i tańczącą parę?

Powodem założenia stowarzyszenia była chęć pracy pożytecznej społecznie.

Reintegracja zawodowa Uczestników projektu 
„Klub inspiracji Sukcesu”

W ramach aktywizacji zawodowej w celu zwiększenia umiejętności za-
wodowych kolejna grupa uczestników projektu „Klub Inspiracji Sukcesu” 
realizowanego przez MOPS w Głogowie Młp. ukończyła kursy zawodowe. 
Kursy zostały dobrane zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami 
uczestników projektu na indywidualnym spotkaniu z doradcą. 
Zorganizowano kursy zawodowe takie jak: kurs pracownika administra-
cyjno-biurowego dla 1 osoby; kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej 
dla 2 osób; kurs kucharza I st. z obsługa kasy fiskalnej dla 4 osób; kurs 
kosmetyczki dla 2 osób; kurs kwalifikowanego pracownika ochrony dla 

2 osób; kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie dla 2 osób; 
kurs prawa jazdy kat. B dla 4 osób.
Celem kursów jest podnoszenie poziomu wykształcenia ogólnego, kom-
petencji zawodowych, nabywanie nowych kwalifikacji oraz rozwój zainte-
resowań i pasji. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikat 
ukończenia kursu oraz będą uprawnieni do otrzymania stypendium szko-
leniowego. Po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych 10 uczestników zosta-
ło skierowanych na 4 miesięczne staże zawodowe zgodnie z kierunkiem 
ukończonego kursu. Wszyscy uczestnicy Klubu mają możliwość bez-
płatnego skorzystania ze specjalistycznej pomocy: psychologa, pedagoga 
i prawnika. Dodatkowego wsparcia w KIS udziela terapeuta zajęciowy, 
prowadząc zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestni-
ków projektu w formie terapii zajęciowej.
Kontakt: KIS w Stykowie nr 102, 36-060 Głogów Młp., tel. 17 777 64 22.
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Od autorki otrzymałem egzemplarz książki z piękną dedy-
kacją, za co serdecznie dziękuję. Nie od razu, ale zabrałem 
się do studiowania dzieła i starałem się dogłębnie zapoznać 
z jego treścią. Jakie są moje przeżycia i impresje na ten te-
mat? Już okładka zachęca i trochę intryguje. Są na niej trzy 
zdjęcia obiektów tak charakterystycznych dla tej miejsco-
wości (dwór Politalskich – w pełnej krasie, kościół i okazały 
budynek szkoły oraz fotografia obrazu ukazująca w „piguł-
ce” życie codzienne wioski). Nawet nie znając dokładnie hi-
storii oraz przeszłości Przewrotnego, trzy pierwsze zdjęcia 
obiektów odegrały bardzo ważną rolę, a i dzisiaj taką speł-
niają. Myślę, że autorka chciała tym „chwytem” zachęcić 
czytelników do zajrzenia do środka i to się jej w pełni udało.

Mnie, jako członka stowarzyszenia „Lasowiacy”, cieszy fakt, 
że to już kolejna taka praca o naszej pięknej głogowszczyźnie 
napisana przez profesjonalnego historyka. Włodarze gminy 
popierają takie działania (bardzo „ciepłe” słowa burmistrza 
Głogowa pana Pawła Baja o potrzebie takich publikacji).

Ponieważ pracę napisał historyk z tytułem doktora nauk hi-
storycznych, to i warsztat naukowy oraz pisarski jest solid-
ny, sumienny, poparty szeregiem dokumentów pochodzą-
cych z różnych źródeł. Ważne jest także to, że w książce tej 
są liczne wspomnienia mieszkańców, które przemawiają do 
mnie myślą mickiewiczowskiej ballady „(…) czucie i wia-
ra więcej mówi do mnie…’’ i dodają autentyczności opisa-
nym wydarzeniom, szczególnie tym tak bardzo bolesnym 
dla społeczności Przewrotnego i Huciska. Zwracam uwagę 
czytelnikom na przypisy. Są one kopalnią wiedzy z róż-
nych dziedzin życia mieszkańców, ale także regionu i kra-
ju. Książka ma ważny wymiar dydaktyczny i świadczy, że 
została napisana przez doświadczonego pedagoga i wycho-
wawcę. Taki a nie inny układ rozdziałów sugeruje, że autor-
ce zależało, by przedstawić nie tylko najdawniejszą historię 
miejscowości, ale ukazać w miarę możliwości i dostępnych 
dokumentów wszelkie aspekty życia ze wszystkimi blaska-
mi, tragediami, przeżyciami.

Poszczególne rozdziały tworzą odrębne całostki i czytelnik 
nie musi czytać lektury od przysłowiowej „deski do deski”, 
ale może zapoznać się z interesującym go fragmentem. Na 
mnie ogromne wrażenie zrobiły fakty opisujące wielokrot-
ną pacyfikację w okresie okupacji hitlerowskiej Przewrot-
nego i Huciska. Wydaje mi się, że bardzo ważną sprawą są 
przytoczone słowa tych, którzy przeżyli te tragiczne chwile: 
„Nie chodzi o to, żeby oceniać po latach. Wszyscy, którzy 
zginęli, nie mogą się bronić, ale należy młodym przypo-
minać i ostrzegać, co to jest wojna”. Od tych tragicznych 
i traumatycznych chwil minęło już sporo czasu, ale musi-
my młodemu pokoleniu o tamtych wydarzeniach przypo-
minać, nie tylko w Hucisku i Przewrotnem, ale wszystkim 
młodym mieszkańcom naszej „Małej Ojczyzny”.

Tak się składa, że w okresie letnim często przejeżdżam przez 
Przewrotne. Po zapoznaniu się z lekturą pani dr Doroty Wal-
czewskiej z ręką na sercu przyrzekam, że inaczej będę spoglą-
dał na historię i teraźniejszość tej położonej na kresach gminy 
przepięknej miejscowości i mimo wszystko moja współczesna 
„kolasa” nie „przewróci” się na ostrym zakręcie koło dworu 
i domu ludowego, gdy będę mknął w kierunku Raniżowa.

Członek głogowskiego stowarzyszenia „Lasowiacy”, WalKo

SPACER PO „OD PRZEWROTNEJ DO 
PRZEWROTNEGO” DOROTY WALCZEWSKIEJ

Po przeczytaniu monografii przekonałem się jakże słabo znam i mało wiem o tej uroczej miejscowości. 
Od lat jestem związany ze środowiskiem oświatowym tutejszej szkoły, chociażby przez udział w komisjach 
konkursowych o poezji. Kiedyś wspólnie z kolegą panem Romanem Grodeckim opowiadaliśmy młodzieży 
szkolnej o Lasowiakach (Przewrotne leży u wrót dawnej Puszczy Sandomierskiej – stąd może i jego nazwa?). 
Jednak okazuje się, że moja wiedza jest powierzchowna i trochę stereotypowa.

Książka wzbudziła zainteresowanie wśród osób w różnym wieku

W gminie Głogów Młp. trwa projekt dla seniorów

Gmina Głogów Małopolski realizuje innowacyjny projekt „Złota jesień – 
każdy z nas będzie seniorem”, który skierowany jest do najstarszych człon-
ków społeczności lokalnej. Projekt jest realizowany od lutego bieżącego 
roku i potrwa do 29 lutego 2020 roku.
Głównym celem podejmowanych działań jest pomoc osobom starszym 
w utrzymaniu samodzielności w codziennym funkcjonowaniu. 
W ramach projektu realizowane są: usługi opiekuńcze – polegające na po-
mocy osobie starszej w zaspokajaniu codziennych potrzeb, zapewnieniu 
kontaktu z otoczeniem, opiece higienicznej i pielęgnacyjnej; specjalistyczne 
usługi opiekuńcze – polegające na rehabilitacji i usprawnianiu zaburzonych 
funkcji organizmu, które świadczone są przez wykwalifikowanych spe-

cjalistów; pomoc sąsiedzka, która ma charakter pomocy w dokonywaniu 
codziennych zakupów, przygotowywaniu posiłków, wykonywaniu prac 
porządkowych w domu i wokół niego, załatwiania za osobę starszą spraw 
urzędowych, lekarskich i innych. Oprócz wyżej wymienionych usług osoby 
starsze w ramach projektu korzystają też z teleopieki. 
Już wkrótce do użytku lokalnej społeczności oddany zostanie nowoczesny 
budynek, który będzie miejscem integracji mieszkańców. Obecnie trwają 
prace wykończeniowe. W jednej z części parteru budynku mieścić się bę-
dzie dom dziennego pobytu dla seniorów z zapleczem pomocy medycznej 
i diagnostycznej. Powstanie m.in. grota solna z mikroklimatem wspoma-
gającym leczenie wielu chorób oraz sala doświadczeń świata.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. 
Integracja Społeczna Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecz-
nych i zdrowotnych.
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Jury konkursowe w składzie: Roman Grodecki, Walenty 
Kotula i Patrycja Sumara miało przyjemność ocenić wystę-
py pod kątem walorów wokalnych, interpretacji śpiewanych 
utworów oraz doboru repertuaru. Istotny dla końcowej 
oceny był także wyraz artystyczny i pomysłowość rodzin. 
Konkurs koordynowała mgr Agata Płonka, nauczyciel SP 
w Głogowie Młp.

Przyznano następujące miejsca i wyróżnienia:
I miejsce: Elżbieta, Oliwia, Damian i Kamil Drómla.
II miejsce: duet „Cloud Team” w składzie siostry: Nikola 
i Klaudia Chmura.
III miejsce rodzinny zespół w składzie: Piotr, Klaudia, Pa-
tryk i Szymon Grygiel.

Wyróżnienia zdobyli: duet Weronika Jeż i Mikołaj Granat, 
Małgorzata, Piotr, Liliana i Nikola Kubas, zespół instru-
mentalno-wokalny „Carolmakers” w składzie: Wiktoria 
i Martyna Szczupaj, Karolina Bazan i Kinga Kochanowicz, 

Jolanta, Martyna i Maja Dec oraz Dorota, Stanisław, Domi-
nika i Natalia Walczewscy.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Anna Morawiec

RODZINA SZKOŁĄ ODKRYWANIA TALENTÓW
W ubiegłą sobotę, 26 stycznia, w Szkole Podstawowej w Głogowie Małopolskim miał miejsce konkurs ro-
dzinnego śpiewania kolęd oraz pastorałek. Do śpiewania wspólnie z rodziną zgłosiło się 12 rodzin. 

W konkursie wzięło udział 12 rodzin.

STYKÓW UZBIERAŁ „GÓRĘ GROSZA”
W tym roku już po raz XiX odbywa się ogólnopolska akcja pod wiele mówiącym tytułem „Góra Grosza”. 
Zaangażowała się w nią między innymi Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Ujdy w Stykowie.

Również w naszej gminie odbywają się uroczyste obcho-
dy tych szczególnych dni. Wszystkie wnuki, niezależnie 
od wieku, odwiedzają swoich dziadków, chcąc podzięko-
wać za spędzony razem czas oraz wszelkie wpojone zasady. 
Szczególnie okazują swoją miłość najmłodsze wnuki, które 
we współpracy z przedszkolami czy szkołami organizują 
dla nich uroczyste przedstawienia. Towarzyszy temu wiele 
emocji oraz wzruszeń. Programy artystyczne przygotowane 
przez maluchy wraz z opiekunami można obejrzeć w więk-
szości szkół w naszej gminie. Zaproszeni zostają oczywiście 
Dziadkowie oraz Babcie, którzy mają okazję obejrzeć ja-
sełka, inscenizacje bożonarodzeniowe czy posłuchać kolęd 
w wykonaniu swoich ulubieńców. Dzieci mogą w ten spo-
sób wyrazić wdzięczność za poświęcony im czas, mądre sło-
wa oraz okazaną miłość przez własnoręcznie przygotowane 
specjalnie dla nich słodkości oraz życzenia.

Przyłączamy się do życzeń dzieci i wszystkim Babciom 
i Dziadkom życzymy zdrowia oraz pociechy z wnuków.

Monika Sala

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W SZKOŁACH NASZEJ GMINY
Koniec stycznia to czas, kiedy nasi kochani Dziadkowie i Babcie obchodzą swoje święto. Mimo tego, że pamię-
tamy o nich przez cały rok, to 21 i 22 stycznia są dniami szczególnymi. Obchodzimy wtedy ich własne święta. 

Dziadkowie i babcie ze wzruszeniem podziwiali występy swoich wnuków.

Uczniowie SP w Stykowie wraz z nauczycielami postanowili 
włączyć się w coroczną akcję, która dzięki uzbieranym 
funduszom doprowadziła do wielu reform pomocy 
społecznej w naszym kraju. Wychowankowie tu-
tejszej szkoły usypali górę grosza wartą 207,60 zł. 

Akcja ruszyła pod koniec listopada ubiegłego roku 
i trwała do 2 stycznia bieżącego roku. Przekazane 
w ten sposób pieniądze można oddawać do placó-
wek pocztowych do 31 marca. Składka kierowana 
jest do szkół i przedszkoli w całym kraju. Jest to wielka 
zbiórka monet, organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom. 

Niejeden nauczyciel czy rodzic pamięta jak sam wrzucał 
kilka groszy do puszki na rzecz akcji, która ma na 

celu pomoc potrzebującym. Za uzbierane środki 
kupowane jest wyposażenie „Małych Domów 
Dziecka”, czyli miejsc podobnych do domów ro-
dzin wielodzietnych, gdzie potrzebujące dzieci 
znajdują schronienie oraz opiekę wychowawców.

W imieniu organizatorów dziękujemy za zaan-
gażowanie uczniom SP w Stykowie oraz wszyst-

kim uczestnikom akcji za okazaną pomoc. 
Monika Sala
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Doktor obojga praw Joachim Kolber był jednym z dwóch adwo-
katów w Głogowie. W sądzie grodzkim, do którego oprócz mia-
steczka należało dwadzieścia wsi, spraw toczyło się sporo, a wcale 
nie najmniejsza ich część stanowiły klasyczne „pyskówki”, czyli 
sprawy z oskarżenia prywatnego o obrazę czci, w których strona-
mi zwykle bywały kobiety. Ciekawa była geografia tych spraw: 
w jednych wsiach było ich mało, natomiast w innych sporo.

W ogóle lubiano się procesować. Były nawet rodziny słynnych 
„proceśników”, które bez sądu żyć nie umiały. Panowie mecenasi 
na brak klienteli nie narzekali. Stawali przeciwko sobie: wysoki, 
barczysty, siwy pan Zdzisław O. o twarzy ozdobionej szlachec-
kim wąsem i również wysoki, lekko przygarbiony, szczupły pan 
Kolber, którego ascetyczna twarz przypominała z profilu twarz 
profesora Szymona Aszkenazego. Z zamaszystymi ruchami 
pierwszego skutecznie kontrastował powolny, posuwisty chód 
i oszczędna gestykulacja dłoni o długich palcach, drugiego. 

Mecenas Kolber był samotny. Jak mi mówiono nigdy nie był 
żonaty. O powodach tego celibatu różnie mówiono. Jedni, że 
mu narzeczona, którą bardzo kochał, zmarła. Drudzy, że mu 
odmówiono panny, przeznaczając ją dla bogacza, bądź też 
uczonego rabina. Inni wreszcie, że nieszczęśliwie kochał się 
w chrześcijance, dla matki nie chciał zmienić wiary, krył się 
z uczuciem. Sprawa ujawniła się rzekomo dopiero po latach, 
gdy jego ukochana już jako mężatka pożegnała ten padół. 
Prawdy trudno było dociec, choć jedną z wersji przekazała mi 
osoba dobrze znająca mecenasa już po jego tragicznej śmierci.

Raczej nie pochodził z Głogowa, izolował się od społeczności 
żydowskiej towarzysko, zresztą ludzi o jego poziomie intelek-
tualnym między nią nie było. Raz czy dwa razy widziałam go 
rozmawiającego z aptekarzem panem Henrykiem Michałem 
Brandlerem. Na początku wojny widziałam jeszcze tablicę 
jego kancelarii, potem Niemcy zabronili Żydom wykonywa-
nia zawodu. Doktor żył z posiadanych zapasów i z tego co 
mu znosili dawni klienci, będący nieraz jego dłużnikami. […]

Jak już wspomniałam mecenas był samotny, co więcej był sa-
motnikiem. Odwiedzał tylko jedną rodzinę młodego małżeń-
stwa z synkiem, mieszkającą wraz z matką tej pani i jej sio-
strą – starszą panną. Pani ta pracowała w notariacie. Mama 
wraz z nami odwiedzała tę panią, której mąż pracował jakiś 
czas poza Głogowem. Zwykle podczas naszej bytności spoty-
kałyśmy tam mecenasa, który siedział na stałym swoim miej-
scu w kącie kuchni, bo nie lubił przebywać w pokoju od ulicy. 
Mówił mało, czasem gładził pięknego czarnego kota, czasem 
cos wspominał z dawnych lat, ale większość czasu wpatrywał 
się w ogień pieca. Wydaje mi się, że stołował się też tam.

Wiosną 1942 roku powstało getto, ale Żydom wolno było wy-
chodzić na noc, tylko zamykano drewnianą bramę u wylotu 
ulicy Wysockiej. Dzień był piękny, wieczór zapadał spokojny, 
cichy, rozmawiałyśmy w ogrodzie z bliską sąsiadką, żoną le-

śniczego, a siostrą kapitana przebywającego w Polskich Siłach 
Zbrojnych w Afryce, gdy powietrze rozdarł odgłos strzału, do-
chodzący od strony rynku.
– Znowu, kogo znowu zabili?
Za parę minut, gdy wyszłyśmy na ulicę, zobaczyłyśmy bie-
gnącą żonę szewca Marię K., która dziwnym zbiegiem oko-
liczności często była posłańcem złych wieści.

Krzyczała głośno:
– Mecenasa zabili! 
– Którego?
– Kolbera!
– Kto strzelił?
– Ten wysoki „ziandar”.
Tego popołudnia mecenas odwiedził znów znajomy dom. Sie-
dział długo nic nie mówiąc, parę razy zaczynał i nie kończył 
jakieś zdanie, aż w końcu spytał:
– Która to godzina?
– Dziewiąta się zbliża, panie mecenasie.
Westchnął, pożegnał się, pogładził chłopczyka po głowie 
i wyszedł.
Jak mówili świadkowie, szedł spokojnie, wolno, ale bardzo 
zamyślony i nie ukłonił się Niemcowi.
Zabił go młody chłopak, syn niemieckich kolonistów z okolic 
Raniżowa z dawna osiadłych w Polsce.
Obecnie pracuję nad przygotowaniem do druku wspo-
mnień pani Teresy Mastalskiej-Chwiejczak, tak aby udo-
stępnić je szerszemu ogółowi czytelników.

Robert Borkowski

STRZAŁ O ZMROKU
W styczniowym numerze ZG przedstawiłem sylwetkę pani teresy Mastalskiej-Chwiejczak. Obecnie prezen-
tuję drugi fragment jej wspomnień dotyczący śmierci głogowskiego adwokata Joachima Kolbera. Jest to 
obrazek wstrząsający, ukazujący realia życia w Głogowie podczas okupacji.

Kwestionariusz zaświadczający o zastrzeleniu dr. Joachima Kolbera  
22 czerwca 1942 r. (zbiory Archiwum Państwowego w Rzeszowie).

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

Urodziła się w Głogowie 16 listopada 1902 r. jako córka 
Zofii i Andrzeja Matejskich. Miała jeszcze rodzeństwo, 
braci Jana, Józefa i Franciszka oraz siostrę Eleonorę. Jej oj-
ciec był cenionym głogowskim murarzem, który ze swojej 
pracy zdołał zapewnić utrzymanie całej rodzinie. Przy-
szłość Marii wydawała się bardzo przewidywalna, wyjdzie 
się za mąż, urodzi dzieci, zajmie się ich wychowywaniem. 
Gdy w 1924 r. brała ślub z Janem Ożogiem (jego biografia 
patrz: ZG nr 10/2018) nie wiedziała, że los okaże się dla 
niej niezwykle okrutny.

Maria Ożóg była osobą głęboko religijną. Nie tak, jak ci, 
którzy wiarę swą demonstrują na pokaz. Wiedziała, że 
obowiązkiem dobrego chrześcijanina jest nieść pomoc 
potrzebującym i zasadę tę stosowała w swoim życiu. Wraz 
z mężem mieszkała przy ulicy Rzeszowskiej, a pamięta-
jący ją sąsiedzi twierdzili, że była osobą o bardzo czułym 
sercu. Wkrótce po ich ślubie na świat przyszły córki, Ja-
nina (ur. 1925 r.) i Stanisława (ur. 1930 r.), jednak Ma-
ria Ożóg nie zaznała zbyt długo szczęścia rodzinnego. Jej 
mąż opuścił ją, zabierając ze sobą obie córki. Było to oso-
bistą tragedią Marii.

Przyjęła jednak swój krzyż z godnością. Nie załamała się, na-
dal żyła, kierując się zasadami wpojonymi jej jeszcze przez 
rodziców. Spokojne, acz pełne tęsknoty za dziećmi życie 
przerwała nagle wojna, która w sposób niezwykle brutalny 
wkroczyła do Głogowa. Najbardziej poszkodowaną przez 
wojnę częścią społeczeństwa byli oczywiście Żydzi. Maria 
Ożóg znała wielu z nich, z żydowskimi dziećmi chodziła do 
szkoły, robiła zakupy w żydowskich sklepikach, nie sposób, 
aby mieszkające w jednym miasteczku dwie społeczności, 
katolicka i izraelicka, żyły w izolacji. Dlatego Maria współ-
czuła im ich ciężkiej doli.

Prawdopodobnie właśnie jej postawa spowodowała, że 
zwrócił się do niej o pomoc pewien młodzieniec, Włady-
sław Piechowski. Otóż postanowił on ocalić przed zagładą 
piękną Żydówkę, w której był zakochany, Annę Birnfeld. 
Chodziło o znalezienie dla niej i dla jej rodziców kryjów-
ki. Maria nie odmówiła, Anna została ukryta w Wysokiej, 
natomiast jej rodzice znaleźli schronienie u małżeństwa 
Samojednych, którzy mieszkali w Głogowie przy ulicy Po-
lnej. Maria nie tylko pomogła w znalezieniu odpowiednich 
kryjówek, ale dodatkowo zaopatrywała ukrywających się 
w żywność. Dzięki temu Birnfeldowie przetrwali likwidację 
głogowskiego getta.

Niestety, kilka miesięcy później Anna Birnfeld, zresztą cał-
kiem przypadkowo, została pojmana przez niemieckich 
żandarmów. Torturowana, przed śmiercią ujawniła na-
zwiska Piechowskiego i Ożogowej. Była sobota, 13 lutego 
1943 r., Niemcy zaczęli dobijać się do domu Marii. Nikt 
nie otwierał, lecz ktoś powiedział, że o tej porze jest ona 

zazwyczaj w kościele. Wówczas udali się pod głogowską 
świątynię. Akurat skończyła się msza, więc żandarmi legi-
tymowali każdego wychodzącego z kościoła. W ten sposób 
Maria Ożóg została aresztowana. Wkrótce w niemieckie 
ręce wpadł także Władysław Piechowski mieszkający przy 
ulicy Mickiewicza.

Oboje zostali wywiezieni na posterunek żandarmerii do 
Łańcuta. Przesłuchaniu połączonemu z torturami pod-
dał ich Józef Kokot, z pochodzenia Czech, volksdeutsch, 
„wsławiony” mordem dokonanym później na rodzinie 
Ulmów z Markowej. Po brutalnym przesłuchaniu Maria 
i Władysław zostali wyprowadzeni przed łańcucki cmen-
tarz. Sami musieli wykopać sobie grób pod ogrodzeniem. 
Rozstrzelani, zostali pochowani razem przez miejscowego 
grabarza. W chwili śmierci Maria Ożóg miała 40, a Wła-
dysław Piechowski 32 lata. Zostali zamordowani za to, że 
pomagali Żydom.

Dzisiaj łańcucki cmentarz rozrósł się i ich wspólny grób 
znajduje się w jego samym środku. Młodsza córka Marii 
Ożóg, Stanisława Matejska, wiele lat po wojnie ufundowa-
ła swojej matce pomnik. Wtedy nie wiedziała jeszcze, że 
wraz z nią spoczywa tam Piechowski, dlatego na grobie 
znajduje się inskrypcja mówiąca tylko o Marii. Pani Stani-
sława przez wiele lat pracowała jako prezes GS w Głogo-
wie Małopolskim. Oderwanie jej od matki we wczesnym 
dzieciństwie spowodowało, że nie pamiętała jej dobrze, 
dlatego często rozmawiała z różnymi osobami, które ją 
znały. Wszyscy wspominali ją bardzo dobrze. Maria Ożóg 
stała się dla niej osobą, na której wzorowała się przez całe 
późniejsze życie.

Robert Borkowski

W styczniu nasza gmina wraz z innymi gminami Podkarpacia obchodziła Międzynarodowy Dzień Pamięci 
o Ofiarach Holokaustu. Zaprezentowana wówczas została sylwetka Marii Ożóg, głogowianki, która została 
zamordowana przez Niemców za pomoc niesioną ukrywającym się Żydom w czasie ii wojny światowej.

Marii Ożóg pośmiertnie przyznano Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, 
który w lutym 2010 r. z rąk prezydentowej Marii Kaczyńskiej odebrała  

Stanisława Matejska (zbiory Barbary Grzybowskiej).
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PASJA, KTÓRA ODMIENIA ŻYCIE
Rozmowa z Klaudią Hartmanis, liderką światowego rankingu WSSA we freestyle slalomie na rolkach.

Rolki to nietypowa dyscyplina sportu. Polacy głównie in-
teresują się piłką nożną lub siatkówką. Skąd u Pani zain-
teresowanie akurat tym sportem? Jakie były Pani pierwsze 
kroki w tej dyscyplinie?
Rolki zyskują coraz większą popularność i z roku na rok licz-
ba rolkarzy na ulicach rośnie. Ja od dziecka uwielbiałam sport 
i każdą wolną chwilę spędzałam aktywnie. Przez prawie 7 lat 
trenowałam karate tradycyjne pod okiem Mistrzyni Świata 
Marty Niewczas, dodatkowo w szkole chętnie jeździłam na za-
wody sportowe. Ruch od zawsze był dla mnie przyjemnością. 
Pierwsze rolki dostałam na początku podstawówki od wujka, 
pamiętam jak uczyłam się na nich jeździć pod domem na kost-
ce brukowej. Mimo upadków nie poddawałam się, wstawałam 
i próbowałam dalej. Potem jeździłam ze znajomymi. Dzięki 
temu jazda nie sprawiała mi trudności i czułam się na kółkach 
swobodnie. Kiedy kończyłam szkołę podstawową, mama za-
prowadziła mnie na zawody rolkowe, które polegały na poko-
naniu łatwego toru przeszkód. Byłam bardzo zadowolona, bo 
zajęłam wysokie miejsce. Na wakacjach po raz pierwszy zo-
baczyłam i spróbowałam jazdy między kubeczkami – freesty-
le slalom na rolkach. Bardzo szybko się wciągnęłam w naukę, 
sprawiało mi to ogromną radość oraz satysfakcję. Latem potra-
fiłam spędzać nawet 8 godzin. Po roku ćwiczeń wzięłam udział 
w pierwszych zawodach z serii WSSA, które odbyły się w War-
szawie. Startując w kat. amator zajęłam drugie miejsce i jedną 
z nagród była możliwość udziału w kategorii profesjonalistów, 
więc wystartowałam także z doświadczonymi zawodniczkami 
z zagranicy. Pamiętam, że na tych zawodach bardzo dużo się 
nauczyłam. Poznałam i miałam przyjemność oglądać na żywo 
występy swoich idoli, których znałam wcześniej tylko z YouTu-
be’a. Potem regularnie brałam udział we wszystkich zawodach 
w Polsce. W 2010 r. jedno z moich rolkowych marzeń się speł-
niło – otrzymałam propozycję dołączenia do SEBA Teamu. 
Seba Skates – to francuska firma, która w tym czasie wspierała 
najlepszych zawodników na świecie. Ta współpraca otworzyła 
mi drzwi i wiele możliwości do rozwoju. 
Za oknem zima w pełni. Sezon na rolki jeszcze się nie roz-
począł. Czy dla Pani również? A może ma już Pani sprecy-
zowane plany na cały sezon, rok? 
Dla mnie sezon trwa cały rok. Aktualnie jestem liderką 
w Rankingu Światowym WSSA w dwóch konkurencjach – 
battle i classic oraz razem z uczennicą Zofią Brzezińską zaj-
mujemy 2 miejsce w jeździe synchronicznej. Takie sukcesy 
ogromnie cieszą, ale nie ma czasu na przerwę, dlatego już 
przygotowuję się do Mistrzostw Świata, które odbędą się 
w Barcelonie latem. Teraz trochę o naszej szkole. Po powrocie 
ze studiów w Anglii, gdzie byłam dzięki programowi Double 
Degree, postanowiliśmy wspólnie z Michałem podzielić się 
naszą wiedzą i doświadczeniem z innymi. Sami poznaliśmy 
się na zawodach i wiele podróżowaliśmy, reprezentując Pol-
skę za granicą. Występowaliśmy także w duecie, gdzie w la-
tach 2015-2017 zajmowaliśmy I miejsce w Światowym Ran-
kingu WSSA. Wspólna pasja i chęć dzielenia się nią z innymi 
była powodem, dla którego postanowiliśmy otworzyć Slalom 
Academy. Pomagamy podopiecznym rozwijać się i doskona-
lić umiejętności, a także przygotowujemy do startu w zawo-
dach. Naszym głównym celem jest indywidualne podejście, 

aby każdy miał możliwość rozwoju. Dodatkowo za misję 
postawiliśmy sobie rozwój i podniesienie ogólnego poziomu 
freestyle slalomu w Polsce, czego efekty już zauważamy.
Rolki niezmiennie cieszą się popularnością wśród młodych 
ludzi. W wielu miastach sympatycy tej dyscypliny organi-
zują tzw. nocne jazdy na rolkach. Powstają nowe trasy oraz 
obiekty służące do ćwiczenia swoich umiejętności. Taki ska-
te park powstał również w Głogowie Małopolskim, a Pani 
uczestniczyła w jego otwarciu, prezentując swoje imponujące 
zdolności. Czy bierze Pani pod uwagę możliwość współpracy, 
nauki tutejszej młodzieży na naszym gminnym obiekcie?
Zgadza się, rolki cieszą się coraz większą popularnością, co 
bardzo mnie cieszy. Tak, miałam przyjemność wystąpić pod-
czas otwarcia Skate Parku w Głogowie Małopolskim i za każ-
dym razem, kiedy przejeżdżam obok, z uśmiechem wspomi-
nam to wydarzenie. Tak jak wspomniałam wcześniej, cały czas 
się rozwijamy i kto wie, może kiedyś taka współpraca nastąpi. 
Czy początki nauki jazdy na rolkach są trudne? Wiąże się 
to z kontuzjami? 
Rolki to sport dla każdego, a początki nie są wcale takie 
trudne. Oczywiście sam proces nauki to bardzo indywidual-
na kwestia, dla osób wysportowanych z dobrą koordynacją 
opanowanie jazdy zajmie znacznie mniej czasu, natomiast 
pozostałe osoby będą potrzebowały go trochę więcej. Jeżdżę 
na rolkach od dziecka, a freestyle slalom od 2008 r. i nigdy 
nie doznałam żadnych poważnych kontuzji poza kilkoma 
otarciami. Jednak jeżdżę świadomie i ostrożnie, każdy tre-
ning zaczynam od rozgrzewki, kończę rozciąganiem, a pod-
czas samej jazdy zwracam uwagę na otoczenie. 
Jakie korzyści dla dzieci, młodych ludzi niesie ze sobą 
uprawianie tego sportu? Zachęca Pani do rolek?
Poza przyjemnością, jaką sprawiają rolki, angażują do pracy 
wszystkie większe partie mięśni, dzięki czemu wzmacniają 
i wysmuklają całą sylwetkę, poprawiają kondycję oraz koor-
dynację, a także pozwalają spalić nawet więcej kalorii niż bie-
ganie, nie obciążając przy tym stawów. Dzieci bardzo szybko 
się uczą, a jazda na rolkach może okazać się idealnym sposo-
bem na spędzanie aktywnego czasu z rówieśnikami na dwo-
rze. Jak najbardziej rolki polecam każdemu, dla niektórych 
może być to przyjemna forma aktywnego spędzania czasu 
w gronie znajomych, a dla innych, kto wie, może tak jak 
w moim przypadku prawdziwa pasja, która odmieni życie. 
Dziękuję za rozmowę.

Pokaz podczas otwarcia Skate parku w Głogowie Małopolskim

Rozmawiała Monika Sala
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Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Głogowie Małopolskim sp. z o. o.
ul. Kościelna 8, 36-060 Głogów Małopolski

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

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

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

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

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

Wspomaga odporność i oczyszcza z toksyn. Finowie twier-
dzą, że „oddala gniew i wysusza żółć”, które gromadzą się 
w naszych organizmach podczas dnia. Przebywanie w po-
mieszczeniu nagrzanym do temperatury sięgającej 100°C 
powoduje, że skóra na naszym ciele podnosi się do 42°C, 
a temperatura ciała podnosi się o 1 stopień. Takie warunki 
wywołują w naszym ciele niewielką gorączkę, która wzma-
ga produkcję ciałek odpornościowych we krwi, a te z kolei 
walczą z wirusami i bakteriami. Jest to idealny sposób na 
wyzbycie się kataru oraz przeziębienia. Takie silne zmiany 
temperatur powodują także hartowanie naszego organizmu. 
Krążenie. Podczas seansu w saunie nasze tętno przyspiesza 
o 30%, a jej regularne stosowanie wiąże się z ogólną popra-
wą wydolności układu krążenia. Odchudzanie. Oprócz tęt-
na, wzrasta też metabolizm – o około 20%. Efekt 20 minut 
siedzenia w saunowej temperaturze to nawet 500 spalonych 
kalorii. Skóra. Pocenie się w saunie powoduje łatwiejsze po-
zbywanie się martwych komórek naskórka i tworzenie no-
wych. Efekt? Młodszy wygląd skóry. Relaks. Według badań, 
korzystanie z sauny poprawia nasz nastrój i samopoczucie. 
Niektórzy badacze twierdzą nawet, że można ją stosować 
przy leczeniu lekkiej depresji.
Korzystanie z sauny szczególnie zalecane jest osobom cierpią-
cym na choroby układu krążenia, np. nerwice sercowo-naczy-

niowe; układu nerwowego, zaburzenia snu oraz nerwobóle; 
układu ruchu, a w tym urazy stawów i kości; układu oddecho-
wego, takie jak chroniczne stany zapalne zatok oraz choroby 
kobiece, w tym zaburzenia miesiączkowania.

Wszystkich, którzy nabrali ochoty na wypróbowanie dzia-
łania sauny na własnej skórze, zapraszamy do skorzystania 
z jej dobrodziejstw w OSiR w Głogowie Młp. Szczegółowe 
informacji dotyczące zasad korzystania z niej oraz cennik 
znajdują się na stronie OSiR.

Monika Sala

OSIR ZAPRASZA NA SAUNĘ
Specjaliści określają ją jako gorącą terapię dla ciała i duszy. Nie bez powodu. Korzystanie z niej niesie ze 
sobą wiele korzyści. Od gwarancji pięknej skóry, przez uwalnianie z organizmu toksyn, aż po redukcję stresu 
i zmęczenia, które gromadzą się w nas codziennie. Przedstawiamy powody, dla których warto z niej korzystać.

W Rezydencji „Alabaster” spotkali się przedstawiciele świata 
sportu z Prezesem Podkarpackiego ZPN Mieczysławem Gol-
bą oraz Prezesem Podokręgu Rzeszowskiego Podkarpackie-
go ZPN Tadeuszem Kulikiem na czele. Uroczystość miała na 
celu uhonorowanie samorządowców wspierających regional-
ną piłkę oraz odznaczenie zasłużonych działaczy i sportowców. 
Wyróżnienie za aktywne wspieranie piłkarstwa otrzymał bur-
mistrz Głogowa Młp. Paweł Baj, które w jego imieniu odebrała 
prezes Głogovii Aneta Ginter. Za swoje zasługi dla sportu oraz 
zaangażowanie wyróżniony został także sędzia z naszej gminy 
– Mateusz Warzocha. Srebrną odznakę Podkarpackiego ZPN 
za społeczną działalność na rzecz rozwoju piłkarstwa otrzymał 
działacz „Głogovii” Łukasz Jagodziński.

Monika Sala

WRĘCZONO WYRÓŻNIENIA SPORTOWE
18 stycznia br. odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień przyznanych w plebiscycie „Piłkarskie Laury Po-
dokręgu Rzeszów”. Dedykowany jest on klubom od 5 ligi i niższym. W tym roku wyróżniono także naszą gminę. 

W tegorocznym plebiscycie wyróżniono także naszą gminę.

Zapraszamy do skorzystania z sauny w budynku OSiR w Głogowie Małopolskim.
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Zgodnie z tradycją przypada on zawsze w ostatni czwartek 
karnawału, w tygodniu poprzedzającym Środę Popielcową. 
Obie te daty zależne są od daty Wielkanocy, która to wypa-
da zawsze w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księży-
ca. Święta Wielkiej Nocy w tym roku wypadają 21 kwietnia, 
natomiast Popielec 6 marca.

Co należy wówczas zjeść? Tłusty czwartek rozpoczyna 
ostatni tydzień karnawału. To dzień „legalnego” objada-
nia się. Najchętniej wybieranym wówczas przysmakiem 
są oczywiście pączki, zaraz po nich wspomniany chrust, 
chruściki, czy jak kto woli – faworki. Niegdyś objadano 
się pączkami nadziewanymi mięsem, boczkiem, a nawet 
słoniną. Całą ucztę obficie popijano wódką. Na temat 
tłustego czwartku pojawiły się już nawet przesądy. Jeden 
z nich głosi, że kto w tym dniu nie zje ani jednego pączka, 
nie będzie mógł liczyć na szczęście i pomyślność w dal-
szym życiu.

Początki tłustego czwartku sięgają czasów pogaństwa. 
Było to święto na cześć odejścia zimy i nadejścia wiosny. 
Uroczyste świętowanie polegało na jedzeniu tłustych po-
traw, szczególnie chodziło o mięsa oraz picie wina. Na za-
gryzkę jedzono pączki z ciasta chlebowego, które również 
nadziewane były słoniną. Już w zamierzchłym czasach 
Rzymianie raz w roku obchodzili tzw. tłusty dzień.

W tym dniu nie liczymy kalorii, jednak w pozostałe dni 
– warto. Z myślą o tych, którzy dbają o swoją sylwetkę, po-
dajemy jednak przybliżoną wartość energetyczną jednego 
pączka. Powszechnie uważa się, że idealny pączek powi-
nien być puszysty, z jasną obwódką dookoła. Wartość ener-
getyczna jednego typowego pączka (60 g) wynosi ok. 244 
kcal. Rzeczywista kaloryczność pączka jest jednak w znacz-
nym stopniu uzależniona od ilości tłuszczu pochłoniętego 
przez ciasto.

Monika Sala

TŁUSTY CZWARTEK – 
ŚWIĘTO ŁASUCHÓW

W ten jeden dzień w roku nie obowiązuje żadna die-
ta ani wyrzeczenia. Do woli możemy objadać się 
pączkami czy faworkami, zwanymi zależnie od re-
gionu także chrustem. W bieżącym roku ta wycze-
kana data wypada 28 lutego.

Pamiętajmy, że w tym dniu nie liczymy kalorii. Narciarstwo jest najchętniej uprawianym sportem przez mieszkańców naszej gminy.

Wyniki wskazują, że najchętniej uprawianym sportem zimo-
wym jest narciarstwo – takiej odpowiedzi udzieliło 30% bio-
rących udział. W drugiej kolejności, spośród najbardziej po-
pularnych aktywności, wybieramy łyżwiarstwo. Ciekawostką 
jest, że spora część osób biorących udział w sondzie uprawia 
inny, mniej popularny sport, który nie został uwzględniony 
w odpowiedziach. Czyżby to były biegi lub skoki narciarskie? 
Wszelki ruch jest wskazany – niezależnie od dyscypliny. Pod-
sumowanie wyników jasno wykazało także, że mieszkańcy 
naszej gminy bardzo często wcale nie uprawiają sportów zi-
mowych. Należy pamiętać, że sport to zdrowie, a warunki zi-
mowe wcale nie ograniczają możliwości aktywności na świe-
żym powietrzu. Jest wręcz przeciwnie – oferują ich szereg.

SPORTY ZIMOWE – 
WYNIKI SONDY

Jakie uprawiasz sporty zimowe? tak brzmiał ty-
tuł ostatniej sondy na stronie internetowej „Ziemi 
Głogowskiej”. Na to pytanie odpowiedzi udzieliło 
27 chętnych. Jak prezentują się wyniki głosowania? 
O tym poniżej.
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Od 1 marca na terenie Gminy Głogów Mało-
polski, obowiązywać będą nowe stawki za od-
biór odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych. Do końca lutego 2019 r. mieszkańcy uiszcza-
li opłaty za gospodarstwo domowe od marca 2019 r. obowiązywać będą stawki 
od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Stawki zostały uchwalone przez 
Radę Miejską Uchwałą nr V/68/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. 
Zgodnie z uchwałą miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi z nieruchomości zamieszkałych deklarujących selektywny sposób zbiera-
nia i oddawania odpadów wynosi 13 zł brutto, w przypadku zbierania i oddawa-
nia odpadów w sposób nie selektywny wynosi 26 zł brutto od osoby.
Najistotniejszym czynnikiem wzrostu stawek za odbiór odpa-
dów komunalnych jest radykalny, skokowy wzrost cen zago-
spodarowania odpadów w instalacjach do tego przeznaczo-
nych. Jest to po części wywołane wzrostem opłat wnoszonych 
do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.
Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wzrostu stawek za od-
biór odpadów jest systematyczny wzrost ilości wytwarzanych 
odpadów przez mieszkańców Gminy Głogów Małopolski, co 
obrazuje wykres.
Od 2019 r. na terenie Gminy Głogów Małopolski odpady odbie-
rane są w pięciu frakcjach: plastik i metale (żółty worek), papier 
(worek niebieski), szkło (worek zielony), odpady biodegrado-
walne (worek brązowy) oraz odpady zmieszane zbierane do 
pojemników lub worków w kolorze czarnym. Worki do segre-
gacji odpadów dostarcza Ekogłog Sp. z o.o., natomiast w wor-
ki i pojemniki do odbioru odpadów zmieszanych mieszkańcy 
zaopatrują się we własnym zakresie. Pozostałe frakcje odpadów 
komunalnych w tym min. odpady wielkogabarytowe, elektrood-

pady, zużyte opony itp. są przyjmowane od mieszkańców bezpłatnie (w ramach 
wnoszonych opłat za odbiór odpadów) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) mieszczącym się w miejscowości Zabajka ul. Złota 117 
(obok Oczyszczalni Ścieków). Na PSZOK –u na niektóre frakcje przyjmowanych 
odpadów obowiązują limity ilościowe ( zużyte opony, gruz).
W związku z rosnącymi kosztami zakupu worków do selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych zwracamy się do mieszkańców z apelem o racjonalne gospodarowa-
nie workami tzn. oddawanie ich do wywozu po zapełnieniu. Zdarzają się przypadki 
wystawiania do odbioru worków niepełnych z zawartością zaledwie kilku butelek. 
Poniższy wykres przedstawia ilość odpadów komunalnych (w tonach) zebranych 

w gminie Głogów Małopolski w latach 2016-2018
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Jej oryginalna nazwa brzmi „Xocolatl Caliente”. Jest to 
aromatyczna, gęsta jak budyń czekolada na gorąco. Mimo 
tego, że nie zawiera masła, śmietany ani mleka, jest tak gę-
sta, że można wbić w nią rurkę czekoladową lub łyżeczkę. 
Sekretem jej konsystencji jest skrobia kukurydziana. 

Aby przygotować czekoladę dla 2-4 osób potrzebować 
będziemy:

•	 120	g	mlecznej	lub	gorzkiej	czekolady	(min.	70%	kakao)
•	 1	łyżeczka	cynamonu
•	 1/2	łyżeczki	utartych	w	moździerzu	goździków
•	 szczypta	kardamonu
•	 szczypta	mielonego	anyżu
•	 360	ml	wody
•	 3	łyżeczki	skrobi	kukurydzianej
•	 4	łyżeczki	wody	do	rozpuszczenia	skrobi

Skrobię kukurydzianą należy wsypać do miseczki, następ-
nie dodać 4 łyżeczki zimnej wody i dokładnie wymieszać. 
Gotowa, dobrze rozpuszczona w wodzie skrobia powinna 
wyglądać jak mleko i być idealnie gładka – bez jakichkol-
wiek grudek. Czekoladę łamiemy na kawałki i wrzucamy 
do niedużego rondla. Wlewamy do niego także wodę i roz-
puszczoną skrobię. Dodajemy przyprawy. Kolejnym etapem 
jest podgrzewanie na średnim ogniu, nieustannie miesza-
jąc do momentu, aż czekolada całkiem się rozpuści (zajmie 
to krócej niż 5 minut). Należy uważać, aby nie doprowa-

dzić czekolady do wrzenia. Na początku czekolada będzie 
płynna jak zwykłe kakao, po czym nagle zacznie wyraźnie 
gęstnieć. Kiedy na powierzchni pojawią się bąble zwiastują-
ce wrzenie, zestawiamy garnek z ognia i mieszamy jeszcze 
przez kilka minut do uzyskania pożądanej gęstości. Czeko-
lada powinna być idealnie gładka.
Gotowy deser podajemy w filiżankach bądź kubkach. 
Smacznego!

Monika Sala

ROZGRZEJ SIĘ GORĄCYM NAPOJEM
Zimowe wieczory bez wątpienia mają swój urok, szczególnie wtedy, gdy spędzamy je pod ciepłym kocem, 
a w ręku mamy rozgrzewający napój. Przedstawiamy ciekawy pomysł na filiżankę hiszpańskiej czekolady.

Gorąca czekolada świetnie rozgrzewa w zimowe wieczory

Jeśli jesteś w związku albo w Twoim najbliższym otoczeniu jest osoba nadużywająca alkoholu, 
grupa wsparcia dla osób współuzależnionych jest miejscem dla Ciebie. Tel.: 669 626 044
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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 Sala
Korekta językowa: Redakcja 
Nakład: 850 egz. 
Druk i łamanie: BONUS LIBER Sp. z o.o. 
35-020 Rzeszów, ul. 17 Pułku Piechoty 7

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

Gazeta ukazuje się na terenie powiatu  
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Tu można kupić 
„Ziemię Głogowską”Komisariat Policji w Głogowie Małopolskim

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

lub alarmowy: 997, 112

Kronika Policyjna

Kalendarium

11 lutego

 – Rozpoczęcie ferii zimowych w Województwie Podkarpac-
kim. Początek pierwszych turnusów organizowanych przez 
gminne instytucje takie jak MGDK, MGBP oraz KJ Leśna 
Wola i LKJ Zabajka. 

26 lutego

– Wielka Gala Szkoły Dialogu. W Teatrze Wielkim w War-
szawie, zgromadzi się ponad 1200 uczniów ostatnich klas 
szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, aby pod-
sumować rok swojej ciężkiej pracy na rzecz przywrócenia 
pamięci o lokalnych żydowskich społecznościach.

28 lutego – Tłusty Czwartek. W kalendarzu chrześcijańskim to ostatni 
czwartek przed Wielkim Postem, czyli 52 dni przed Wielkanocą.

6 marca
– Środa Popielcowa. Zgodnie z tradycją jest pierwszym 
dniem Wielkiego Postu. Jest to dzień pokuty przypadający 
na 46 dni kalendarzowych przed Wielkanocą.

Ogłoszenie redakcyjne
Bardzo prosimy wszelkie materiały przesyłać na adres mailowy 

redakcja@ziemiaglogowska.pl 
do 5. 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

16.01.br. – oszustwo internetowe przy wykorzystaniu portalu społecznościowego 
Facebook, przy zakupie obuwia na szkodę mieszkańca miejscowości Styków.

23.01.br. – wykorzystanie danych osobowych przy zawarciu umowy kredytowej 
na szkodę mieszkanki miejscowości Wysoka Głogowska.

24.01.br. – oszustwo internetowe przy wykorzystaniu jednego ze sklepów interne-
towych na szkodę mieszkańca miejscowości Głogów Małopolski.

26.01.br. – zabicie psa przez mieszkańca miejscowości Zabajka.

28.01.br. – kierowanie pojazdem osobowym przez mężczyznę w stanie nietrzeź-
wości w miejscowości Styków.

2.02.br. – groźby karalne wypowiadane w stosunku do mieszkańca miejscowości 
Wysoka Głogowska.

2.02.br. – naruszenie czynności narządów ciała mężczyzny w miejscowości Gło-
gów Małopolski.



MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ. 
Cena 1zł/cm2


