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Letnie obozy z IKAREM stały się już tradycją. Klub organizuje wyjazdy w różne 
zakątki kraju, m.in. do Janowa Lubelskiego nad tamtejszy zalew. Jednak dotychczas 
największym zainteresowaniem cieszyły się obozy właśnie we Władysławowie. 

W ramach wyjazdu Klub oferuje wyżywienie, zakwaterowanie, liczne zajęcia 
sportowe, a nawet rejs statkiem lub motorówką. Dzieci będą miały także okazję 
do zwiedzenia Gdańska oraz popularnego „Domu do góry nogami”. To tylko nie-
które z niezliczonych atrakcji, jakie czekają uczestników obozu. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji lub chęci zapisu dziecka, prosimy 
o kontakt pod numerem telefonu: 501 337 642.

Z IKAREM  
DO WŁADYSŁAWOWA

Jak co roku Uczniowski Klub Sportowy IKAR przygotował dla swo-
ich klubowiczów i nie tylko ofertę letniego obozu sportowo-rekre-
acyjnego. W tym roku IKAR zabierze swoich podopiecznych do  
Władysławowa.
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W ramach zadania wybudowanych 
zostanie łącznie blisko 81 kilometrów 
sieci kanalizacyjnej, z tego w Pogwizdo-
wie Starym 11,5 km, w Przewrotnem 
57,5  km, w Hucisku 12  km. Na sie-
ciach wybudowanych zostanie również 
42 przepompownie oraz około 200 stu-
dzienek i innych urządzeń kanalizacyj-
nych. Do kanalizacji podpiętych zosta-
nie 1362 mieszkańców. 

Trwające już prace, to największa inwe-
stycja w infrastrukturę kanalizacyjną 
w naszej gminie. Koszt budowy sieci 
to prawie 15 mln zł, z czego 7,5 mln zł 
gmina pozyskała z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego (dotacja). Po zakoń-
czeniu prac nasza gmina będzie skana-
lizowana w 99 %. To doskonały wynik, 
który pozwoli nam zaliczyć się do grona 
gmin bardzo dobrze rozwiniętych. 

We współczesnym świecie dostęp do 
bieżącej wody, kanalizacji, internetu, 
oświaty, kultury, sportu czy komuni-
kacji publicznej itp. – to podstawowe 
czynniki świadczące o rozwoju społecz-
nym i gospodarczym. W Polsce i w na-
szej gminie staramy się szybko nadra-
biać zaległości z minionych lat, a dzięki 
dostępowi do środków unijnych inwe-
stujemy w brakującą infrastrukturę, po-
prawiając w ten sposób warunki życia 
mieszkańców. Dzięki szybkiemu roz-
wojowi gospodarczemu dzisiejsze życie 
na wsi nie różni się już wiele od życia w mieście. Zrówno-
ważony rozwój oraz mądra polityka budżetowa sprawiła, 
iż każdy mieszkaniec naszej gminy w podobnym stopniu 
może korzystać z dostępnych dóbr przygotowanych dla 
mieszkańców do zaspokajania podstawowych potrzeb. 

W tym miejscu warto wspomnieć o kilku najważniejszych 
inwestycjach zrealizowanych w ostatnim czasie. Rozbudo-
wano Przedszkole Publiczne w Głogowie Młp. oraz utwo-
rzony został nowy żłobek w Woli Cichej. Wybudowana 
została sala gimnastyczna w Pogwizdowie Nowym i Ro-
goźnicy. Powstało nowe centrum przesiadkowe w Głogo-
wie Młp. i zakupione zostały nowe autobusy. Stworzono 
nowe tereny pod rozwój firm i przedsiębiorstw. Gmi-
na zainwestowała ponad 5 mln zł w budowę nowocze-
snych narzędzi informatycznych, pozwalających korzy-
stać mieszkańcom przez internet z usług publicznych. 
Za kilka milionów złotych doposażono szkoły w sprzęt 

TRWA BUDOWA KANALIZACJI  
W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI GMINY 

20 grudnia 2019 roku podpisana została umowa na budowę sieci kanalizacyjnej w trzech miejscowościach: 
Pogwizdowie Starym, Przewrotnem i Hucisku. Umowa została podpisana pomiędzy Gminą Głogów Małopol-
ski i wykonawcą robót – Firmą GEO Sp. z o.o. z Radymna. 

komputerowy i nowe narzędzia do nauki. Powstały nowe 
drogi i chodniki przy drogach powiatowych i gminnych. 
Gmina przystąpiła do realizacji kilku programów proeko-
logicznych, w tym do: montażu baterii fotowoltaicznych 
na budynkach użyteczności publicznej i budynkach pry-
watnych, programu wymiany starych pieców węglowych 
na gazowe, programów termomodernizacji – docieplenia 
budynków i utylizacji azbestu. 

Dzisiaj naszym najważniejszym priorytetem jest dokoń-
czenie skanalizowania gminy. Dzięki nowej oczyszczalni 
ścieków, która za kwotę ponad 6 mln zł powstaje w Prze-
wrotnem i budowie sieci kanalizacyjnej oraz innym pro-
gramom proekologicznym, zaliczeni będziemy do gmin, 
które w najwyższym stopniu dbają o środowisko naturalne. 

Paweł Baj
Burmistrz Głogowa Małopolskiego
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W koncercie, który odbył się po Orszaku Trzech Króli, 
wzięli udział nauczyciele i  uczniowie głogowskiej Szko-
ły Muzycznej I  stopnia oraz 24-osobowy chór kościelny 
„GRACIA” ze Spiskiego Podhradia, dyrygentem którego 
jest dr Marta Lacková. Wokalistom towarzyszył zespół mu-
zyczny Základnej umeleckej školy w Spiskich Podhradiach, 
na czele z dyrektorem Šatefanem Genčúrem.

Chór kościelny „GRACIA” ze Spiskiego Podhradia pozo-
stawia kolejnym młodym pokoleniom śpiewane pieśni re-
ligijne oraz bogactwo duchowe. Występ chóru koncentruje 
się na idei AD MAIOREM DEI GLORIAM – wszystko dla 
większej chwały Bożej. Chór mieszany na cztery głosy skła-
da się z amatorów ze Spiskiego Podhradia i Studenca, któ-
rzy są zainteresowani śpiewem muzyki kościelnej na każdy 
okres liturgiczny. W  dziedzinie liturgiczno-religijnej chór 
występuje podczas ceremonialnego kultu w  okresie Świąt 
Bożego Narodzenia i  Wielkanocy, obchodów jubileuszo-
wych duchowych ojców i  innych uroczystości. Chór ma 
długą tradycję w  Słowacji, ponieważ dawne melodie żyły 
i żyją w pamięci śpiewaków oraz parafian do dziś.

W repertuarze chóru „GRACIA” znalazły się utwory: Pásli 
pastieri, Podstata Vianoc, Vstaňte pastieri, Vstávajte valasi, 
Utíchli roviny judské, Keď sa jasna hviezda, Tmavou nocou, 
Anima Christy, Veselej vianočnej doby, Čujte čujte pastieri. 
Szkoła muzyczna zaprezentowała utwory: Tylko jedna jest 
taka noc, Słysz! Już herold śpieszy nieść, Szczęśliwa Koleb-
ko – wykonana w opracowaniu dyrygenta chóru Andrzeja 
Wziątki, The Bells of Christmas, Ice Dance, Mistletoe and 
Wine, Kolęda Maryi, Mistletoe by Justin Bieber, Feliz Na-
vidad. Utwory solo wykonali: Anna Ginalska i  Andrzej 
Borkowski.

Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach pro-
jektu „Turystyka kulturowa i  duchowa miasta Spiskie Pod-
grodzie i Głogowa Małopolskiego” dofinansowany w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska 
– Słowacja 2014-2020. 

Anna Morawiec
Fot. Bajkowe zdjęcia

WIZYTA DELEGACJI MIASTA PARTNERSKIEGO 
W ramach programu współpracy Interreg V-A Polska – Słowacja pt. „Kulturowa i duchowa turystyka miasta 
Spisskie Podhradie i Głogowa Małopolskiego” w poniedziałek 6 stycznia br. odbył się Festiwal Pieśni Re-
ligijnej Miast Partnerskich. W tym dniu nasze miasto odwiedziła delegacja z miasta partnerskiego Spiskie 
Podhradie w składzie: Michal Kapusta – primátor mesta, Štefaňák Ľubomír vikár, Monika Bizoňová – archi-
vár, Ján Lisoň – poslanec MZ, František Pravlík – ex zástupca primátora wraz z grupą artystów.
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Kryteria przyjęcia do przedszkola 
państwowego

We wszystkich państwowych pla-
cówkach obowiązują odgórne kry-
teria ustawowe. Są one brane pod 
uwagę we wszystkich przedszkolach 
na pierwszym etapie postępowa-
nia rekrutacyjnego. Oznacza to, że 
w  pierwszej kolejności do przed-
szkola dostanie się: dziecko z  ro-
dziny wielodzietnej, dziecko z  nie-
pełnosprawnością, dziecko, którego 
rodzice albo rodzeństwo są osoba-
mi z  niepełnosprawnością, dziecko, 
które wychowuje tylko jeden z  ro-
dziców, dziecko, które wychowuje 
się w rodzinie zastępczej.

Warto jednak wiedzieć, że o przyjęciu nie decyduje kolej-
ność zgłoszeń. Każda gmina ustala dodatkowe kryteria, któ-
re mogą wynikać z lokalnych potrzeb społecznych. W przy-
padku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym 
etapie postępowania rekrutacyjnego w etapie drugim naj-
więcej punktów uzyskują dzieci, których rodzice starają się 
o  miejsce w  placówce położonej w  miejscowości w  której 
zamieszkują. Wysoko punktowany jest również deklarowa-
ny czas, który dziecko ma spędzać w przedszkolu, najlepiej, 
żeby wynosił on powyżej 5 godzin dziennie. Duże szanse na 
znalezienie miejsca dla dzieci w przedszkolu mają rodzice 

pracujący i uczący się w trybie dziennym. W pierwszej ko-
lejności przyjmowane są wszystkie 6-latki.

Procedura odwoławcza rozpocznie się od 4 maja. Od tego 
dnia w terminie do 7 dni rodzic/opiekun może wnieść do 
dyrektora placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej. Natomiast, jeśli po pierwszym etapie rekru-
tacji zostaną wolne miejsca, będzie przeprowadzone po-
stępowanie uzupełniające. W naszej gminie odbędzie się 
ono zgodnie z Zrządzeniem Burmistrza w dniach 18 - 24 
czerwca br.

Anna Morawiec

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI 
Jeśli dziecko chodziło już do przedszkola, rodzice muszą jedynie złożyć deklarację o kontynuowaniu edu-
kacji w wybranej placówce w dniach 25 lutego – 2 marca br. Natomiast jeśli dziecko idzie po raz pierwszy 
do przedszkola, musi wziąć udział w rekrutacji. Procedura rejestracyjna rozpoczyna się w naszej gminie od 
3 marca i potrwa do 20 marca br.

– W tym szczególnym dniu życzę wszystkim Zespołom Ra-
towniczym zadowolenia ze służby na rzecz ratowania zdro-
wia i życia ludzi oraz kieruję podziękowania za dotychczaso-
wą współpracę – powiedział burmistrz.

W uroczystych obchodach wzięli udział również Prezes 
Zarządu Głównego GOPR, Członek Zarządu Grupy Biesz-
czadzkiej GOPR, przedstawiciel Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Rzeszowie, przedstawiciel Podkarpackiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP, przedstawiciele Prezy-
denta Rzeszowa, Prezes OSP w Budach Głogowskich oraz 
Prezes OSP Niebieszczany. Uroczystość była także okazją 
do przyjęcia na staż nowych członków Stowarzyszenia. 
Wręczone zostały również nominacje na członków zwyczaj-
nych oraz nominacje dla nawigatorów. Jeden z ratowników 
odebrał wyróżnienie za udział w 100 akcjach ratowniczych.

Monika Wasiluszko

20 LECIE STOWARZYSZENIA STORAT 
25 stycznia w Hotelu Antyczny Dwór w Rudnej Małej odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu XX-lecia 
powstania Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT. Z rąk burmistrza Pawła Baja 
prezes Tomasz Maciejewski otrzymał pamiątkowy grawerton. 
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Miasto Ogrodzieniec znajduje się w środkowo-wschodniej 
części województwa śląskiego i  jednocześnie w południo-
wej części powiatu zawierciańskiego, w  niedalekiej odle-
głości od trzech głównych aglomeracji Polski południowej: 
Krakowa (60 km), Katowic (55 km) i Częstochowy (50 km). 
Obszar gminy znajduje się w granicach Zespołu Jurajskich 
Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, a jedno-
cześnie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Gmina cha-
rakteryzuje się typowym wyżynnym krajobrazem z lasami, 
polami oraz licznymi ostańcami skalnymi. Najwyższym 
wzniesieniem jest Góra Zamkowa, zwana również Górą Ja-
nowskiego, wznosząca się na 515,5 m nad poziom morza. 
Gmina Ogrodzieniec od zachodu sąsiaduje z gminą Łazy, 
od północnego zachodu z miastem Zawiercie, od północy 
z gminą Kroczyce, od wschodu z gminą Pilica, od południa 
z gminą Klucze, która należy do powiatu olkuskiego w wo-
jewództwie małopolskim.

Na obrzeżach miasta znajduje się jeden z  najpopularniej-
szych zamków w Polsce – Zamek Ogrodzieniec w Podzam-
czu, wzniesiony za czasów króla Kazimierza Wielkiego na 
najwyższym wzniesieniu  Jury Krakowsko-Częstochow-
skiej  (515,5 m n.p.m.), to największy i  najbardziej znany 
obiekt zamkowy na Śląsku, a  także najpopularniejszy ze 
wszystkich zamków na Szlaku Orlich Gniazd. Stanowi przy-
kład kunsztu dawnych budowniczych, którzy przez stulecia 
uczynili z Ogrodzieńca imponującą magnacką rezydencję. 

Burzliwa historia naszego państwa wywarła piętno również 
na Zamku Ogrodzieniec. Dwukrotnie zdobyty i  spalony 
przez Szwedów w trakcie potopu w XVII w., nie odzyskał 
dawnej świetności. Dziś obiekt pełni funkcję tzw.  trwałej 
ruiny. Nie oznacza to, że nie zachodzą tu żadne zmiany. 
Dzięki dokonanej w  ostatnim czasie modernizacji zamek 
zyskał nową, jednokierunkową trasę zwiedzania, na której 
znajdziemy m.in. odbudowane drewniane krużganki oraz 
dotrzemy do miejsc wcześniej niedostępnych dla odwie-
dzających. Zamek Ogrodzieniec skrywa tajemnice również 
nocą. Wykonana niedawno iluminacja ruin zamku pozwala 
podziwiać Ogrodzieniec po zapadnięciu zmroku.

Anna Morawiec

OGRODZIENIEC MIASTEM PARTNERSKIM  
GŁOGOWA MAŁOPOLSKIEGO 

W dniu 30 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Głogowie Młp. podjęła uchwałę w sprawie zawarcia umo-
wy partnerskiej pomiędzy miastem Głogów Małopolski a miastem Ogrodzieniec. Uwieńczeniem, a zara-
zem sformalizowaniem dotychczasowego dialogu, będzie zawarcie oficjalnego porozumienia pomiędzy 
zaprzyjaźnionymi miastami podczas obchodów 450-lecia lokacji naszego miasta. Podpiszą je Paweł Baj 
– burmistrz Głogowa Młp. oraz Anna Pilarczyk-Sprycha – burmistrz Ogrodzieńca. Ogólne cele współpracy 
partnerskiej dotyczyć będą: odkrywania historii, dziedzictwa kulturowego, atrakcji kulturalnych i turystycz-
nych miast i regionów poprzez wspólne programy i wymianę kontaktów w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, 
gospodarki, turystyki i różnych działań społecznych.

Zgodnie z  regulaminem utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie gminy Głogów Małopolski do selektyw-
nego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomo-
ści należy stosować worki w  następujących kolorach: 
worek żółty – tworzywa sztuczne, metal, tekstylia oraz 
opakowania wielomateriałowe (nie wrzucać styropianu, 
pampersów), worek brązowy – odpady zielone i ulegają-
ce biodegradacji, worek zielony – szkło białe i kolorowe 
(nie wrzucać szkła okiennego), worek niebieski – papier, 
tektura, worek biały – popiół.

Monika Wasiluszko

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW
Wraz z początkiem 2020 roku zmieniły się zasady segregacji odpadów – od teraz mamy je dzielić na 5 frak-
cji. Najważniejszą zasadą Jednolitego Systemu Segregacji (JSSO) jest oddzielanie surowców od odpadów, 
które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Należą do nich: meta-
le, tworzywa sztuczne, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Taka segregacja 
umożliwia uzyskanie najbardziej pełnowartościowych surowców do ponownego przetworzenia.
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MONITORUJ JAKOŚĆ POWIETRZA W SWOJEJ OKOLICY
29 stycznia w Głogowie Młp. uruchomione zostały czujniki do pomiaru jakości powietrza. Dzięki nim mieszkańcy 
będą mogli na bieżąco monitorować jego stan w swojej najbliższej okolicy. Gmina Głogów Młp. kupiła dwa 
urządzenia, które zamontowane zostały kolejno w rynku oraz na Osiedlu Słonecznym przy ulicy Kwiatowej.

Zakupione przez gminę czujniki mierzą w czasie rzeczywi-
stym stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 oraz PM10 
i najważniejsze parametry pogodowe, dając informacje 
o jakości powietrza w lokalizacji, w której są umieszczone. 
Urządzenia te dają możliwość bieżącego śledzenia jakości 
powietrza, którym oddychamy. Dzięki nim każdy mieszka-
niec gminy Głogów Młp. może zobaczyć, jak wygląda jakość 
powietrza w jego najbliższej okolicy. Taka świadomość po-
zwala na wzięcie odpowiedzialności za własne, często szko-
dliwe działania i szerzenie tej wiedzy wśród sąsiadów. Zmia-
na naszych nawyków wymaga najpierw zmiany naszego 
myślenia. System ten informuje na bieżąco o aktualnym po-
ziomie zanieczyszczenia powietrza oraz o tym, kiedy można 
bezpiecznie przebywać na zewnątrz. Korzystając z prognozy, 
mieszkańcy mogą zaplanować swój dzień tak, aby nie nara-
żać się na szkodliwy smog. Na zakup urządzeń oraz roczny 
abonament ich użytkowania gmina wydała 5 tysięcy złotych.

W celu sprawdzenia jakości powietrza należy odwiedzić 
stronę www.glogow-mlp.pl, gdzie znajduje się specjalna za-

kładka, w której znajdą Państwo wszystkie informacje o jego 
aktualnym stanie. Zachęcamy również do pobrania aplika-
cji, by śledzić jakość powietrzna mobilnie ze swojego smart-
fona. Akcja prowadzona jest w ramach gminnego progra-
mu „Edukacji o bezpieczeństwie”, którego celem jest nauka 
o bezpiecznych zachowaniach w przestrzeni publicznej.

Monika Wasiluszko

Rolę prowadzącej przyjęła dyrektor Zespołu Żłobków Gminy 
Głogów Młp. p. Małgorzata Gorczyca, która przywitała zebra-
nych gości. Uroczystości rozpoczęła część artystyczna, którą 
wraz z nauczycielami przygotowały dzieci z Niepublicznego 
Przedszkola w Rogoźnicy oraz jego absolwenci. Dzieci pięk-
nie zatańczyły ułożone specjalnie na tę okazję różne układy 
taneczne. Przygotowano również pokaz sztuk walki, który 
wzbudził ogromne zainteresowanie i podziw wśród zebra-
nej publiczności. Każdy występ został nagrodzony gromkimi 
brawami, co dodało młodym artystom otuchy.
Po części „dla oka i ducha” nadszedł czas na tę oficjalną. 
Z możliwości zabrania głosu skorzystał m.in. burmistrz Pa-
weł Baj, który opowiedział pokrótce historię budynku, w któ-
rym obecnie mieści się nowa sala gimnastyczna. Podzięko-
wał on również wszystkim tym, którzy przyczynili się do jej 
powstania. Wśród zebranych gości znaleźli się również m.in. 
p. Zbigniew Pastuła – właściciel firmy KSARA – wykonawcy 
prac, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Barbara Madej, 
ksiądz proboszcz Piotr Jakobik, dyrektor MGDK p. Dariusz 
Lewandowski-Socha, kierownik OSiR p. Paweł Ginalski, 
gminny menedżer sportu p. Paweł Grzywacz oraz radni Rady 

Miejskiej i sołtysi. Nie zabrakło również rodziców, którzy ki-
bicowali swoim pociechom podczas występów.
Po licznych przemówieniach nadszedł czas na poświęcenie 
sali, którego dokonał proboszcz parafii św. Maksymilia-
na Kolbe w Rogoźnicy ks. Piotr Jakobik. W dalszej części 
oficjalnego otwarcia obiektu nadszedł czas na przerwanie 
wstęgi, którego dokonali wspólnie burmistrz, ksiądz pro-
boszcz, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, sołtys Rogoź-
nicy oraz radny Rady Miejskiej.
Przy okazji otwarcia sali odbyło się również uroczyste roz-
strzygnięcie i rozdanie nagród w ekologicznym konkursie 
plastycznym pt. „Kreatywny dzieciak”, organizowanym we 
współpracy z firmą RBECO.
Gmina Głogów Młp. na rozbudowę i przebudowę istniejącego 
budynku otrzymała dofinansowanie w wysokości 112 578,00 
złotych z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
w  ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność”. Całość opiewa na kwotę ponad 240 tysięcy złotych.

Monika Wasiluszko

SALA GIMNASTYCZNA W ROGOŹNICY JUŻ OTWARTA
29 stycznia br. odbyło się uroczyste otwarcie oraz poświęcenie nowej sali gimnastycznej w Rogoźnicy. Miej-
sce to posłuży mieszkańcom miejscowości jako obiekt kulturalny, sportowy oraz rekreacyjny. 
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ZAKOńCZENIE PROJEKTU PN. „NOWy PROFIL USłUG  
W KLUBIE INTEGRACJI SPOłECZNEJ – EDyCJA 2019”

Z dniem 31 grudnia 2019 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył realizację projektu 
pt. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej – edycja 2019” współfinansowanego ze środków 
Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu: „Od wykluczenia do aktywizacji. 
Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” o wartości 78 790,00 zł. 
Projekt skierowany był do osób bezrobotnych, biernych zawodowo w wieku aktywności zawodowej, 
zamieszkujących teren Gminy Głogów Małopolski oraz korzystających z świadczeń pomocy tutejszego 
Ośrodka. Do uczestnictwa w projekcie realizowanego w okresie od 01.05.2019 do 31.12.2019 r. zostało 
zakwalifikowanych 28 nowych uczestników Klubu Integracji Społecznej tj. 17 mężczyzn i 11 kobiet.
W ramach działalności KIS-u zostały zorganizowane następujące warsztaty: warsztaty aktywnego poszuki-
wania pracy w wymiarze 40 godz.; treningi kompetencji i umiejętności społecznych w wymiarze 40 godz.; 
samopomocowe grupy wsparcia w wymiarze 20 godz.; szkolenie pt. „Rozpoczynam własna działalność 
gospodarczą” w wymiarze 16 godz. oraz warsztaty z zakresu profilaktyki i uzależnień w wymiarze 20 godz. 
Celem warsztatów było kształtowanie postawy pro-aktywnej, umożliwiające nabycie umiejętności aktyw-
nego poszukiwania pracy, pisania CV, listu motywacyjnego, czy umiejętności prowadzenia rozmowy z po-
tencjalnym pracodawcą. Po za tym uczestnicy mogli się lepiej poznać i zintegrować dzięki pracy w grupach. 
W ramach aktywizacji zawodowej 10 uczestników zostało skierowanych do odbycia kursu zawodowego. 
Zostały zorganizowane kursy w zawodach takich jak: sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej dla 2 osób, 
opiekun osób starszych i niepełnosprawnych dla 3 osób, kadry i płace dla 1 osoby, stylizacja paznokci 
+przedłużanie rzęs +wizaż dla 2 osób, pracownik gospodarczy wraz z obsługą urządzeń, instalacji i sieci 
energetycznych do 1 kV dla 2 osób. Dodatkowo 2 osoby ukończyły kurs na prawo jazdy kat. B. Ro-
dzaj kursu zawodowego został dobrany zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami poszczególnych 
uczestników projektu na indywidualnym spotkaniu z doradcą zawodowym. Celem kursów zawodowych 
było uzyskanie przez osoby uczestniczące w kursach wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych 
niezbędnych do podjęcia pracy lub samodzielnego świadczenia usług w zakresie związanym z kierun-
kiem wybranego kursu zawodowego Każdy z uczestników kursu miał zapewniony dostęp do egzaminu 
zewnętrznego dzięki któremu mógł uzyskać kwalifikacje zawodowe – unormowane w rozporządzeniach 
właściwego ministra, oraz otrzymał stypendium szkoleniowe.
Od lipca przez okres 4 miesięcy w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy 5 osób bezrobotnych 
o III profilu pomocy wykonywało prace społecznie użyteczne na terenie sołectw Gminy w wymiarze 
40 godz. miesięcznie. Przez cały okres realizacji projektu, wszyscy uczestnicy KIS-u mieli możliwość 
bezpłatnego skorzystania ze specjalistycznej pomocy: psychologa, prawnika oraz doradcy zawodowego. 
Na zakończenie udziału w projekcie każdy z uczestników otrzymał dyplom uczestnictwa w programie 
reintegracji społecznej i zawodowej oraz drobne upominki promujące projekt.
Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i aktywny udział w zajęciach re-
alizowanych w ramach projektu.

artykuły sponsorowanE artykuły sponsorowanE artykuły sponsorowanE

www.jamniczek.pl

36-060 Głogów Młp. ul. Młynarska 15

Wizyty na tel. 503 025 625

rEkLaMa rEkLaMa rEkLaMa rEkLaMa rEkLaMa rEkLaMa 

–  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

Leczenie psów, kotów, gryzoni
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WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA WODĘ I ŚCIEKI 

ZMIANA NUMERU KONTA !!! 

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

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

 

Prosimy o dokonywanie wpłat na nowy, indywidualny numer 
konta. 

Powyższa informacja nie dotyczy podmiotów gospodarczych  
i instytucji.  

EkoGłog Sp. z o.o., chcąc zachęcić klientów do przechodzenia z faktury tradycyjnej na fakturę elektroniczną, tzw. e-Fakturę, od 
1.01.2020 r. do 31.03.2020 r. wydłuża PROMOCJĘ Z UPOMINKIEM*. 
Każdy klient, który w ww. terminie założy profil na platformie e-Faktura, otrzyma upominek w postaci Slim PowerBank 2200mAh.
Dzięki usłudze e-Faktura klient ma możliwość otrzymywania faktur drogą elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszeniowym 
e-mail. E-faktura jest wygodnym i ekologicznym sposobem otrzymywania faktury. Każdą otrzymaną e-fakturę można zapisać w pa-
mięci urządzenia, dzięki czemu nie ma ryzyka zgubienia dokumentu. W razie potrzeby można ją oczywiście także wydrukować. 
Aktywacja e-Faktury jest szybka i prosta. Należy wejść na stronę Spółki EkoGłog http://www.ekoglog.pl/ i już w głównym menu 
mamy zakładkę „e-Faktura”. Znajduje się tam formularz wyrażenia zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, który 
należy wypełnić i przesłać drogą elektroniczną.
* Regulamin PROMOCJI dostępny na stronie internetowej: www.ekoglog.pl.

WYDŁUŻONY CZAS TRWANIA PROMOCJI!
PROMOCJA Z UPOMINKIEM dla posiadaczy profilu na platformie e-Faktura

W związku z licznym zainteresowaniem PROMOCJĄ Z UPOMINKIEM  
EkoGłog wydłuża czas jej trwania do 31.03.2020 r.

WAŻNA INfORMACJA DOTYCZąCA PŁATNOŚCI ZA WODĘ I ŚCIEKI

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

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

Prosimy o dokonywanie wpłat na nowy, indywidualny numer konta.

Powyższa informacja nie dotyczy podmiotów gospodarczych i instytucji.
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BIBLIOTEKA POLECA
Anioł z Auschwitz, Eoin Dempsey
Opowieść o miłości i walce o prze-
życie. Nic nie mogło rozdzielić Chri-
stophera i Rebekki: ani jej wyrodni 
rodzice, ani nawet narzeczony, z któ-
rym wróciła do domu po ucieczce do 
Anglii. Lecz gdy do sielankowej wyspy 
Jersey dociera II wojna światowa, nazi-
stowscy najeźdźcy, realizując Ostatecz-
ne Rozwiązanie Kwestii Żydowskiej 

swojego Führera, wywożą Rebeccę na kontynent. Gdy naziści 
deportują Christophera i jego rodzinę do ojczystego kraju – 
Niemiec, w desperackiej próbie ratowania ukochanej zgłasza 
się na ochotnika do szeregów SS. Rozpoczyna służbę w Au-
schwitz, gdzie sprawuje nadzór nad pieniędzmi skradzionymi 
ofiarom, które zginęły w komorach gazowych. Poszukując 
Rebekki, musi nie tylko ukrywać podwójną tożsamość, ale 
i walczyć o własną duszę. W koszmarnym świecie Auschwitz 
Christopher pilnuje przepływu rzeki splamionych krwią pie-
niędzy, dzięki czemu staje przed nieoczekiwaną szansą. 

Miłość leczy rany, Katarzyna Bonda
Kerej mieszka w kazachstańskim 
Uralsku, gdzie honor mężczyzny jest 
ważniejszy od życia czy śmierci. Kiedy 
młody wojownik i jogin sprzeciwia się 
lokalnemu gangowi, nie ma wyjścia – 
musi wyjść z tej sytuacji z twarzą. By 
obronić własny honor, młody jogin 
zabija własnych oprawców. Jednak te-

raz czeka go ucieczka przed odpowiedzialnością. Emigruje 
do Polski, gdzie zmienia tożsamość i zrywa z przeszłością. 
Teraz jest Igorem. W 1997 roku w Srebrnej Górze podczas 
dyskoteki w jednym z klubów chłopak poznaje młodą, wolną 
studentkę – Tośkę. Ich spotkanie sprawia, że losy młodych 
ludzi zaczną przeplatać się na dłużej. Cztery lata później 
w Ząbkowicach Śląskich Igor i Tośka starają się żyć normal-
nie, jak każda inna para. Igor udziela porad jako znachor 
i prowadzi zajęcia jogi. Tośka zaś nieustannie zamartwia 
się przeszłością swojego chłopaka. Dziewczyna wie, że Igor 
w przeszłości kogoś zabił. Coraz częściej pojawiają się u niej 
też wątpliwości wobec tego, czy wie, kim jest jej chłopak. 

Nieja i ja, Antonina Kasprzak
Po rozwodzie rodziców Irenka miesz-
ka z mamą w starym, zaniedbanym 
domu babci. Czuje się tu samotna, tym 
bardziej, że mama jest wiecznie zapra-
cowana, a babcia wyjechała właśnie 
do sanatorium. Pewnego dnia zjawia 
się tajemniczy pan Panek – antykwa-
riusz i historyk zbierający materiały 

do książki o historii dzielnicy. Mama jest zachwycona nowym 
znajomym, Irenka jednak podejrzewa, że Panek nie jest zain-
teresowany ani książką, ani mamą, ale zapomnianym rodzin-
nym skarbem. W odkryciu przedwojennej tajemnicy i zde-
maskowaniu nieuczciwego poszukiwacza skarbów pomaga 
Irence Franek (bratanek Panka) oraz Nieja – tajemnicza mała 
istota z innego wymiaru, która potrafi przenosić się w czasie.

MGBP w Głogowie Młp.

MGBP w każde wakacje letnie i ferie zimowe przygotowu-
je ofertę skierowaną do dzieci i młodzieży z terenu naszej 
gminy. Mogli oni wziąć udział w zajęciach przez cały okres 
przerwy zimowej w szkołach. Łącznie odbyło się 18 spo-
tkań, w których wzięło udział 136 osób. Zorganizowane za-
jęcia pozwoliły młodym czytelnikom nie tylko twórczo, ale 
i aktywnie spędzić ten wolny czas.

Program ferii był bogaty w wiele różnorodnych warszta-
tów literacko-plastycznych, kulinarnych i technicznych. 
Wszystkim uczestnikom dopisywał dobry humor i nie 
opuszczał ich ani na moment. Zaplanowane spotkania cie-
szyły się dużym zainteresowaniem. Dzieci biorące udział 
w zajęciach miały możliwość pokazania swoich manual-
nych umiejętności. Powstały upominki na Dzień Babci 
i Dziadka (laurki i świeczniki z masy solnej), skrzaty z fil-
cu, zimowe krajobrazy, lampiony, gwiazdki i witraże, pin-
gwinki, bałwanki z włóczki, skarpetek i sztucznego śniegu 
oraz słoiki ozdabiane metodą decoupage. Wszystkie prace 
to małe dzieła sztuki, które uczestnicy zajęć mogli zabrać 
ze sobą do domu. Jak to bywa w bibliotece, nie zabrakło 
także głośnego czytania książek i wierszy, a nawet rozwią-
zywania krzyżówek.

Ferie zimowe dobiegły już końca, ale głogowska biblio-
teka oraz jej filie zapraszają na kolejne spotkania, któ-
re odbędą się w najbliższym czasie. Tymczasem zachę-
camy do odwiedzenia strony internetowej biblioteki  
www.mgbp.com.pl w celu obejrzenia galerii zdjęć z do-
tychczasowych zajęć.

Edyta Dworak
Starszy bibliotekarz MGBP w Głogowie Młp.

fERIE ZIMOWE 2020  
W BIBLIOTECE

Ferie zimowe to czas odpoczynku od obowiązków 
szkolnych. Jak co roku Miejsko Gminna Biblioteka 
Publiczna w Głogowie Małopolskim wraz z wszyst-
kimi jej filiami przygotowała wiele ciekawych spo-
tkań, które rozpoczęły się już 13 stycznia br. w godzi-
nach otwarcia poszczególnych placówek.

Zajęcia	w	czytelni	MGBP	21	stycznia	2020	r.	zatytułowane	 
„Olaf	–	skarpetkowy	bałwan”.	Brak	śniegu	za	oknem	potęguje	siłę	wyobraźni
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Niedzielne popołudnie zgromadziło w sali widowiskowej 
wielu mieszkańców naszej gminy. Przyszli wysłuchać kolęd 
oraz dodać otuchy występującym na scenie głogowskiego 
domu kultury członkom swojej rodziny. Niezwykłe mu-
zyczne widowisko oraz piękne stroje zrobiły na publiczno-
ści ogromne wrażenie. 

Podczas Gminnego Wieczoru Kolęd wystąpili: Chór 
„Akordyka” z Zespołu Szkół w Budach Głogowskich, Chór 
„Adoremus” działający przy Sanktuarium Matki Bożej 
Głogowskiej, „Wesoła Gromadka” z Zespołu Szkół w Po-
gwizdowie Nowym, uczniowie z Zespołu Szkół w Wysokiej 
Głogowskiej, Liliana Pachla z Zespołu Szkół w Przewrot-
nem, Zespół Wokalno-Instrumentalny ze Szkoły Podsta-
wowej w Głogowie Małopolskim, Chór Szkoły Muzycznej 
I Stopnia w Głogowie Młp., Martyna Pruchnik z Zespołu 
Szkół w Przewrotnem, Grupa Teatru Niespodziewanego 
„Antynuda” z Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogo-
wie Młp., Jolanta i Tadeusz Inglot, Gminna Orkiestra Dęta 
z MGDK w Głogowie Młp., Zespół Wielkiej Rodziny Łubu 
Dubu „Śpiewające swetry” z Głogowa Młp. oraz gość spe-
cjalny: „VOX ANGELI” z Rzeszowa w koncercie „U Kotuli 
na zapiecku”.

Monika Wasiluszko

WSPÓLNIE KOLĘDOWANIE W MGDK
W niedzielę 12 stycznia w MGDK w Głogowie Młp. zebrali się wszyscy ci, dla których wspólne kolędowanie 
stało się już tradycją. Kolędy w wykonaniu lokalnych chórów, szkolnych grup wokalnych czy zespołów mu-
zycznych jeszcze raz pozwoliły słuchaczom poczuć niezwykłą atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Jak co 
roku, ze sceny mogliśmy wysłuchać najpiękniejszych kolęd w wyjątkowych aranżacjach.

„Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem”
26 marca br. w ramach realizacji projektu „Złota jesień – każdy z nas bę-
dzie seniorem” została otwarta placówka Dzienny Dom Pomocy w Bu-
dach Głogowskich. Dom jest miejscem integracji społecznej i służy naj-
starszym członkom naszej społeczności lokalnej. W budynku znajdują 
się pomieszczenia do rehabilitacji i fizjoterapii, odpoczynku, aktywiza-
cji, jak również grota solna z mikroklimatem wspomagającym leczenie 
wielu chorób oraz sala doświadczeń świata.
Seniorzy mają zapewnione m.in.: zaspokojenie podstawowych potrzeb ży-
ciowych, usługi rehabilitacji, usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, dwa posiłki, 
terapię zajęciową, transport, dostęp do usług kulturalnych oraz rekreacyjnych.
Gmina Głogów Małopolski w ramach projektu realizuje również na tere-
nie gminy usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc 
sąsiedzką oraz usługi teleopieki. Usługi są świadczone średnio 2 godziny 
dziennie przez 7 dni w tygodniu.
Głównym celem podejmowanych działań jest pomoc osobom starszym 
w utrzymaniu samodzielności w codziennym funkcjonowaniu. Poprzez 
zastosowanie wielorakich form aktywności osoby starsze rozwijają swoje 

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

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany
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AL-ANON Grupy Rodzinne 
zapraszają na 
spotkania w każ-
dy wtorek o go-
dzinie 18:00 do 
MGDK w Gło-

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

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

W dalszej kolejności w sali widowiskowej Miejsko Gmin-
nego Domu Kultury odbyły się główne uroczystości 
gminnych obchodów z udziałem burmistrza Pawła Baja 
oraz świadka historii – Leszka Wołoszyńskiego, którego 
matka, Józefa Wołoszyńska, została uhonorowana meda-
lem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Pan Leszek 
podzielił się wspomnieniami o swojej matce, przedsta-
wiając jej wojenną historię. Następnie dyrektor Miejsko 
Gminnej Biblioteki Publicznej Robert Borkowski przed-
stawił nagranie z wywiadem, którego udzieliła mu Teresa 
Mastalska-Chwiejczak. Opowiedziała w nim o zagładzie 
głogowskich Żydów podczas II wojny światowej. Wywiad 
przeplatany był fragmentami jej wspomnień oraz unikal-
nymi zdjęciami dokumentującymi zaginiony świat sprzed 
Holokaustu. Na zakończenie wyemitowany został film 
„Miłość w czasach Zagłady”, będący jednym z odcinków 
Głogowskiej Ścieżki Historycznej.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu 
to święto uchwalone w 2005 roku przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ w celu uczczenia pamięci ofiar pochodzenia 
żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny świato-
wej przez nazistowskie Niemcy. Datę obchodów wyzna-
czono na 27 stycznia – rocznicę wyzwolenia obozu Au-
schwitz-Birkenau w 1945 roku.

Organizatorami tegorocznego wydarzenia byli: Gmina 
Głogów Małopolski, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Głogowie Małopolskim, Szkoła Podstawowa w Głogowie 
Małopolskim, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogo-
wie Małopolskim.

Anna Morawiec

PAMIĘCI OfIAR HOLOKAUSTU 
29 stycznia w Głogowie Małopolskim odbyły się uroczystości związane z Międzynarodowym Dniem Pamięci 
o Ofiarach Holokaustu. Obchody rozpoczął „Marsz Pamięci”. Delegacja młodzieży szkolnej przeszła pod 
głogowski kirkut i pomnik ofiar Holokaustu oraz mogiły Żydów zamordowanych przez Niemców w czasie 
II wojny światowej w lesie Bór, koło Głogowa Małopolskiego. Tu upamiętniono ofiary zbrodniczego niemiec-
kiego nazizmu minutą ciszy, a także złożono kwiaty i zapalono znicze.
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W balu wzięli udział uczniowie klasy maturalnej z osoba-
mi towarzyszącymi oraz zaproszeni przez nich nauczyciele, 
którzy uczyli ich przez okres szkoły średniej. W sumie oko-
ło 100 osób. Maturzyści przygotowali na tę okazję prezen-
tację przedstawiającą wydarzenia z życia klasy oraz teletur-
niej na zasadach „Koła fortuny”, który sprawdzał wiedzę na 
temat szkoły. Pierwszym tańcem, jaki zatańczyli uczestnicy 
balu był oczywiście polonez, którego zatańczyli maturzyści 
wraz z osobami towarzyszącymi oraz nauczycielami. Nie 
zabrakło płonącego tortu oraz podziękowań za wspólnie 
spędzone lata i trud włożony w naukę uczniów dla nauczy-
cieli i wychowawców.

Mimo zamieszania związanego ze strojem, nauką poloneza 
i dopięciem wszystkiego na przysłowiowy ostatni guzik, li- cealiści z pewnością wyczekiwali tego dnia. Piękne suknie 

balowe, profesjonalnie wykonane fryzury oraz makijaże 
u dziewcząt oraz dopasowane do garniturów muszki czy 
krawaty wśród maturzystów świadczyły o tym, że ucznio-
wie przygotowywali się do tego dnia już od dawna.

Przed maturzystami jeszcze sporo czasu na uzupełnienie 
ewentualnych braków w wiedzy, jednak już dziś pragniemy 
przyłączyć się do życzeń. Wszystkim tegorocznym matu-
rzystom życzymy pomyślności podczas egzaminów oraz sa-
tysfakcji i radości z uzyskanych wyników. Aby Wasze sym-
boliczne wejście w dorosłość nie było źródłem stresu, lecz 
miłym wspomnieniem przez całe dorosłe życie. 

Połamania piór!

W 1762 r. Urszula Lubomirska zorganizowała w Głogowie 
misje dla swoich poddanych. Do miasta przyjechało trzech 
księży ze Zgromadzenia Misji św. Wincentego à Paulo na 
czele z ks. Jakubem Konstantym Erykowskim. Zostali już na 
stałe. Księżna postanowiła ufundować im dom na siedzibę, 
kościół, który otrzymał dwóch patronów: św. Wincentego à 
Paulo i św. Urszulę oraz specjalny budynek jako schronienie 
dla pielgrzymów przybywających na misje. Z czasem miej-
scowi zaczęli nazywać kompleks klasztorem. Kościół został 
konsekrowany 4 maja 1766 r. Moment ten został ukazany na 
obrazie. Duchowieństwo wraz z okoliczną szlachtą i miesz-
czaństwem udają się na uroczystą procesję. Obok stoi księż-
na Lubomirska z dwórką, która przybyła do kościoła swo-
ją karetą. W tle widać kompleks budowli, po lewej stronie 
znajduje się Dom Zgromadzenia Misji, w środku jest kościół 
z wieżą bramną, a po prawej gmach budynku misyjnego po-
łączony z kościołem gankiem na wysokości pierwszego pię-
tra. Autorem projektu był najprawdopodobniej Jan Henryk 
Klemm, a architektura zbliżona jest wyglądem do głogow-
skiego ratusza. Kompleks znajdował się na północ od pała-
cu Lubomirskich. Niestety, dzisiaj nie ma już ani kościoła, 

ani budynku misyjnego. W 1803 r. obie budowle spaliły się 
i odtąd stały w ruinie, a w latach 20. XX w. zostały rozebra-
ne. Zachowała się tylko oficyna Domu Zgromadzenia Misji, 
która dzisiaj stanowi własność prywatną.

Robert Borkowski

GŁOGOWSKA SCENA HISTORYCZNA
W holu głogowskiego ratusza zawisł nowy obraz namalowany przez Tycjana Regułę z serii Głogowska Sce-
na Historyczna. Przedstawia on wizerunek nieistniejącego już dzisiaj kościoła wybudowanego w XVIII wieku 
przez księżną Urszulę Lubomirską.

ZA 100 DNI MATURY
Zgodnie ze zwyczajem, studniówki powinny odbywać się na 100 dni przed egzaminem dojrzałości. Chociaż 
w praktyce zachowanie takiego terminu zdarza się niezwykle rzadko, to jest to jednak pewien wyznacznik 
czasu, od kiedy maturzyści biorą się za bardziej zaawansowane przygotowania do egzaminów. 1 lutego 
tradycji studniówkowej dopełnili uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim.
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Ciekawa i innowacyjna forma konkursu przeprowadzonego 
przez nauczycielki Martę Rusin i Izabelę Pustelak-Madej, 
którego przedmiotem było przedstawienie miejscowości 
Bud Głogowskich poprzez fotografię, przełożyła się na duże 
zainteresowane ze strony uczniów. Otrzymaliśmy wiele 
zdjęć ilustrujących naszą miejscowość.
Laureatami konkursu zostali: Emilia Gaweł, Amelia Bie-
lenda, Miłosz Król, Malwina Wąsik, Magdalena Bielenda 
i Dominika Król. Z kolei wyróżnienia przyznano Justynie 
Mędrak i Karolinie Wąsik.
W czasach, kiedy mówi się o pokoleniu Z – urodzonym 
w technologii, porusza się tematy ochrony środowiska i glo-
balnego ocieplenia, uważamy, że należy kierować do uczniów 
takie działania, które pozwolą im oderwać się na moment od 
wirtualnego świata i skierować ich uwagę na przyrodę, od 
której są zależni. Takie ciekawe inicjatywy umożliwią dzie-
ciom i młodzieży szkolnej dostrzeżenie otoczenia i innego 
spojrzenia na architekturę, drzewo, trawy, słońce, wodę...
Niezwykle wymowne słowna amerykańskiego fotografa Wyn-
na Bullocka „Aparat fotograficzny jest nie tylko przedłuże-
niem oka, ale również umysłu (…). Zamiast używać aparatu 
tylko do odtwarzania obrazów chciałbym stosować go tak, by 
to, co niewidzialne dla oczu, stało się widzialne” – wpisują się 
idealnie w popularyzację wśród uczniów naszego konkursu 
jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu 
oraz zwrócenie uwagi na zasoby środowiska naturalnego.
Możliwość obserwacji krajobrazu Bud Głogowskich 
i utrwalenia go w kadrze budzi również emocje i pobudza 
wyobraźnię u uczniów, wzmacnia poczucie przywiązania 
lokalnego oraz wspólnoty narodowej, uwrażliwia na piękno 
i niepowtarzalność miejsc w najbliżej okolicy i jest szeroko 
rozumianą alternatywą dla uzależnień.
Realizacja konkursu nie byłaby możliwa, gdyby nie przy-
chylność i wsparcie sponsorów, do których należą: Kino 
Helios w Rzeszowie, Park Trampolin JumpWorld Rzeszów, 
Pizzeria GUSTO oraz Dampol Marek Lecki. 

Zapraszamy do zapoznania się z galerią prac uczniów, do-
stępną na szkolnym facebooku: ZS Budy Głogowskie.
Nie każdy musi być jak znany miłośnik fotografii, redaktor 
naczelny kwartalnika „Photograph” David duChemin, na-
tomiast każdy może kierować się jego dewizą: „Patrz oczy-
ma, fotografuj sercem”. 

Marta Rusin

 MAŁA OJCZYZNA W OBIEKTYWIE UCZNIA
„Dobra fotografia nie jest tylko reprodukcją przedmiotu lub grupy przedmiotów – jest interpretacją natury, 
reprodukcją wrażeń fotografa, którą pragnie przekazać innym”.

Lewis Hine

Fotografia może pokazywać nam świat z różnych perspektyw. I o tę różnorodność nam chodziło, organi-
zując w Zespole Szkół w Budach Głogowskich konkurs fotograficzny pod hasłem „Mała Ojczyzna w obiek-
tywie ucznia”. Jednym z głównych celów realizacji działania było uświadomienie uczniom, iż każdy jest 
inny i inaczej postrzega otaczający go świat pomimo tego, że wszyscy widzimy to samo – piękny krajobraz 
naszej Małej Ojczyzny – Bud Głogowskich.
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Muszę przyznać, że cały wyjazd zrobił na mnie ogromne 
wrażenie. Katalonia to niezwykły region, w którym moż-
na podziwiać klimatyczne miasteczka. Piękny górski kra-
jobraz oraz rozległe plantacje winorośli i drzew cytruso-
wych sprawiły, że mogliśmy poczuć klimat południowej 
Europy. Spośród wielu niezwykłych miejsc to Barcelona 
zauroczyła mnie najbardziej. Nigdy wcześniej nie zachwy-
ciło mnie tak bardzo żadne miasto, a do tej pory uważałam 
włoskie miasteczka za najbardziej urokliwe. W Barcelonie 
zwiedziliśmy oceanarium, stadion olimpijski, stadion FC 
Barcelony Camp Nou, Port Vell, byliśmy na pięknej plaży 
La Barceloneta oraz podziwialiśmy niezwykłe dzieła An-
toniego Gaudiego – dom „Casa Mila” i jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych kościołów na świecie – Sagradę Familię. 
Monumentalna katedra zrobiła na mnie największe wra-
żenie. Budowa kościoła rozpoczęła się w 1882 r. i powin-
na zostać ukończona w 2026 r. Budowla wygląda z każ-
dej strony inaczej i cechuje ją niezwykłe dopracowanie 
szczegółów architektonicznych, przedstawiających sceny 
z Biblii. Wewnątrz świątynia sprawia wrażenie, jakbyśmy 
znaleźli się w lesie, na polanie, w miejscu zadumy i reflek-
sji nad życiem, a witraże powodują, że gra świateł wzbudza 
dodatkowe emocje.

W Barcelonie byliśmy łącznie trzy dni, a pozostałe czte-
ry spędzaliśmy z naszymi katalońskimi partnerami i ich 
rodzinami w miejscowościach Torrefarrera oraz Lleida. 
Przyznaję, że tamtejsza kultura i obyczaje pozwoliły mi 
oderwać się od codziennego szkolnego życia i problemów, 
gdyż partnerzy projektu zaplanowali dla nas liczne atrakcje. 
Braliśmy udział w warsztatach kulinarnych, dotyczących 
kultury i sztuki, uczyliśmy się tradycyjnego katalońskiego 
tańca – Sardany, podziwialiśmy zabytki Lleidy i niesamowi-
te murale, które powstały podczas Street Art Festival w Tor-
refarrerze. Byliśmy również w jednej z najstarszych fabryk 
czekolady w Europie – Chocolate Jolonch. Zdecydowanie 
nigdy nie jadłam tak dobrych słodyczy jak tam. Najpierw 
został nam zaprezentowany każdy etap tworzenia czekola-
dy w interaktywnym muzeum, a następnie mogliśmy kupić 
słodycze dla siebie i naszych bliskich.

Miło wspominam również ostatni dzień wymiany, gdy 
uczestniczyliśmy w uroczystej kolacji zorganizowanej przez 
goszczące nas rodziny. Każdy miał możliwość spróbowania 
typowych katalońskich potraw. Bardzo posmakowała mi 
paella – ryż z owocami morza oraz crema catalana – trady-
cyjny kataloński deser. 

Przed wyjazdem do Katalonii zastanawiałam się, jaka bę-
dzie rodzina, u której zamieszkam. Już po powitaniu wszel-
kie moje obawy minęły, ponieważ zostałam bardzo ciepło 
przyjęta przez rodziców mojej katalońskiej koleżanki. Każ-
dy starał się, abym wizytę zapamiętała jak najlepiej. Tra-
fiłam do niezwykle otwartej i gościnnej rodziny, a z moją 
koleżanką mogłam znaleźć wiele wspólnych tematów. Wie-
czory spędzaliśmy, spacerując pięknie oświetlonymi przed 
Bożym Narodzeniem uliczkami Lleidy i kosztując miejsco-

wych przysmaków w niezwykle klimatycznych kafejkach, 
gdzie wspólnie z polskimi i katalońskimi znajomymi dysku-
towaliśmy i śmialiśmy się do łez, gdy uczyliśmy się nawza-
jem zwrotów w naszych językach, co oczywiście wzbudzało 
zainteresowanie mieszkańców. 

Bardzo trudno było mi się rozstać z moimi nowymi przyja-
ciółmi. Czas spędzony z nimi dostarczył mi wielu niesamo-
witych wrażeń. Przełamałam swoją barierę językową – teraz 
o wiele łatwiej jest mi posługiwać się językiem angielskim. 
Mam nadzieję, że kiedyś odwiedzę jeszcze Katalonię i uda 
mi się ponownie spotkać z poznanymi podczas wyjazdu 
znajomymi. Udział w projekcie był dla mnie nie tylko nie-
zwykłą przygodą, ale również cennym doświadczeniem, 
które zmieniło mój sposób patrzenia na świat. 

Olimpia Gorycka 
uczennica klasy 8a w SP w Głogowie Młp.

COOLTUROWA MOZAIKA
Dwudziestu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Głogowie Małopolskim uczestniczyło w wymianie językowej 
w Katalonii w ramach projektu „COOLturowa Mozaika”. Przez tydzień, od 8 do 14 grudnia 2019 r., mogliśmy 
poznawać kulturę, zwiedzić wiele niesamowitych miejsc, zawrzeć mnóstwo nowych znajomości, ale przede 
wszystkim doskonalić umiejętność posługiwania się językiem angielskim.

Wyjazd	do	Hiszpanii	zorganizowany	został	w	ramach	projektu	„COOLturowa	Mozaika”	
nr	2019-1-PMU-1063	współfinansowanego	przez	Unię	Europejską	w	ramach	środków	
Europejskiego	 Funduszu	 Społecznego	 w	 ramach	 Programu	 Operacyjnego	 Wiedza	
Edukacja	 Rozwój	 (POWER).	 Projekt	 ma	 na	 celu	 rozwój	 kompetencji	 kluczowych	
niezbędnych	 do	 rozwoju	 osobistego,	 przyszłego	 zatrudnienia	 oraz	 aktywnego	
obywatelstwa	 europejskiego,	 pogłębienie	 świadomości	 kulturowej	 oraz	 wzmocnienie	
europejskiej	 tożsamości.	 Szkoła	 Podstawowa	 w	 Głogowie	 Małopolskim	 otrzymała	
109341	PLN	na	realizację	przedsięwzięcia.	

Sabina	Malik,	koordynator	projektu
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ŻYCIE ZZA KRAT 
ŻYCIE UWARUNKOWANE WYBORAMI, JAKICH DOKONUJE CZŁOWIEK

Więzienie to miejsce, o którym większość z nas myśli z mieszaniną ciekawości i strachu. Nikt z własnej woli nie 
chciałby do niego trafić, jednak sama wiedza o tym, jak wygląda życie w zamknięciu jest niezwykle interesująca.

Uczniowie klasy IIa Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Głogowie Młp. 10 grudnia 2019 r. doświadczyli na wła-
snej skórze „zamknięcia” w Zakładzie Karnym w Rzeszo-
wie. Poznali tam opowieści zza krat osób, które z różnych 
powodów trafiły do zakładu zamkniętego i musiały odna-
leźć się wśród panujących w nim reguł.

Licealiści, uczestnicząc w zajęciach szeroko rozumianej 
profilaktyki zachowań ryzykownych, zorganizowanych 
w Zakładzie Karnym, mogli zatrzymać się i pomyśleć 
chwilę nad pytaniami dotyczącymi właściwych wyborów, 
poszukiwania pasji, ambicji, przyjaźni, miłości, szacunku 
i odpowiedzialności za własne czyny. Zajęcia prowadził 
kpt. Maciej Słysz, który w Zakładzie Karnym pełni funk-
cje wychowawcy oraz rzecznika prasowego. Prelekcja filmu 
wyreżyserowanego przez pana Macieja „Za pięć dwunasta”, 
obrazującego życie po drugiej stronie oraz rozmowy ze ska-
zanymi, którzy podzielili się swoją historią i odczuciami 
związanymi z pobytem w Zakładzie Karnym to doświad-
czenie, które narzuciło konieczność zastanowienia się nad 
sobą i relacjami z bliskimi oraz konsekwencjami własnych 
wyborów. Młodzież dowiedziała się, jak wygląda więzienna 
rzeczywistość i w jaki sposób zmienia osoby, które do ta-
kich zakładów trafiają.

Prelekcja, wsparta wieloletnim doświadczeniem wycho-
wawcy oraz autentycznymi relacjami osadzonych, wywar-
ła na licealistach i opiekunach ogromne wrażenie. Wizyta 
w Zakładzie Karnym była również okazją do zapoznania się 
z specyfiką pracy służb więziennych.

Opiekę nad młodzieżą podczas pobytu w Zakładzie Kar-
nym w Rzeszowie pełnili pedagog szkolny Marta Rusin oraz 
wychowawca klasy Piotr Marek.

Marta Rusin

W 2019 roku młodzi artyści z Głogowa Młp. uczestniczyli 
w 20. Międzynarodowym Konkursie Rysunku Ekologiczne-
go JQA w Tokio. W tej jubileuszowej edycji wzięły udział 
dzieci z 88 krajów całego świata, a na konkurs wpłynęło 
blisko 13 tysięcy prac. Wielką radość sprawiła nam wiado-
mość o zdobyciu nagrody przez Julię Kunysz, uczennicę kl. 
V i zakwalifikowaniu 50 prac uczniów głogowskiej szkoły 
do międzynarodowej wystawy. 

W tym roku organizatorzy wybrali dwa tematy: „Nasza 
przyszłość i Ziemia” oraz „Ziemia, którą kocham”. Choć 
autorzy nadesłanych prac byli różnej narodowości i kultu-
ry, ich dzieła niosły mocne przesłanie nadziei na szczęście 
wszystkich żywych stworzeń, w tym ludzi, zwierząt i roślin. 
Jak stwierdził jeden z członków jury: „Dzieci noszą przy-
szłość Ziemi, a ich czyste oczy są pełne nadziei i marzeń. 
Każdy kawałek jest małą modlitwą od dziecka, która po 
raz kolejny przypomina nam dorosłym, którzy przewodzą 
dzisiejszemu światu, że naszą misją jest przekazywanie uro-
dzajnej Ziemi następnemu pokoleniu”. 

Nagrodzona Julia otrzymała dyplom, a jej praca została za-
prezentowana w albumie, w którym opublikowano wska-
zane przez jury wyjątkowe dzieła. Wybrano wyróżniające 
się i oryginalne rysunki, przedstawiające charakterystyczne 
cechy środowiska danego kraju. Należy dodać, że barwna 

praca uczennicy z Głogowa Młp. była jedyną nagrodzoną 
z Polski. Julia oraz uczestnicy wystawy otrzymali kolorowe, 
tym razem żółto-zielone koperty, a w nich gratulacje i ka-
lendarze na obecny rok. Organizatorzy konkursu przekazali 
podziękowania, pozdrowienia, życzenia i oczywiście zapro-
szenie do kolejnej 21. edycji tegoż konkursu.

Bożena Łyczko – wicedyrektor SP w Głogowie Młp.

SUKCES JULII KUNYSZ
Jednym ze sposobów zachęcania dzieci do aktywności twórczej jest umożliwienie im udziału w konkursach 
rozwijających ich ekspresję plastyczną. Uczniowie SP w Głogowie Młp. mają do tego mnóstwo okazji. W związku 
z tym, że wielu z nich jest kreatywnych i zdolnych, wykazują zainteresowanie sztuką i osiągają liczne sukcesy. 
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Od kilku już lat konkursy cieszą się zainteresowaniem. Rów-
nież i w tegorocznych edycjach nie zabrakło chętnych do 
zmagań o tytuł „Omnibusa Ortografii” w gąszczu pułapek 
ortograficznych i językowych czy zaprezentowania własnej 
twórczości literackiej w formie listu do św. Mikołaja oraz 
wykonania ozdoby choinkowej z logo SKO. Na uroczystość 
przybyli laureaci wraz z nauczycielami i rodzicami oraz za-
proszeni goście: pan Andrzej Dańczyszyn, przewodniczący 
jury konkursu „List do Świętego Mikołaja” oraz pani Agniesz-
ka Noga, opiekun Szkolnych Kas Oszczędności. Zebranych 
powitała pani Jolanta Kwarta, dyrektor ZS w Wysokiej Głog., 
która wręczyła również dyplomy i nagrody zwycięzcom.

ROZDANIE NAGRÓD W ZSWG
9 stycznia w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom kon-
kursów, organizowanych przez placówkę na przełomie listopada i grudnia: Gminnego i Powiatowego Konkursu 
Ortograficznego, Wojewódzkiego Konkursu „List do Świętego Mikołaja” oraz Wojewódzkiego Konkursu Plastycz-
nego pn. „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa z logo SKO”. Patronat nad tymi konkursami objęli: Burmistrz 
Głogowa Młp., Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Głogów Młp., Bank PKO BP w Rzeszowie oraz Dyrektor ZSWG.

W	Gminnym	Konkursie	Ortograficznym	dla	klas	IV	–	VI	nagrodzeni	zostali:	
I miejsce –	tytuł	„Omnibusa Ortografii”	otrzymała	Marta Brzezińska,	SP	w	Głogowie	Młp.
II miejsce – Aleksandra Bawor,	SP	w	Głogowie	Młp.
III miejsce – Wiktoria Bolka,	SP	w	Głogowie	Młp.	oraz	Natalia Noga,	ZS	w	Wysokiej	Głog.
Wyróżnienie:	 Natalia Dworak,	 SP	 w	 Przewrotnem	 oraz	 Małgorzata Czyżewska,	 ZS	
w	Wysokiej	Głog.
Finalistami	Powiatowego	Konkursu	Ortograficznego	dla	klas	VII	–	VIII	zostali:
I miejsce – tytuł	„Omnibusa Ortografii”	otrzymał	Rafał Sądek –	ZS	w	Strażowie
II miejsce – Magdalena Mierzwa –	SP	w	Głogowie	Młp.
III miejsce – Klara Neumann	–	ZS	w	Wysokiej	Głog.
Wyróżnienia:	Alicja Mroczka	–	SP	w	Głogowie	Młp.,	Oliwia Ożóg	–	ZS	nr	1	w	Nienadówce,	
Paulina Marut –	SP	w	Głogowie	Młp.,	Bartosz Malicki	–	ZSP	w	Krasnem,	Julia Wiącek 
–	 PSP	 Sióstr	 Nazaretanek	 w	 Rzeszowie,	 Izabela Wąsik –	 PSP	 Sióstr	 Nazaretanek	
w	Rzeszowie,	Kacper Ptaszek –	ZSP	w	Krasnem.
W	V	Wojewódzkim	Konkursie	Literackim	pt.	 „List	do	Świętego	Mikołaja”	ze	144	prac	
nadesłanych	 z	 33	 szkół	 jury	 przyznało	 nagrody	 i	 wyróżnienia	 w	 dwóch	 kategoriach	
wiekowych:
Klasy	IV	–	VI:
I	 miejsce	 –	 Jakub Salach	 –	 SP	 w	 Rudnej	Wielkiej	 oraz	Bartek Kościółek	 –	 SP	 nr	 1	
w	Rzeszowie	
II	miejsce	–	Tomasz Romanik	–	ZS	w	Pogwizdowie	Nowym,	Jakub Wilczak	–	SP	w	Wólce	
Podleśnej
III	miejsce	–	Maja Migut	–	SP	nr	16	w	Rzeszowie,	Nataniel Ryznar	–	SP	w	Wólce	Podleśnej	
Wyróżnienia: Julia Węglowska	–	ZS	w	Wysokiej	Głog.,	Alicja Szymańska	–	SP	nr	
16	w	Rzeszowie,	Kacper Szczepanik	 –	SP	nr	 1	w	Trzebosi,	Gabriela Krauz	 –	SP	
w	Głogowie	Młp.,	Natalia Majewska	–	SP	w	Krasnem,	Michał Wojturski	–	SP	nr	1	
w	Rzeszowie,	Wiktoria Kocoń	–	SP	im.	Kardynała	Stefana	Wyszyńskiego	w	Zgłobniu,	

Marcelina Jodko	–	SP	nr	17	w	Rzeszowie,	Kornelia Kozdrańska	–	ZS	w	Pogwizdowie	
Nowym,	Natalia Węglowska	–	ZS	w	Wysokiej	Głog.,	Katarzyna Chorzępa	–	SP	w	Woli	
Raniżowskiej,	Bartosz Maciaszek – SP	w	Wiewiórce,	Natalia Ślusarczyk	–	SP	nr	1	
w	Ustrzykach	Dolnych	oraz	Aleksandra Mach	–	SP	w	Jasionce.
Klasy	VII	–	VIII	
I	miejsce	–	Urszula Słonina	–	SP	nr	1	w	Rzeszowie
II	miejsce	–	Aleksandra Kmieć	–	SP	w	Głogowie	Młp.	oraz	Julia Pokrywa	–	SP	w	Rudnej	
Wielkiej	
III	miejsce	–	Martyna Wójcik	–	SP	nr	2	w	Rzeszowie	
Wyróżnienia:	 Oliwia Małecka	 –	 ZS	 w	 Wólce	 Podleśnej,	 Sabina Adamiak	 –	 SP	
w	 Przewrotnem,	 Oliwia Trzeciak	 –	 SP	 w	 Głogowie	 Młp.,	 Dagmara Kowalik	 –	 SP	
w	 Żyrakowie,	 Olga Chłanda	 –	 SP	 w	 Pogwizdowie	 Nowym,	 Kaja Twardowska	 –	 ZS	
w	Budach	Głogowskich,	Oliwia Ożóg	–	ZS	nr	1	w	Nienadówce.
Do	Wojewódzkiego	Konkursu	Plastycznego	pn.	„Najpiękniejsza	ozdoba	bożonarodzeniowa	
z	logo	SKO”	zostało	zgłoszonych	ponad	60	prac,	które	zostały	wyeksponowane	w	I	oddziale	
Banku	PKO	BP	w	Rzeszowie.	Zwycięzcami	konkursu	w	kategorii	klas	I	–	III	zostali:
I	miejsce	–	Jan Jagodziński	SP	Brzozów
II	miejsce	–	Antoni Zawada	ZS	Niebocko
III	miejsce	–	Anna Czech	SP	Brzozów
Wyróżnienia:	 Paweł Styczkiewicz	 SP	 Brzozów,	 Wiktoria Motyka	 ZS	 Niebocko,	 Julia 
Kruczek	SP	Brzozów,	Emilia Pruchnik	ZS	Wysoka	Głog.,	Maja Szlama	SP	Brzozów
W	kategorii	klas	IV	–	VIII	nagrody	przyznano:
I	miejsce	–	Olga Muszyńska SP	Brzozów
II	miejsce – Patrycja Pietrasz SP	Brzozów
III	miejsce – Patryk Struś ZS	Niebocko
Wyróżnienia:	 Julia Żaczek	 SP	 Brzozów,	 Aleksandra Lubecka	 SP	 Brzozów,	 Marlena 
Florczak	SP	Brzozów,	Wiktoria Krupa	SP	nr	17	Rzeszów,	Martyna Kopiczak	ZS	Niebocko.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i zapra-
szamy do udziału w kolejnych edycjach konkursów. Dzię-
kujemy również fundatorom nagród dla uczestników: Sto-
warzyszeniu Rozwoju Gminy Głogów Młp., Bankowi PKO 

BP w Rzeszowie oraz Radzie Rodziców ZS w Wysokiej 
Głog. za wsparcie naszych przedsięwzięć.

Organizatorki konkursów
Katarzyna Kowal, Mariola Marut, Bernadeta Sałek

rEkLaMa rEkLaMa rEkLaMa rEkLaMa rEkLaMa rEkLaMa 

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

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

mieszkaniowych na zasadach najmu
•	 wynajmowania lokali użytkowych znajdujących się w budynkach spółki
•	 sprawowania na podstawie umów zlecenia zarządu nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi własności spółki
•	 sprawowania zarządu nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej części współwłasność spółki
•	 prowadzenia innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowania lub nabywania bu-

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

lokale mieszkalne
Oferujemy Państwu wysokiej jakości usługi. 

Dbamy, by oferowane przez nas lokale spełniały najwyższe standardy i znajdowały się w atrakcyjnych miejscach.
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Nie trzeba wspinać się na Święty 
Krzyż w górach Świętokrzyskich, aby 
wejść do znajdującego się tam klasz-
toru i klęknąć przed relikwią Drzewa 
Krzyża Świętego. Wystarczy zajrzeć 
do głogowskiego kościoła Trójcy 
Przenajświętszej. Tam w zakrystii 
w złocistym relikwiarzu przechowy-
wany jest kawałek Drzewa Krzyża 
Świętego. Dzięki uprzejmości księdza 
proboszcza Adama Samela mogłem 
ujrzeć go na własne oczy.

Chrześcijanie relikwie Drzewa Krzy-
ża Świętego obdarzają szczególnym 
kultem. Są one pamiątką męki Jezu-
sa Chrystusa. Około 326 r. cesarzo-
wa Helena, obecnie święta Kościoła, 
matka Konstantyna Wielkiego, uda-
ła się do Jerozolimy, aby odszukać 
krzyż, na którym ukrzyżowany zo-
stał Chrystus. Według przekazów, 
wszystkie trzy krzyże, a więc i te, na 
których umarli dwaj łotrzy, zostały 
złożone w pustej cysternie na wodę wykutej w skale, a póź-
niej zasypane. Zgodnie z informacją greckiego historyka So-
kratesa Scholastyka, żyjącego na przełomie IV i V wieku, ce-
sarzowej w końcu udało się odnaleźć trzy krzyże, jednak nie 
wiadomo było, który z nich jest tym właściwym. Z pomocą 
przyszedł biskup Jerozolimy Makary. Kazał on zanieść krzy-
że do pewnej poważnie chorej kobiety. Gdy dotknęła ona 
drewna prawdziwego Krzyża została momentalnie uleczona.

Cesarzowa Helena kazała podzielić relikwię na trzy części. 
Jedna z nich została w Jerozolimie w sanktuarium Grobu 
Świętego, drugą zawieziono do Konstantynopola, a trzecia 
trafiła do Rzymu. W 614 r. Palestyna została podbita przez 
Persów. Drzewo Krzyża Świętego znajdujące się w Jerozoli-
mie wpadło w ich ręce. Kilka lat później odzyskał je jednak 
cesarz Herakliusz. Wówczas to cenna relikwia została po-
dzielona na całe mnóstwo drobnych cząstek, które rozesła-
no do wielu europejskich kościołów.

Jednak to nie z Ziemi Świętej przywieziono relikwię do Gło-
gowa Małopolskiego. Wszak nie było wówczas nawet pań-
stwa polskiego. Do naszego miasta przywieźli je w XVIII 
wieku książęta Lubomirscy. Dokumentuje to testament 
Jana Kazimierza Lubomirskiego spisany 15 czerwca 1735 r. 
Pierwszy jego punkt brzmi następująco: Kościół Najświęt-
szej Matki w Głowowie na Piasku, aby był zakończony. Za-
krystia wymurowana i domek dla Xiędza wystawiony. Do 
tego kościoła oddać drzewo Krzyża Świętego, te co żona moja 
od J[egomość] X[iędza] nuncjusza Paoluciego ma, oprawiw-
szy go w monstrancję srebrną pozłacaną i odpust na dzień 
znalezienia i podwyższenia Św. Krzyża w Rzymie wyjednać.

Zatem do Głogowa Małopolskiego relikwia trafiła prosto 
z Rzymu. Do Polski przywiózł ją Camillo Paolucci, który 
pełnił funkcję nuncjusza w Rzeczypospolitej od 1727 r. Ur-

szula Lubomirska musiała widocznie 
go bardzo dobrze znać, skoro nun-
cjusz podarował jej relikwię. Nie wia-
domo, czy zrobił to z własnej woli, by 
przypodobać się księżnej, czy też ona 
wyjednała ją u niego. Nieznane są bli-
żej ich wzajemne relacje. Jej mąż, Jan 
Kazimierz Lubomirski, który rozbu-
dowywał kościół na Piasku, w swojej 
ostatniej woli postanowił, że trafi ona 
właśnie do tej świątyni. Nie sugerujmy 
się jej dzisiejszymi niewielkimi roz-
miarami. Obecny, nieduży kościółek 
pochodzi z XIX wieku, natomiast ten, 
który rozbudował Lubomirski, z pew-
nością musiał być znacznie większą 
świątynią.

Wychodzi więc na to, że książę pragnął 
uczynić kościół na Piasku miejscem, 
do którego będą ciągnęły rzesze piel-
grzymów. Znajdował się tam już obraz 
z wizerunkiem Matki Bożej Śnieżnej, 
który obdarzony był kultem, dodat-

kowo więc relikwia Drzewa Krzyża Świętego zwiększyłaby 
atrakcyjność tego miejsca dla pielgrzymów. Wziąwszy pod 
uwagę, że woda z pobliskiej studni uchodziła za leczniczą, 
to do Głogowa pielgrzymowaliby zarówno pobożni pątnicy, 
jak i ludzie liczący na cudowne wyzdrowienie.

W jednym z kolejnych punktów testamentu Jan Kazimierz 
Lubomirski wyraził wolę, aby po zakończonej budowie 
ufundować przy kościele na Piasku prebendę dla kapłana. 
Przeznaczał na to tysiąc złotych oraz drugi tysiąc ufundo-
wany przez Kaspra Makowskiego, miecznika chełmińskie-
go, swojego przyjaciela. W ten sposób przybywający do 
Głogowa pielgrzymi mieliby szansę uczestniczyć w liturgii 
mszy świętej. Widać wyraźnie, że książę miał bardzo po-
ważne zamiary.

Dwa lata po spisaniu testamentu Jan Kazimierz Lubomirski 
już nie żył. Wdowa po nim skrupulatnie wypełniła jego wolę. 
Wiemy o tym, gdyż sama księżna zalecała, aby czytać testa-
ment jej męża i wypełniać jego punkty. Legacja prebendy dla 
księdza została zatwierdzona 7 lipca 1738 r. przez biskupa 
krakowskiego Michała Wodzickiego. Kasper Makowski do-
łożył w niej jeszcze jeden tysiąc złotych, a Urszula Lubomir-
ska kolejne trzy tysiące złotych. Ksiądz prebendarz rocznie 
otrzymywał z tych pieniędzy siedem procent, a więc 420 zł.

Księżna poleciła wykonać srebrną monstrancję i pozłocić 
ją. Relikwiarz trafił do kościoła i Drzewo Krzyża Świętego 
było obiektem kultu przez kolejne dziesięciolecia. W 1831 r. 
na miejscu dawnej świątyni na Piasku wzniesiono obecny 
kościółek. Prawdopodobnie wówczas relikwia została prze-
niesiona do głogowskiej fary. I już w niej pozostała, jednak 
jej kult zanikł. Dlaczego?

Robert Borkowski

GŁOGOWSKA RELIKWIA DRZEWA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
Mało kto wie, że w Głogowie Małopolskim od prawie 300 lat przechowywana jest relikwia Drzewa Krzyża 
Świętego. Jak ona trafiła do naszego miasta?

Monstrancja	z	relikwią	Drzewa	Krzyża	Świętego	
przechowywana	w	głogowskim	kościele
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Franciszek Kotula w książce „Miasteczko” 
podał, że ojciec naszego bohatera przybył 
do Głogowa z Josefdorfu (Józefowa), nie-
mieckiej kolonii koło Mielca. Według innej 
wersji, jego dziadek, Konrad Lejb, przyjechał 
tutaj z Brzozowa. Wiadomo, że syn Konrada, 
Franciszek Leib, 22 stycznia 1882 r. poślubił 
głogowiankę, Franciszkę Kałkowską. Mieli 
czworo dzieci: Henryka, Bronisława, Kazi-
mierę i urodzonego 11 października 1889 r. 
Mieczysława. Mały Mietek skończył miejsco-
wą szkołę powszechną i następnie rozpoczął 
naukę w rzeszowskim gimnazjum. Maturę 
zdał w 1909 r. i został przyjęty na Wydział 
Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

21 czerwca 1910 r. Franciszek Leib dokonał 
znamiennego czynu, zmienił nazwisko na 
Głogowiecki, podkreślając w ten sposób swoje przywiąza-
nie do Głogowa. Również jego dzieci przybrały to nazwisko. 
Zatem już nie Mieczysław Leib, a Mieczysław Głogowiecki 
po czterech latach studiów uniwersyteckich uzyskał abso-
lutorium. Była to jesień 1913 r., świeżo upieczony prawnik 
wrócił w swoje rodzinne strony. Jednak nie dane mu było 
zająć się karierą w wyuczonym zawodzie. Kilka miesięcy 
później wybuchła wojna.

Mieczysław Głogowiecki wraz z grupą innych głogowian 
udał się do Lwowa i 16 sierpnia 1914 r. zaciągnął się do 
Legionów. Żołnierski los rzucił go do 2. pułku piechoty 
II Brygady. Wraz z całą Brygadą przeszedł szlak kampanii 
karpackiej i besarabskiej. 17 czerwca 1915 r. odniósł ranę 
w bitwie pod Rarańczą. Odesłano go do szpitala. Po trzech 
miesiącach wrócił do służby w macierzystym pułku, który 
wówczas walczył już na Wołyniu.

1 marca 1916 r. został przydzielony do Szkoły Chorążych. 
Po dwóch miesiącach szkolenia otrzymał szarżę chorążego 
i został przydzielony tym razem do 6. pp III Brygady. Służył 
w nim do połowy 1917 r., do czasu kryzysu przysięgowego, 
kiedy to Brygada została rozwiązana. Jednak Mieczysław 
Głogowiecki chciał dalej służyć w wojsku, dlatego skierowa-
no go na Kurs Wyszkolenia w Zambrowie, po którym uzyskał 
szlify podporucznika. Dołączył do swojego dawnego 2. pp 
II Brygady dowodzonej przez Józefa Hallera. Brygada w lu-
tym 1918 r. przebiła się przez front pod Rarańczą, usiłując 
w ten sposób porzucić służbę dla Austrii. Mieczysław Gło-
gowiecki znalazł się wśród tych, którzy dostali się do niewo-
li. Początkowo był internowany w Bustyaháza na Węgrzech, 
a później wcielony do armii austro-węgierskiej. Jednak były 
to już ostatnie miesiące istnienia monarchii Habsburgów.

29 października 1918 r. Mieczysław Głogowiecki został przy-
jęty do Wojska Polskiego. Początkowo służył w Komendzie 

miasta Warszawy. Rozkazem z dnia 2 lutego 
1919 r. przeniesiono go najpierw do 25. pp, 
a później do 6. pp Legionów z awansem na 
porucznika. 1 czerwca 1920 r. otrzymał ko-
lejną gwiazdkę, zostając kapitanem. Objął 
funkcję dowódcy batalionu zapasowego 6. 
pp Legionów, który stacjonował w Płocku. 
Miasto to w połowie sierpnia 1920 r. stało się 
obiektem ataku III Korpusu Konnego Armii 
Czerwonej. Jego zamiarem było rozbicie za-
łogi Płocka i marsz na Płońsk, w celu wspar-
cia III i XV Armii rosyjskich, które przegry-
wały w bitwie nad Wkrą.

Kapitan Głogowiecki dowodził 600-osobo-
wym oddziałem. Rankiem 17 sierpnia, wy-
konując rozkaz swoich przełożonych, ude-
rzył na Rosjan okopanych we wsi Trzepowo 

na północ od Płocka. Po kilkugodzinnym boju miejscowość 
zdobyto, ale czerwonoarmiści bronili się dalej w folwarku, 
prowadząc ostrzał z karabinów maszynowych. Po próbie 
natarcia okupionego stratami polscy żołnierze wrócili na 
pozycje wyjściowe.

18 sierpnia rano ponowiono natarcie na Trzepowo i wte-
dy ok. godz. 14.00 na lewe skrzydło batalionu uderzył III 
Korpus Konny Gaja Bżyszkiana, który został skierowany 
na Płock spod Włocławka. Dla polskich dowódców było 
to ogromnym zaskoczeniem. Wobec 10-krotnej przewagi 
nieprzyjaciela otoczeni żołnierze batalionu zostali w pół 
godziny wybici lub wzięci do niewoli. Dowódca – kpt. Mie-
czysław Głogowiecki – ranny, zmarł na polu walki. Zwycię-
scy Rosjanie wdarli się do Płocka i przystąpili do rabunków 
i gwałtów na ludności cywilnej.

Część polskich oficerów starała się opanować sytuację 
w mieście. Między innymi udało się utrzymać most na Wi-
śle. Dzięki temu do Płocka przerzucono kolejne oddziały, 
które rankiem 19 sierpnia zaatakowały wroga. Walki trwały 
kilka godzin, aż w końcu czerwonoarmiści zostali wyparci 
z Płocka. 

20 sierpnia poległych pod Trzepowem w uroczystym kon-
dukcie pogrzebowym przewieziono na cmentarz garnizo-
nowy w Płocku. Trumnę z ciałem kapitana Głogowieckiego 
wieziono na lawecie armatniej. Jako jedyny został pochowa-
ny w osobnym grobie, pozostali spoczęli we wspólnej mo-
gile. Pośmiertnie odznaczono go orderem Virtuti Militari, 
a w 1931 r. Krzyżem Niepodległości.

Do dzisiaj płocczanie palą znicze na grobie Głogowieckie-
go. Poprawy wymaga jedynie napis na tabliczce, który jako 
miejsce jego urodzenia wymienia Kolbuszową.

Robert Borkowski, Grzegorz Gołębiewski

GŁOGOWSKIE BIOGRAfIE
MIECZYSŁAW GŁOGOWIECKI

W okresie międzywojennym jednej z głównych ulic Głogowa Małopolskiego – Rzeszowskiej – patronował 
Mieczysław Głogowiecki. Po II wojnie światowej nazwę ulicy zmieniono. W latach 60. ulicą Głogowieckiego 
nazywana była dzisiejsza ulica Witosa. Obecnie w mieście nie ma już ulicy jego imienia. Dlaczego? Wszak 
był bohaterem, który oddał swoje życie za ojczyznę.

Mieczysław	Głogowiecki	w	mundurze	
legionowym	w	stopniu	podporucznika.
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Awans do 4 ligi i bardzo dobra dyspozycja na tym szcze-
blu rozgrywek to główne argumenty, które zadecydowały 
o zwycięstwie Głogovii w tegorocznym plebiscycie. Na-
grodę w imieniu klubu odebrał piłkarz Bartłomiej Kłak, 
którego zespół wyznaczył jako swojego przedstawiciela. 
Drużyna Głogovii nominowana była w połowie kategorii 
plebiscytu. 

W kategorii Sędzia Roku zwyciężył Mateusz Warzocha. 
Wśród nominowanych znalazł się m.in. laureat sprzed roku 
Sebastian Godek oraz Marek Pająk. Nagrodę dla Trenera 
Roku odebrał Jacek Sowa (Głogovia Głogów Małopolski), 
który przyczynił się do awansu zespołu do 4 ligi.

Prezes Głogovii Aneta Ginter była nominowana w kate-
gorii Działacz Roku, a Krzysztof Szymański w kategorii 
Piłkarza Roku. Burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj, z rąk 
prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, ode-
brał srebrną odznakę za aktywne wspieranie sportu na 
terenie gminy. Co roku gmina przeznacza dla klubów 
sportowych i uczniowskich klubów sportowych ponad 
600 tys. zł. Rozwijana jest także szkolna baza sportowa, 
w 2019 r. oddana została do użytkowania nowa sala gim-
nastyczna przy Zespole Szkół w Pogwizdowie Nowym 
(koszt budowy 3,2 mln zł). 

Laureaci Piłkarskich Laurów Podokręgu Rzeszów 2019:

DRUŻYNA ROKU
Zwycięzca: Głogovia Głogów Młp.
Nominowani: Futsal Team Zaczernie i Sawa Sonina

PIŁKARZ ROKU
Zwycięzca: Karol Skuba (Crasnovia Krasne)
Nominowani: Grzegorz Słonina (Sawa Sonina), Krzysztof 
Szymański (Stal Łańcut/Głogovia Głogów Młp.)

TRENER ROKU
Zwycięzca: Jacek Sowa (Głogovia Głogów Młp.)
Nominowani: Tomasz Brzychczy (Sokół Sokołów Małopol-
ski), Bartosz Madeja (Sawa Sonina) 

ODKRYCIE ROKU
Zwycięzca: Szymon Wajda (Sawa Sonina)
Nominowani: Adrian Cieśla (KS Zaczernie), Jakub Kurek 
(SMS Resovia)

SĘDZIA ROKU
Zwycięzca: Mateusz Warzocha
Nominowani: Sebastian Godek i Marek Pająk

DZIAŁACZ ROKU
Zwycięzca: Tadeusz Świgoń (Korona Rzeszów)
Nominowani: Tomasz Dec (Sokół Sokołów Młp.), Aneta 
Ginter (Głogovia Głogów Młp.)

Gratulujemy.
Anna Morawiec

GŁOGOVIA GŁOGÓW MŁP. – DRUŻYNą ROKU 2019
17 stycznia w Rzeszowie odbyła się uroczysta gala – Piłkarskie Laury Podokręgu Rzeszów. Wręczono nagro-
dy w ośmiu kategoriach, m.in.: piłkarz roku, trener roku, drużyna roku, działacz roku, odkrycie roku i inne. 
W najważniejszej kategorii – drużyna roku – zwycięski laur otrzymała Głogovia Głogów Małopolski. W gali 
wzięło udział blisko dwieście osób – piłkarze, działacze sportowi, trenerzy i samorządowcy. 

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

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

Podczas gali w G2A Arenie wręczono prawie 200 nagród. 
Część z nich przyznali kibice. Po główne trofea sięgnęli: 
Ewa Kopczak (podnoszenie ciężarów/crossfit, Coast Fit Lab 
Przemyśl) i Radosław Kolasa (piłka nożna, Huragan Roz-
bórz Długi) – najpopularniejsi sportowcy roku, Marta Sku-
bis (slalom na rolkach, Slalom Academy Rzeszów) i Adrian 
Róg (karting, Automobilklub Rzeszowski / 46Team) – naj-
popularniejsi sportowcy juniorzy oraz Grzegorz Bielec (fit-
ness gimnastyczny, PTG Sokół Uniwersytetu Rzeszowskie-
go) – najpopularniejszy trener roku i Biegomania Lubaczów 
(biegi) – najpopularniejsza drużyna roku.

Najpopularniejszym sportowcem powiatu rzeszowskiego 
została Kinga Walania-Bronhard, a drużyna Ognisko To-
warzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Sokół” Głogów 
Małopolski specjalizująca się w dyscyplinach sportowych 
tj.: biegi, nordic walking, narciarstwo biegowe, zajęła 1. 

W klasyfikacji wojewódzkiej Kinga Walania-Bronhard za-
jęła 2. miejsce, a drużyna TKKF 3! Statuetkę w imieniu dru-
żyny odebrała prezes Ogniska TKKF „Sokół” Dorota Rejus, 
która jest również czynnym sportowcem. GRATULUJEMY!

Ognisko TKKF „Sokół” działa od 2003 roku. Wszyscy działa-
cze i Zarząd Ogniska pracują w charakterze wolontariuszy. Ce-
lem działania Ogniska jest krzewienie kultury fizycznej, spor-
tu i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Głogów 
Młp. w zakresie różnych dyscyplin sportowych, podnoszenie 
sprawności psychofizycznej, profilaktyka zdrowotna.

TKKF od kilku lat organizuje wydarzenie sportowe dla ama-
torów biegania pn. „Bieg Zeloty”, przy wsparciu finansowym 
Gminy Głogów Małopolski oraz sponsorów. Organizuje tak-
że zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dorosłych mieszkań-
ców Gminy Głogów Małopolski.

Zdjęcia: Nowiny24

NAGRODZONO SPORTOWCÓW TKKf „SOKÓŁ”  
Z GŁOGOWA MŁP.

31 stycznia w G2A Arena w Jasionce odbyła się Gala Mistrzów Sportu. To już 60. Plebiscyt Sportowy Nowin. 
Wybrano 10 najlepszych sportowców, Trenera Roku i Talent Roku. 
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W okresie od 1.06.2019 do: 30.09.2022 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gło-
gowie Małopolskim w partnerstwie z Firmą Reslogitstic – liderem w branży lo-
gistycznej i magazynowej w Polsce południowo-wschodniej realizuje program 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 PROFESJONALNY LOGISTYK. 

W ramach modułowego systemu kształcenia, który będzie prowadzony 
w technikum – część zajęć będzie się odbywała na terenie Reslogistic. Pra-
cownia logistyki będzie wyposażona w programy, na których codziennie 
pracują pracownicy Reslogistic, po to, by jak najpłynniej odbywał się proces 
zapoznawania uczniów ze specyfiką zakładu. Wykwalifikowani pracownicy 
obejmą pieczę nad uczniami podczas płatnych staży odbywających na tere-
nie Reslogistic. TECHNIK LOGISTYK jest to zawód z przyszłością, cieszą-
cy się coraz większą popularnością, dający duże perspektywy oraz możli-
wości na rynku pracy, zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ze 
względu na konieczność łączenia ze sobą różnych transportów, sztukę nego-
cjacji w logistyce, z marketingiem, zarządzeniem działalnością logistyczną, 
przewozami międzynarodowymi itp. To zawód dla tych, którzy nie boją 
się wyzwań, są przedsiębiorczy i odważni, mają zdolności organizacyjne 
oraz potrafią planować.

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

Początek roku szkolnego sprzyja dokonywaniu podsumowań tego, co udało się w jego 
trakcie zrealizować. Jest to również dobry czas na to, by przyjrzeć się osiągnięciom i korzy-
ściom wynikającym z wdrażania od września 2019 r. w Szkole Podstawowej w Głogowie 
Młp. projektu Nowa jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Głogowie Młp. 
Głównym celem programu był wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nauk 
matematyczno-przyrodniczych i technologii informacyjnej. W tym roku szkolnym zostały 
zrealizowane zajęcia rozwijające z matematyki, fizyki, geografii, a w przyszłym roku szkolnym 
kontynuowane będą z szachów i programowania oraz rozpoczną się zajęcia z biologii i chemii.
Dzięki prowadzonym zajęciom z geografii, fizyki, matematyki i programowania, u uczniów 
kształtowana była umiejętność analitycznego myślenia i twórczego rozwiązywania pro-
blemów. Pomogły w tym na pewno przeprowadzone na poszczególnych przedmiotach 
doświadczenia i eksperymenty. Metoda eksperymentu wzmogła kreatywność i aktywność 
poznawczą młodzieży, rozwinęła zainteresowanie otaczającym światem, nauczyła krytycz-
nego myślenia i wyciągania wniosków. Prowadzone zajęcia niewątpliwie podniosły jakość 
procesu kształcenia. Projekt dał uczniom możliwość inicjowania, odkrywania i rozwijania 
własnych zainteresowań. Młodzi ludzie uczyli się przez działanie i doświadczanie. Pozytyw-
na motywacja własnymi postępami zwiększyła zdolność rozwiązywania problemów, skłon-
ność do pogłębiania wiedzy i kształtowania nowych umiejętności. 
W ostatnim czasie szkoła pozyskała dodatkowo pomoce z fizyki i chemii, m.in. zestawy 
podstawowych obwodów elektrycznych, teleskop, zestawy magnesów sztabkowych i pod-
kowiastych, krążki Newtona z wirownicą, zestawy soczewek i lustra wypukło-wklęsłe, 
termometry i parownice. 

Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwie-
rzyła, dobrych pączków nasmażyła.

W Małopolsce tłusty czwartek zwano combrowym 
czwartkiem – według legendy, od surowego burmistrza 
Combra, który miał umrzeć w tłusty czwartek. Gnębio-
ne przez niego przekupki na targu w każdą rocznicę jego 
śmierci miały urządzać huczną zabawę. 

W Wielkopolsce z tłustym czwartkiem był związany zwy-
czaj pomyjki. Zgodnie z nim, ci, którzy nie będą myli na-
czyń, gotowali i pomagali przy stole, przez kolejny rok będą 
chorowici, a zdrowie nie będzie im dopisywało. 

Pączki na słodko? Kiedyś lepsza od konfitury była… sło-
nina. Dzisiaj pączki kojarzą nam się ze słodką, drożdżową 
przekąską i choć są smażone w głębokim tłuszczu, to przede 
wszystkim są bombą węglowodanową. Tłusty Czwartek 
mamy więc dziś z nazwy, bo przede wszystkim, zgodnie 
z obecnym zwyczajem, jest on słodki. Jeszcze kilka wieków 
temu był zaś naprawdę tłusty. Dawna kuchnia w ogóle była 
tłusta, jak na nasze dzisiejsze standardy. Nie żałowano sobie 
masła czy słoniny. Tłusty Czwartek był więc istotnie tłusty, 
zaś pączki nie były początkowo słodkie, a wytrawne. Naj-
lepsze nadzienie do pączka było mięsne: skwarki lub sło-
nina smażone na smalcu. Same pączki były robione z ciasta 
chlebowego, a ich waga była spora. Słodkie i lekkie pączki 
z ciasta drożdżowego pojawiły się później i początkowo tyl-
ko w wyższych warstwach społecznych. Do Polski zwyczaj 
jedzenia słodkich pączków przybył w XVI wieku, ale rów-
nież wtedy były one inne niż te, którymi dziś zajadamy się 
w Tłusty Czwartek. Pączki wówczas były nieduże, a w środ-
ku znaleźć można było mały orzeszek lub migdał – kto na 
niego trafił, miał się z czego cieszyć, bo była to wróżba do-
statku i powodzenia.

TŁUSTY CZWARTEK – PRZYSŁOWIA I ZWYCZAJE
To, że w Tłusty Czwartek pączki jemy na potęgę, nie dziwi chyba nikogo. Tego dnia, zgodnie z przesądem, lepiej 
odpuścić sobie dietę. Nie zjesz pączka w Tłusty Czwartek? Nie licz na to, że będzie ci się powodziło w przyszłości.
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Głogów Młp.: Sklep „Super – Sam” GS*; 
Sklep Delikatesy „Dwójka” GS; Sklep 
Delikatesy „Centrum”; PIWEX Sklep 
firmowy ul. Długa (osiedle Słoneczne); 
Sklep nr 6 w Głogowie Młp. (osiedle Sło-
neczne) GS; Sklep p. Zofii Liszcz; Salo-
nik prasowy w Biedronce.
Wysoka Głogowska: SPAR; Sklep  
p. Furman
Budy Głogowskie: Sklep nr 10 – GS; 
Sklep p. Bober; Sklep p. Kogut
Przewrotne: Sklep p. Rusin; Sklep nr 9 
"Delikatesy Centrum" – GS
Styków: Sklep p. Pasek
Hucisko: Sklep nr 8 – GS
Zabajka: Delikatesy „Borówka”, Sklep 
KAMA
Miłocin: Delikatesy „Dwójka” – GS
Rudna Mała: Sklep nr 16 „Delikatesy 
Centrum” – GS
Lipie: Delikatesy „Premium” – GS
Rogoźnica: Sklep p. Marczydło

* Placówki handlowe Gminnej Spółdzielni „Sa-
mopomoc Chłopska” w Głogowie Małopolskim

Wydawca: 
Podkarpacki Klub Samorządności
(Zadanie realizowane na zlecenie 
Gminy Głogów Młp.)
Adres redakcji: 
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12, 
Głogów Młp.
Tel. 17 789 70 55
Redakcja: Monika Wasiluszko
Korekta językowa: Redakcja 
Nakład: 850 egz. 
Skład i druk: BONUS LIBER Sp. z o.o.,  
35-020 Rzeszów, ul. 17 Pułku Piechoty 7

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

20 lutego

Tłusty Czwartek. W kalendarzu chrześcijańskim ostatni 
czwartek przed wielkim postem, znany także jako zapusty, 
mięsopust, karnawał. Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni ty-
dzień karnawału. W Polsce oraz w katolickiej części Niemiec, 
wedle tradycji, w tym dniu dozwolone jest objadanie się.

8 marca

Dzień Kobiet. Święto obchodzone corocznie 8 marca od 
1910 roku. Pierwszy dzień kobiet obchodzony był 28 lutego 
1909, ustanowiony przez Socjalistyczną Partię Ameryki po 
zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku.

10 marca

Dzień Mężczyzn. Tradycja obchodzenia tego święta na świe-
cie została zapoczątkowana 19 listopada 1999 w Trynidadzie 
i Tobago przy wsparciu Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych oraz grupy ludzi w Stanach Zjednoczonych, Europie, 
Afryce, Azji i na Karaibach.

Ogłoszenie redakcyjne
Bardzo prosimy wszelkie materiały przesyłać na adres mailowy 

redakcja@ziemiaglogowska.pl 
do ostatniego dnia każdego miesiąca.

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

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

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

05.01.br. – Uszkodzenie samochodu marki Audi na szkodę prywatnej spółki. War-
tość strat szacowana jest na ok. 4000 złotych.

06.01.br. – Kradzież paszportu na szkodę osoby prywatnej w Rudnej Małej. 

07.01.br. – Usiłowanie oszustwa metodą „na policjanta” w Rudnej Małej.

09.01.br. – Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości w Głogowie Małopolskim.

15.01.br. – Wypadek drogowy w Głogowie Małopolskim, w wyniku którego ranny 
został pieszy. 

16.01.br. – Znieważenie funkcjonariusza Policji przez mieszkańca Głogowa  
Małopolskiego.

27.01.br. – Podtrucie tlenkiem węgla trzech osób w Rudnej Małej.

02.02.br. – Pożar elewacji budynku Centrum Innowacji Diagnostyki Medycznej 
w Rudnej Małej na szkodę spółdzielni.



MIEJSCE NA 
TWOJą REKLAMĘ

Cena: 1 zł/cm2 ul. Menerki 13b
36-060 Głogów Małopolski

tel. +48 512 637 540
www.walmar.rzeszow.pl

HURTOWNIA FOTOWOLTAICZNA
szybka dostawa  &  możliwy montaż

ul. Menerki 13b
36-060 Głogów Małopolski

tel. +48 512 637 540
www.walmar.rzeszow.pl

HURTOWNIA FOTOWOLTAICZNA
szybka dostawa  &  możliwy montaż

Pomoc w uzyskaniu dotacji z programu „Mój Prąd”
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