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UCZCZONO ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
W Głogowie Młp. uczczono pamięć o Żołnierzach Wyklętych. 1 marca 
przy skwerze im. Franciszka Litwina znajdującego się przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących odbyły się uroczystości w ramach obchodów Na-
rodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Podczas uroczystości złożono symboliczne kwiaty, a Burmistrz Głogowa Młp. po-
dziękował zgromadzonym za pielęgnowanie pamięci o Żołnierzach Wyklętych, 
zwanych też Niezłomnymi, którzy stworzyli powojenną konspirację przeciwstawia-
jąc się narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Uroczystość odbyła się przy 
skwerze im. Franciszka Litwina ps. „Zelota”, głogowskiego żołnierza niezłomnego, 
który od września 2016 r. patronuje skwerowi. W uroczystościach wzięły udział wła-
dze miasta na czele z Burmistrzem Głogowa Młp. Pawłem Bajem, przedstawiciele 
służb mundurowych, uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz uczniowie 
Zespołu Szkół w Głogowie Młp. wraz z samodzielnym plutonem strzelców. 

Tego dnia również w szkołach na terenie gminy odbył się apele pamięci, wystawy 
i prezentacje przypominające sylwetki najbardziej znanych bohaterów antyko-
munistycznego podziemia.

Katarzyna Madej

POLECAMY

Uroczystości przy skwerze im F. Litwina, pseudonim „Zelota”

5 marca z okazji Dnia Kobiet w MGDK w Głogowie Młp. odbył się recital Jarosława Tyrana, któremu akompaniował na 
fortepianie Kajetan Borowski. Panowie w melancholijnym stylu przypomnieli publiczności  

niezapomniane przeboje Eugeniusza Bodo
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ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł. rodzice 
otrzymują niezależnie od dochodu na drugie dziecko i ko-
lejne dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. W przy-
padku rodzin z dochodem poniżej 800,00 zł. netto (lub 
1200,00 zł. netto w przypadku wychowywania w rodzinie 
dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymywać 
także na pierwsze lub jedyne dziecko. Od początku trwania 
programu Rodzina 500+ do Miejsko Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Głogowie Młp. (MGOPS) wpłynęło 
ponad 2000 wniosków, z tego 320 wniosków złożonych zo-
stało drogą elektroniczną.

Tego rodzaju programy, już od wielu lat, z powodzeniem 
funkcjonują w wielu krajach europejskich. W Polsce pro-
gram wsparcia rodziny po raz pierwszy, na tak dużą skalę, 
wprowadził rząd premier Beaty Szydło. We współczesnym 
świecie wychowanie dzieci jest coraz droższe, dlatego od-
powiedzialne kraje wspierają finansowo rodziców decydu-
jących się na potomstwo.

O sile i znaczeniu państwa w dużej mierze zależy też licz-
ba jego mieszkańców. W Polsce począwszy od lat 90-tych 
współczynnik dzietności stale spada i obecnie jest on na jed-
nym z najniższych w Europie. Dlatego należało podjąć pilne 
działania zmierzające do zwiększenia dzietności Polaków. 
Aktualnie współczynnik dzietności w Polsce wynosi 1,3 uro-
dzeń na kobietę, a dla porównania w 1983 roku wynosił 2,42.

STATYSTYKA: DZIECI I RODZINY
W gminie Głogów Młp. na ogólną liczbę 2779 dzieci 
w wieku do 18-tego roku życia uprawnionych do świad-
czeń z programu Rodzina 500+, wsparciem objętych jest 
2570 dzieci co stanowi 92% wszystkich uprawnionych. Na 
wsiach z programu korzysta 1402 dzieci co stanowi 50,45% 
wszystkich uprawnionych, zaś w Głogowie Młp. z progra-
mu korzysta 1377 dzieci co daje 49,55 % uprawnionych.

W marcu 2017 r. w ramach programu Rodzina 500+ wy-
płacone zostały świadczenia wychowawcze dla 1637 rodzin 
na kwotę 1 284 988,40 zł. Najwięcej rodzin objętych wspar-
ciem jest w Głogowie Młp. i wynosi 567 rodzin – tj. 35%. 
W pozostałych miejscowościach wsparciem programu Ro-
dzina 500+ objętych jest: Budy Głogowskie – 171 rodzin tj. 
10 %; Hucisko – 27 rodziny tj. 1,6%; Lipie – 40 rodzin tj. 
2,4%; Miłocin – 43 rodziny tj. 2,6%; Pogwizdów Nowy – 
97 rodziny tj. 5,9%; Pogwizdów Stary – 33 rodziny tj. 2%; 
Przewrotne – 104 rodziny tj. 6,4%; Rogoźnica – 46 rodzin 
tj. 2,8%; Rudna Mała – 119 rodzin tj. 7,4 %; Styków – 79 
rodziny tj. 4,8%; Wola Cicha – 30 rodzin tj. 1,8%; Wyso-
ka Głogowska –199 rodziny tj. 12,3%; Zabajka – 81 rodzin 
tj. 4,9%. MGOPS w Głogowie Młp. wypłaca również jedno 
świadczenie dla rodziny spoza terenu naszej gminy tj.0,1%.

W Polsce wsparcie z rządowego programu Rodzina 500+ 
trafia do 2,56 mln rodzin, w tym ok. 360 tys. to rodziny wie-
lodzietne. W naszej gminie z programu korzysta obecnie 
1637 rodzin, w tym 161 to rodziny wielodzietne. Świadcze-
nie wychowawcze otrzymuje również 105 osób samotnie 
wychowujących dzieci.

DEMOGRAFIA W GMINIE
W ciągu ostatnich 12-stu miesięcy ubiegłego roku przy-
szło na świat w Polsce o ponad 11 tysięcy dzieci więcej, niż 
w analogicznym okresie w roku 2015. W naszej gminie uro-
dziło się 237 dzieci w 2015 roku i 221 w 2016 r. W okresie 
od stycznia do marca 2017 r. złożonych zostało 23 wnioski 
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w związ-
ku z urodzeniem się dziecka.

Co prawda w naszej gminie nie doszło, jak na razie, do wzro-
stu liczby nowych urodzeń w porównaniu do roku 2015, ale 
dane ogólnopolskie wskazują, że taki trend się pojawia. Miej-
my nadzieję, że już w przyszłym roku sytuacja ulegnie po-
prawie, a wzrost liczby urodzeń wpłynie również na poprawę 
funkcjonowania przedszkoli i szkół na terenie gminy.

FINANSE PROGRAMU
Według danych z MGOPS w Głogowie Młp., od począt-
ku trwania programu do rodzin trafiło 15 295 761, 60 zł., 
w tym do rodzin wielodzietnych 2 962 550,80 zł., a do osób 
samotnie wychowujących dzieci 837 375,00 zł.

Programem objętych jest 80 rodzin wychowujących dzieci 
niepełnosprawne. W gminie Głogów Młp. nie mamy ro-
dzin dla których świadczenia wypłacane byłby w formie 
rzeczowej lub opłacania usług. Na wstępnym etapie realiza-
cją programu zajmowało się cztery osoby, obecnie program 
koordynowany jest przez dwie panie z MGOPS z Działu 
Świadczeń Wychowawczych (500+).

Paweł Baj 
Burmistrz Głogowa Młp. 

W gminie Głogów Młp. 

w pierwszym roku funkcjonowania

programem Rodzina 500+ 

objętych jest 2570 dzieci, 

na które wypłacono kwotę 

15 295 761, 60 zł.

RODZINA 500+ W GMINIE GŁOGÓW MŁP.
1 kwietnia mija rok od rozpoczęcia funkcjonowania rządowego programu Rodzina 500+. Celem programu 
jest pomoc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie comiesięcznych świadczeń wychowawczych. 
Wypłacane pieniądze mają służyły jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem po-
trzeb życiowych oraz wychowaniem dzieci. Program w swoim założeniu poza poprawą sytuacji polskich 
rodzin, ma również za zadanie przyczyniać się do zwiększenia dzietności.
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Końcem lutego wszedł w życie nowy program opieki nad 
zwierzętami na terenie Gminy Głogów Małopolski. Czego 
konkretnie dotyczy?
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głogów 
Małopolski na rok 2017 powstał w myśl ustawy o ochro-
nie zwierząt. Program ma na celu zapobiegać bezdomno-
ści zwierząt, w szczególności psów i kotów oraz zapewnić 
opiekę zwierzętom gospodarskim zabranym od właścicieli, 
którzy nienależycie sprawują nad nimi opiekę.

Program dotyczy w szczególności bezdomnych psów i ko-
tów. Co w pierwszej kolejności należy zrobić w przypadku, 
gdy zauważymy błąkające się zwierzę?
Taką sytuację należy zgłosić do Referatu Ochrony Środowi-
ska w Urzędzie Miejskim w Głogowie Młp., u Komendanta 
Straży Miejskiej bądź na Komisariacie Policji, ale ostatecznie 
wszystkie zgłoszenia trafiają do naszego referatu. Po wery-
fikacji informacji, które przedkłada mieszkaniec pierwszym 
krokiem jaki podejmujemy jest próba ustalenia i odnalezie-
nia właściciela bezdomnego psa lub kota. Wspólnie z Ko-
mendantem Straży Miejskiej jeździmy po najbliższej okolicy 
i poszukujemy właściciela zwierzęcia. Jeśli go nie znajdzie-
my kontaktujemy się z Rzeszowskim Stowarzyszeniem 
Ochrony Zwierząt, administratorem schroniska „Kundelek” 
w Rzeszowie i jeżeli jest miejsce w schronisku, pies zostaje 
tam przetransportowany. Możliwość umieszczenia zwierzę-
cia w schronisku zapewnia nam porozumienie podpisane 
w 2012 r. z Gminą Miasto Rzeszów, która jego właścicielem.

Kto ponosi koszty utrzymania zwierzęcia w schronisku?
Do czasu potencjalnej adopcji koszty utrzymania zwierzęcia 
znajdującego się w schronisku ponosi Gmina. Koszt utrzyma-
nia takiego zwierzęcia to kwota w wysokości 300 zł miesięcz-
nie. Jeśli jednak okazuje się, że zwierzę jest w podeszłym wieku, 
wtedy na podstawie porozumienia z Rzeszowskim Stowarzy-
szeniem Ochrony Zwierząt staramy się jedynie współfinanso-
wać koszty utrzymania takiego psa czy kota, a ich większość 
ponosi administrator. Pomoc ze strony RSOZ jest w takim wy-
padku nieoceniona. W zeszłym roku samo utrzymanie zwie-
rząt w schronisku kosztowało nas ok. 10 tys. złotych.

W opiece nad bezdomnymi zwierzętami pomagają wam 
społeczni opiekunowie zwierząt. Na czym polega ich praca?
Społeczny opiekun zwierząt to osoba, która deklaruje 
współpracę w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzę-
tami. Na terenie naszej gminy jest czterech opiekunów. 
To Panie, które dobrowolnie zgłosiły się z chęcią pomocy 
zwierzętom, przeszły odpowiednie szkolenie i posiadają 
legitymację stowarzyszenia. Opiekunowie wspierają nas 
w działaniach, które są ujęte w programie. Pomagają w po-
szukiwaniach właścicieli bezdomnych psów i kotów ogła-
szając taką informację np. na portalach społecznościowych 
oraz szukają osób chętnych do adopcji. Nasza współpraca 
układa się bardzo dobrze i nie raz udało się znaleźć dla tych 
zwierząt nowy dom. Opiekunowie zgłaszają też przypadki 

nienależytego utrzymywania zwierząt, opiekują się wolno-
żyjącymi kotami, organizują zbiórki karmy. Opiekunem 
może zostać każdy, kto ma podejście do zwierząt. Wystar-
czy złożyć odpowiednią deklarację do naszego referatu lub 
innych organizacji społecznych. 

Czy gmina może skontrolować warunki w jakich przeby-
wa adoptowane zwierzę?
Zdecydowanie tak. Na podstawie zapisu znajdującego się 
w umowie adopcyjnej możemy skontrolować właściciela, 
u którego przebywa adoptowane zwierzę. Może to również 
zrobić Komendant Straży Miejskiej na podstawie ustawy 
o ochronie zwierząt. Podczas kontroli weryfikujemy wa-
runki w jakich przebywa zwierzę. Jeśli np. pies jest uwiąza-
ny na zbyt krótkim łańcuchu właściciel dostaje od nas szan-
sę na poprawę warunków bytowania zwierzęcia. Za kilka 
dni przyjeżdżamy ponownie i jeśli właściciel dostosował się 
do wymogów to sprawa kończy się to na pouczeniu, jeśli 
nie – zostaje ukarany mandatem i powiadomione zostaje 
Stowarzyszenie. W ostateczności zwierzę jest odbierane na 
podstawie decyzji administracyjnej. 

A co ze zwierzętami które ucierpiały w wyniku zdarzenia 
drogowego? Kto ma obowiązek się nimi zająć?

Mamy obowiązek zawrzeć umowę z podmiotem, który taka 
opiekę będzie sprawował. Obecnie jest to gabinet wetery-
naryjny Pana Zbigniewa Lwa z Głogowa Młp. Jego numer 
telefonu jest przekazany do komendanta Straży Miejskiej, 
na Komisariat Policji oraz do Powiatowego Lekarza Wete-
rynarii, więc w przypadku zdarzenia, w którym ucierpiało 
jakieś zwierzę – domowe, gospodarskie lub łowne – lekarz 
ten ma obowiązek zapewnić mu odpowiednią opiekę.

Jak wygląda postępowanie w przypadku znęcania się nad 
zwierzętami gospodarskimi?
W takiej sytuacji zwierzę jest zabierane i umieszczane 
w gospodarstwie określonym w programie. Na terenie na-
szej gminy tymczasowym gospodarstwem dla takich zwie-
rząt jest gospodarstwo Pana Stanisława Zięby z Pogwizdowa 
Starego. Właściciel, któremu zwierzę zostało odebrane ma 
jeszcze szansę zapewnić godny byt temu zwierzęciu i jeśli to 

WYDARZENIA

MASZ PSA, KOTA LUB INNE ZWIERZĘ? PAMIĘTAJ O SWOICH OBOWIĄZKACH!
Rozmowa z Grzegorzem Drozdowskim, kierownikiem Referatu Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp.

Łańcuch, na którym uwiązany jest pies powinien mieć długość min. 3 metry. 
Pies powinien mieć również stały dostęp do wody i pożywienia oraz zapewnione schronienie. 

Nieprzestrzeganie tych zasad może skończyć grzywną nawet do 5 tys. złotych
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w Głogowie mieliśmy przypadek psa, który miał na głowie 
dużego guza. Właściciel zaniedbał zwierzę, nie chodził z nim 
do weterynarza i w związku z tym dostałyśmy telefon ze sto-
warzyszenia z prośbą o przeprowadzenie interwencji. Poroz-
mawialiśmy z właścicielem, a sprawę zgłosiliśmy do urzędu. 
Dużo osób jeszcze o nas nie wie, więc mam nadzieję, że to 
się zmieni i ludzie zaczną mieć większą świadomość tego, że 
zwierzętom również należy się troskliwa opieka.

Dodaje, że posiadanie psa to nie tylko przyjemności i beztro-
ska. Prawo nakłada na nas obowiązki, o których należy pa-
miętać oraz się z nich wywiązywać – Jeśli pies jest uwiązany 
na łańcuchu powinniśmy go spuszczać po 12 godzinach. Pies 
potrzebuje ruchu, więc jeśli ktoś nie posiada ogrodu powinien 
chociaż raz dziennie zabrać psiaka na spacer. Ważne są rów-
nież szczepienia i systematyczne kontrole stanu zdrowia u we-
terynarza. To dużo nie kosztuje, a zapewni psu dobre zdrowie.

Rozmawiała: Katarzyna Madej

WYDARZENIA

zrobi, decyzją sądu można mu to zwierzę zwrócić. Jeśli nie, 
szukamy nowego właściciela, z którym zawieramy umowę 
adopcji. W ubiegłym roku nie mieliśmy przypadku znęcania 
się nad zwierzętami gospodarskimi, ale w 2015 r. musieliśmy 
odebrać konia, który przebywał w strasznych warunkach.

Aby ograniczyć bezdomność zwierząt gmina zastosuje 
elektroniczne znakowanie psów. Na czym to polega?
Gmina sfinansuje usługę elektronicznego znakowania 
psów, których właściciele zamieszkują teren Gminy Głogów 
Młp. Jest to działanie pilotażowe mające na celu znakowa-
nie psów poprzez wszczepienie mikroprocesora pod skórę 
psa wraz z wprowadzeniem jego danych do ogólnopolskiej 
bazy zwierząt oznakowanych. Zabiegi będą wykonywane 
na podstawie wniosku mieszkańca, który będzie można 
składać bezpośrednio do Referatu Ochrony Środowiska 
w Urzędzie Miejskim w Głogowie Młp. Taki zabieg będzie 
wykonywany przez lekarza weterynarii na terenie Głogowa 
Młp. Będzie to możliwe do momentu wyczerpania środ-
ków zaplanowanych na ten cel w danym roku, aczkolwiek 
w liczbie nieprzekraczającej 200 psów. Dzięki temu będzie 
można szybko ustalić właściciela danego psa.

Czy w dzisiejszych czasach potrafimy opiekować się zwie-
rzętami?
Świadomość dotycząca właściwego sprawowania opieki 
nad zwierzętami na terenie naszej gminy jest coraz lep-
sza, ale jeszcze nie na tyle dobra, abyśmy nie interwenio-
wali. Mentalność ludzi się zmienia, ale jest bardzo dużo 
osób, które przyjeżdżają na teren naszej gminy, najlepiej 
jak najbardziej zalesiony i wypuszczają tam zwierzęta, bo 
najczęściej zwierzęta bezdomne znajdujemy właśnie w la-
sach. Nam nie chodzi o kontrolowanie ludzi, chcemy tylko 
uświadomić społeczeństwo w zakresie obowiązków jakie 
na nich spoczywają jeśli chodzi o opiekę nad zwierzętami.

✳✳✳
Jednym ze społecznych opiekunów zwierząt jest Pani Ja-
dwiga Tracz, mieszkanka Głogowa Młp., której los bezdom-
nych psów nigdy nie był obojętny – Aby zostać społecznym 
opiekunem zwierząt w maju ubiegłego roku zgłosiłam się 
do Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt, gdzie 
przeszłam odpowiedni kurs na inspektora do spraw ochrony 
zwierząt. Szkolenie dotyczyło przede wszystkim zasad jakimi 
powinniśmy się kierować podczas interwencji przeprowadza-
nej u właścicieli zwierząt.

Pani Jadwiga wraz z innymi opiekunami systematycznie 
działa pomagając w m.in. w poszukiwaniach właścicieli 
bezdomnych psów porzuconych na terenie naszej gminy – 
Na portalach społecznościowych umieszczamy informację, że 
zgubił się pies i czekamy na odzew. Jeśli właściciel się znajdzie 
to fajnie, jeśli nie to niestety taki piesek idzie do schroniska. 
Ale są też sprawy, które kończą się happy endem. W tamtym 
roku był przypadek bezdomnego psa, który zamieszkał na 
głogowskim cmentarzu. Na jednym z portal społecznościo-
wych zorganizowałyśmy akcję, dzięki której zwierzak szybko 
znalazł nowy dom na Zabajce. Do tej pory mamy kontakt 
z właścicielami, a pies ma wspaniałe warunki.

Pani Jadwiga podkreśla, że opieka nad psem to zajęcie 
bardzo odpowiedzialne. Pies nie jest zabawką, ale żywym 
stworzeniem, które czuje i ma swoje potrzeby – Kiedyś 

ANTENY
–	 Montaż	instalacji	antenowych	
do	odbioru	telewizji	nazieMnej	
i	telewizji	satelitarnej

–	 serwis,	naprawa,	ustawianie	anten
–	 wykonywanie	instalacji	
elektrycznych	

tel. 601 345 452
e-mail: zurtrzeszow@wp.pl

Grz e Go r z 	w i s z 
Wysoka Głogowska 84 
36-061 Wysoka Głogowska 
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Na stronie www.ziemiaglogowska.pl  
została przeprowadzona sonda pt.: 

„CZY DOBRZE DBAMY O ZWIERZĘTA”.
Oto jej wyniki:

NIE 13%

NIE MAM 
ZDANIA 

13%

TAK 74 %
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Oficjalnego przekazania dokumentów i kluczyków na ręce 
kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wysokiej 
Głogowskiej Pani Anny Gniewek-Marek dokonał Burmistrz 
Głogowa Młp. Paweł Baj. Arkadiusz Czach – Autoryzowany 
Dealer Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Rzeszowie zapewnił, że wyposażenie pojazdu jest cał-
kowicie przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych 
oraz zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.

Samochód posiada nadwozie typu autobus z liczbą miejsc dla 
pasażerów – 22 + kierowca, w tym 2 miejsca przystosowane 
dla wózków inwalidzkich z tyłu autobusu, z dodatkową opcją 
demontażu foteli tylnych, co umożliwi transport osób nie-
pełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w specjalnie przy-
stosowanych stanowiskach. Stanowiska wózków są homolo-
gowane wyposażone w specjalne szyny, pasy bezpieczeństwa 
dla osoby niepełnosprawnej oraz najazdy umożliwiające 

wprowadzenie wózka inwalidzkiego. Dodatkowo autobus 
posiada opcję elektrycznego sterowania drzwi przesuwnych 
z dodatkowym stopniem wysuwanym automatycznie. Po-
jazd jest wyposażony w systemy wpływające na bezpieczne 
podróżowanie, klimatyzację dachową części pasażerskiej 
z wydmuchem centralnym, ogrzewanie wodne postojowe 
ze sterownikiem przestrzeni pasażerskiej z konwektorami na 
ścianach bocznych i tachograf cyfrowy.

Na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 
200 tys. złotych ze środków PFRON w ramach „Programu 
wyrównywania różnic między regionami III”, Obszar D – 
2016 rok, Likwidacja barier transportowych. Koszt całko-
wity zakupu nowego pojazdu wyniósł 295 tys. złotych.

Katarzyna Madej

Emerytów Jan Plizga obdarował wszystkie Panie serdecz-
nymi życzeniami i symbolicznym kwiatkiem. 

Spotkanie uświetnił występ grupy seniorek „Antynuda”, 
działający przy Domu Kultury pod kierownictwem Piotra 
Grygla w skeczu kabaretowym pt. „Różne wcielenia współ-
czesnej kobiety” z trzema piosenkami na swojską nutkę. 
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze przy ciekawych roz-
mowach i poczęstunku.

Katarzyna Madej

Tego wieczoru życzenia dla wszystkich Pań złożyli licznie 
przybyli goście: p. Jacek Olszowy z Kolbuszowej – przedsta-
wiciel biura poselskiego posła na Sejm RP Zbigniewa Chmie-
lowca, Burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj, Zastępca Bur-
mistrza Głogowa Młp. Jerzy Komaniecki, Przewodniczący 
Rady Osiedla „Centrum” Tomasz Barczak, Dyrektor Miejsko 
Gminnego Domu Kultury Dariusz Lewandowski-Socha oraz 
opiekun koła synodalnego emerytów ks. Krzysztof Czaja.

Ks. Krzysztof Czaja złożył życzenia wszystkim Paniom, 
nawiązując do Matki Bożej jako wzór Kobiety i Matki, 
a zaproszeni goście na ręce przewodniczącej związku Pani 
Kazimiery Reguły złożyli kwiaty i życzenia, podkreśla-
jąc wartość wspólnotową związku oraz radość płynącą ze 
spotkań i czynnego uczestnictwa w różnych wydarzeniach 
odbywających się na terenie gminy. Sekretarz Związku 

WYDARZENIA

DZIEŃ KOBIET
7 marca 2017 r. w Domu Kultury w Głogowie Młp. 
odbyło się spotkanie Koła Synodalno-Związkowego 
Emerytów i Rencistów z Głogowa Młp. połączone 
z Dniem Kobiet. Licznie zgromadzeni członkowie koła 
oraz goście wspólnie świętowali ten wyjątkowy dzień.

Dzień Kobiet był okazją do wspólnego spotkania, podziękowań i serdecznych rozmów 

NOWY SAMOCHÓD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Gmina Głogów Młp. pozyskała nowy samochód dla niepełnosprawnych. 20 marca br. miało miejsce ofi-
cjalne przekazanie samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, na potrzeby Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej.

Oficjalne przekazanie samochodu z udziałem władz gminy, autoryzowanego dealera 
Mercedes-Benz, radnych i kierownik ŚDS w Wysokiej Głogowskiej 

Dowożenie uczestników ŚDS samochodem jest dla nich jedyną szansą na dotarcie do 
placówki i udział w zajęciach
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Grupa AA EDEN
 w Głogowie Młp. zaprasza na spotkanie w każdy czwartek o godz. 18.00 w Miejsko Gminnym Domu Kultury w Głogowie Młp. 

w pok. nr 109. Mitingi otwarte dla wszystkich zainteresowanych odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca. 

Tel. 515 249 728

Tuż po mszy św. rozpoczęła się oficjalna część obchodów 
przed pomnikiem upamiętniającym płk. Leopolda Lisa-Ku-
lę. Podczas uroczystości odbyło się przyrzeczenie strzelec-
kie dziewcząt i chłopców z jednostek strzeleckich Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego na historyczny 
sztandar ZS Leżajsk z 1927 r. Rotę przyrzeczenia odczytał 
bratanek bohatera, Leopold Kula. W trakcie uroczystości 
odbył się także uroczysty apel poległych, salwa honorowa, 
defilada strzelców i pokaz musztry.

Naszą gminę reprezentował burmistrz Paweł Baj, dyrekcja 
Zespołu Szkół w Głogowie Młp. oraz samodzielny pluton 
strzelców z Głogowa Młp.: Patryk Gaweł, Sebastian Kamler, 
Mateusz Słapiński, Kacper Paja, Kamil Janoszek, Radosław 
Szala, Anna Rogala, Wiktoria Wojnarska, Wiktoria Szczu-
paj, Amanda Kruk, Paulina Płoch, Klaudia Miazga, Oliwia 
Dyrkacz, Łukasz Wąsik, Jakub Sułuja, Michał Domagała.

Leopold Lis-Kula – urodził się 11 listopada 1896 roku w Kosinie 
koło Łańcuta. Już w czasach szkolnych angażował się w działal-
ność patriotyczną wstępując wieku 16 lat do rzeszowskich struktur 
Związku Strzeleckiego. Dwa lata później jako dowódca kompanii 
wziął udział w I wojnie światowej. Awansowany do stopnia majora 
w wieku 22 lat nigdy nie zdążył objąć dowództwa – zmarł 7 marca 
1919 r. w skutek ran odniesionych w bitwie o Torczyn. Miał 23 lata.

ZS „Strzelec” jest organizacją społeczno-wychowawczą, 
która kultywuje tradycje patriotyczne, pamięć o wydarze-
niach historycznych i bohaterach walczących za Ojczyznę. 
Pozwala strzelcom zdobyć szereg umiejętności z zakresu 
wojskowości i obronności.

Anna Morawiec 

GŁOGOWSCY STRZELCY ZŁOŻYLI PRZYSIĘGĘ
7 marca uczczono 98. rocznicę śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli, patrona rzeszowskiej Jednostki Strzeleckiej. 
Uroczystości patriotyczne rozpoczęła msza w Kościele Farnym w Rzeszowie, a kolejnym ważnym punktem 
było przyrzeczenie „orląt” Związku Strzeleckiego Strzelec, wśród których znaleźli się również strzelcy z Gło-
gowa Małopolskiego.

Słowa przyrzeczenia: (…) przyrzekam: Przez całe me życie dobro Rzeczypospolitej 

Polskiej nade wszystko inne wyższe dla mnie będzie (…) nabierają szczególnego 
znaczenia wypowiadane w mundurach przed pomnikiem płk. Lisa-Kuli

Zbiórka krwi obędzie się czwartek 6 kwietnia w godzinach 
od 8.00 do 12.00. Mobilny Punkt Poboru Krwi będzie mie-
ścił się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głogowie 
Małopolskim, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2. Krew 
będą mogły oddać wszystkie osoby w wieku od 18 do 65 lat 
ważące nie mniej niż 50 kg. Wystarczy wziąć ze sobą ważny 
dokument tożsamości z numerem PESEL (dowód osobi-
sty, prawo jazdy, paszport), być po lekkostrawnym posiłku 
i czuć się zdrowo. W programie wydarzenia przewidziane 
są różne atrakcje, m.in. instruktaż z zakresu pierwszej po-
mocy i pokaz sprzętu strażackiego. 

Zostań Honorowym Dawcą Krwi. Pomożesz nie tylko cho-
rym i potrzebującym ale także samemu sobie. Pamiętaj, 
kiedyś i Ty możesz jej potrzebować.

W tym roku, oprócz kwietniowej akcji, zbiórki krwi na terenie 
naszej gminy odbędą się jeszcze w następujących terminach:

DATA GODZINA MIEJSCE 

21 maja 10.00 – 14.00 Głogów Małopolski
przy Pizzerii Gusto, os. Niwa

16 lipca 10.00 – 14.00 Hucisko, Remiza OSP

10 wrze-
śnia 10.00 – 14.00 Hucisko, Remiza OSP

Katarzyna Madej

ZAPRASZAMY NA ZBIÓRKĘ KRWI
Już po raz czternasty odbędzie się zbiórka krwi organizowana przez OSP Hucisko w ramach ogólnopolskie-
go programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. Wszyscy, którzy po raz kolejny chcą wesprzeć akcję lub 
jeszcze nie mieli okazji oddać krwi będą mogli to zrobić już 6 kwietnia br. w Głogowie Młp.
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Prowadzi pan jedną z najstarszych firm zajmujących się 
budową dróg na terenie Rzeszowa i okolic. Czy dzisiaj, 
patrząc z perspektywy tych kilkudziesięciu lat, łatwiej jest 
zajmować się tą branżą?
Jesteśmy największą polską firmą na Podkarpaciu i jedną 
z większych firm w kraju specjalizującą się w kompleksowej 
realizacji obiektów inżynierii lądowej. Przez ostatnie lata 
większość polskich firm tego typu albo została sprzedana fir-
mom zagranicznym, albo zlikwidowana, ponieważ nie wy-
trzymała konkurencji. Dzisiaj naszą konkurencją są przede 
wszystkim firmy zagraniczne, które opanowały rynek i za-
częły dyktować warunki. W większości kraju im się to udało, 
ale na szczęście na Podkarpaciu zostało jeszcze parę polskich 
firm – w tym nasza – które dobrze sobie radzą. Jesteśmy fir-
mą, która istnieje już 60 lat, dlatego nie możemy pozwolić so-
bie na żadne potknięcia i dużą wagę przykładamy do jakości 
wykonywanych przez nas robót. Muszę przyznać, że w dzi-
siejszych czasach lokalni inwestorzy kładą większy nacisk 
na to, aby zadania realizowały polskie firmy, więc pod tym 
względem jest zdecydowanie lepiej niż parę lat temu.

Sieć naszych dróg systematycznie się powiększa, gorzej jest 
chyba z ich stanem technicznym. Jak Pan to ocenia?
Z tym jest różnie. Prawda jest taka, że zawsze cena ma wpływ 
na jakość. Oczywiście wszyscy chcieliby zrobić jak najtaniej 
i jak najlepiej, ale to jest tylko hasło. Dzisiaj szuka się wielu za-
mienników materiałowych i skrótów w ich realizacji, co nega-
tywnie wpływa na jakość wykonanych robót. Budowanie dróg 
zależy też od ukształtowania terenu. W Polsce, w szczególno-
ści na Podkarpaciu, mamy do czynienia z bardzo trudnymi 
warunkami geologicznymi, co rodzi znaczne większe koszty 
wykonywanych robót. Przykładowo: budowaliśmy obwodnicę 
Brzozowa, gdzie 70% kosztów pochłonęła stabilizacja i wzmac-
nianie podmokłego podłoża. Teraz jednak zaczyna się to po-
woli zmieniać. Inwestorzy przekonali się o tym, że lepiej zrobić 
mniej, a porządnie, aby wykonana praca służyła ludziom przez 
lata. Na firmy, które źle wykonują swoją pracę nakładane są 
odpowiednia kary, źle wykonane roboty są rozbierane co wią-
że się z olbrzymimi kosztami dla takiej firmy, a czasem nawet 
jej upadkiem. Dlatego wykonawcy przykładają coraz większą 
wagę do jakości wykonywanych robót.

Powstają nowe drogi: autostrady i drogi szybkiego ruchu. 
Jaką drogę Pana zdaniem należy wykonać w najbliższym cza-
sie, aby poprawiła się komunikacja w otoczeniu Rzeszowa?
Plany na przebudowę dróg są już zatwierdzone, a część z nich 
jest już w realizacji. W najbliższym czasie jest planowana 
przebudowa ul. Lubelskiej poprzez jej przedłużenie i wybu-
dowanie tzw. drogi lotniskowej. Przedłużenie Lubelskiej bę-
dzie w całości poszerzone do czterech pasów ruchu, a nowy 
łącznik biegnący obok portu lotniczego połączy drogę eks-
presową S19 na węźle „Jasionka” z autostradą A4 na węźle 
„Rzeszów-Zachód”. Są również zatwierdzone prace związane 
przebudową dróg m.in. w kierunku Tyczyna i Boguchwały. 
Wszystkie plany mają być zrealizowane do końca 2025 r.

W gminie Głogów Młp. systematycznie inwestuje się w roz-
budowę sieci dróg i ich remonty. W tym roku Pana firma 
wygrała przetarg na remonty cząstkowe oraz nakładki 
asfaltowe w naszej gminie, tym samym realizując inwesty-
cje drogowe w ramach Gminnego Programu Asfaltowania 
Dróg Lokalnych. Kiedy jest Pan gotowy przystąpić do pracy?
Prace chcemy rozpocząć jeszcze końcem marca tego roku. 
W tegorocznej edycji programu łącznie wyasfaltowanych zo-
stanie 10 tys.m2 nawierzchni dróg w Gminie Głogów Młp. 
w sołectwach: Hucisko, Przewrotne, Styków, Głogów Młp., 
Budy Gł., Wysoka Gł., Zabajka, Wola Cicha, Lipie, Rogoźni-
ca, Rudna Mała, Miłocin, Pogwizdów Nowy. Proces będzie 
postępował stopniowo, ponieważ niektóre odcinki dróg będą 
wzmacniane materiałem kamiennym, który gmina przygo-
tuje we własnym zakresie, a my zajmiemy się wykonaniem 
nakładek asfaltowych. Dysponujemy potężnym potencja-
łem wykonawczym. Mamy dwie duże wytwórnie mas bi-
tumicznych, jedną w Rudnej Małej, drugą w Olchowej koło 
Sędziszowa Młp., dobrą ekipę wykonawczą, 212 jednostek 
sprzętowych i nowoczesne maszyny, więc z takim potencja-
łem możemy realizować roboty drogowe na bardzo wysokim 
poziomie. Dajemy gwarancję nawet na 7 czy 10 lat bo wiemy, 
że solidnie wykonana przez nas praca będzie służyła na lata. 
Do tej pory prace wykonane przez naszą firmę 30 lat temu 
znajdują się w doskonałym stanie i nie trzeba ich poprawiać. 
Dla nas zadowolenie inwestora jest najważniejsze.

Pana firma ma swoją bazę na terenie gminy Głogów 
Młp. Czy Pana zdaniem to dobre miejsce do prowadze-
nia działalności?
To bardzo dobre miejsce. W Rudnej Małej koło Głogo-
wa mamy wytwórnię mas bitumicznych, gdzie również 
jako jedni z pierwszych w Polsce produkowaliśmy kostkę 
brukową. To bardzo dobra lokalizacja – znajdujemy się 
w centrum województwa i z jednej strony mamy blisko do 
Rzeszowa z drugiej, do Głogowa, Kolbuszowej czy lotni-
ska w Jasionce. Z Gminą Głogów Młp. zawsze dobrze nam 
się współpracowało i myślę, że ta współpraca nadal będzie 
owocna. Chcemy współpracować z każdą gminą, aby nie 
stracić kontaktu z lokalnymi inwestorami.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Katarzyna Madej 

GOSPODARKA

ZADOWOLENIE INWESTORA JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZE
Rozmowa z Franciszkiem Kosiorowskim,  

Prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów w Rzeszowie

 Podpisanie umowy na realizację tegorocznej edycji „Gminnego Programu 
Asfaltowania Dróg Lokalnych na lata 2016-2020”
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W następnym etapie inwestycji będzie wykonany generalny 
remont budynku, wiata rowerowa, ogrodzenie wewnętrz-
ne, nowe kabiny rezerwowych i piłkochwyty. Chociaż 
Głogovia zaplanowała mecze ligowe w rundzie wiosennej 
na swoim stadionie może się zdarzyć, że mecz będzie ko-
lidował z trwającymi pracami. O ewentualnych zmianach 
miejsca rozgrywek kibice będą mogli dowiedzieć się z por-
tali społecznościowych oraz stron www: laczynaspilka.pl, 
glogovia.futbolowo.pl

Inwestycja opiewająca na kwotę 400 tys. złotych, realizo-
wana jest w 50 % ze środków Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki w Warszawie w ramach programu „Modernizacja 
infrastruktury sportowej 2016”. Pozostałe środki pochodzą 
z budżetu gminy.

Anna Morawiec 

DESZCZÓWKA – CO Z NIĄ ZROBIĆ?

Jak doskonale wiemy, wraz z nadejściem 
wiosny pojawia się więcej opadów desz-
czu, które czasami przeradzają się w ule-
wy. Towarzyszą temu podtopienia dróg, 
posesji oraz upraw. Deszcz z jednej stro-
ny przynosi wiele dobra, lecz co zrobić 
gdy wody jest więcej niż potrzebujemy?

Gdy jedni narzekają na niedostatek wody 
na działce, inni chcieliby zabezpieczyć ją 
przed podtapianiem i uniknąć brodze-
nia w błocie. Jeśli przeszkadza ci nad-
miar wody z opadów atmosferycznych, 
sprawdź, w jaki sposób możesz ją zago-
spodarować. Sposób zagospodarowania 
i odprowadzenia wód opadowych nie 
jest dowolny. Trzeba go dostosować do 
warunków panujących na działce: jej po-
wierzchni, rodzaju gruntu, wyposażenia 
terenu w sieci i uregulowań prawnych.

Z zabudowanych i utwardzonych po-
wierzchni woda opadowa spływa do 
gruntu, przekształcając się w wody po-
wierzchniowe. Im więcej jest na działce 
powierzchni zabudowanych i utwardzo-
nych, tym więcej wody spływa dodatko-
wo na pozostałą jej część. Kategorycznie 

zabronione jest odprowadzenie wód 
opadowych czy drenażu do kanaliza-
cji sanitarnej, z wyjątkiem sytuacji, gdy 
jest to kanalizacja ogólnospławna. Taka 
kanalizacja funkcjonuje jeszcze w części 
Głogowa Młp., jednakże podejmowane 
są działania zmierzające do jej rozdzie-
lenia. W 2015 r. w części Głogowa Młp. 
został wykonany rozdział kanalizacji sa-
nitarnej i deszczowej. Mieszkańcy, ulicy 
Krzywej, Długiej, Jaśminowej, Modrze-
wiowej, Pięknej oraz część ulicy Polnej 
już mogą dokonać przepięcia wody opa-
dowej do kanalizacji deszczowej.

Wodę opadową i roztopową można tak-
że magazynować w zagłębieniach gruntu 
– stawach lub oczkach wodnych – a po-
tem wykorzystywać na przykład do pod-
lewania trawników i ogródka. Z takich 
otwartych zbiorników część wody będzie 
odparowywała w sposób naturalny. Dno 
i skarpy zbiorników powinny być szczel-
ne. Woda deszczowa może być też gro-
madzona w szczelnych zbiornikach (np. 
zakopanych w gruncie lub ustawionych 
w piwnicy) i wykorzystywana na potrze-
by bytowe i gospodarcze. Używa się jej 
potem np. do podlewania działki.

Warto jednak pamiętać o tym, że zma-
gazynowana woda deszczowa nie speł-
nia wymogów wody pitnej – jej spo-
żywanie może być groźne dla zdrowia. 
Jakość wody deszczowej zależy głównie 

od stopnia zanieczyszczenia powietrza 
w rejonie, w jakim mieszkamy oraz od 
konstrukcji i rodzaju pokrycia dachu 
domu. Woda będzie czystsza, jeśli dach 
jest spadzisty – z takiego dachu szybko 
spływa i nie rozwijają się w niej mikro-
organizmy jak w wodzie stojącej w ka-
łużach na dachach płaskich. Najbardziej 
neutralne dla spływającej wody będzie 
pokrycie z dachówki ceramicznej. Ma-
teriały bitumiczne lub blaszane mogą 
ją barwić lub zanieczyszczać metalami 
ciężkimi. Zdecydowanie nie powinno się 
zbierać wody z dachów pokrytych płyta-
mi azbestowo-cementowymi.

Zdecydowanie zachęcamy mieszkań-
ców gminy do prawidłowego zago-
spodarowania wody opadowej, czyli 
jej gromadzenia na działce lub odpro-
wadzania do kanalizacji deszczowej. 
Prawidłowa gospodarka wodami opa-
dowymi zapewnia oszczędność wody 
pobieranej ze źródeł podziemnych 
i uzdatnianej do celów bytowych. Wyeli-
minowanie wód opadowych ze ścieków 
sanitarnych skutkuje z kolei mniejszym 
zużyciem urządzeń na oczyszczalni ście-
ków oraz mniejszym zużyciem energii 
elektrycznej niezbędnej do oczyszczania 
ścieków. Dzięki temu można obniżyć 
koszty oczyszczania ścieków oraz popra-
wić stan środowiska naturalnego.

GOSPODARKA

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

REMONT GŁOGOWSKIEGO STADIONU
Remont miejskiego stadionu sportowego w Głogowie Młp. wkracza w kolejną fazę. Robotnicy 
zamontowali już system automatycznego nawadniania. Teraz czas na prace związane z budową 
nowej płyty na polach karnych poprzez wyprofilowanie i ustabilizowanie podłoża oraz położenie 
odpowiednio przygotowanej darni trawiastej z rolki.

Montaż systemu automatycznego nawadniania
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Skąd pomysł na założenie zespołu jazzowego w Głogowie 
Małopolskim?
Rok temu przeprowadziłem się do Głogowa z Rzeszowa 
i trochę się nudziłem, ponieważ całe swoje życie poświęci-
łem muzyce grając i występując z różnymi zespołami. Jesie-
nią ubiegłego roku poprosiłem ówczesnego dyrektora Szkoły 
Muzycznej Pana Andrzeja Suszka o kontakt z osobami, które 
byłyby chętne do założenia zespołu jazzowego. Umówiliśmy 
się, a oni chętnie przystąpili do mojego pomysłu. Najpierw 
była nas trójka ale z czasem zaczęli dołączać kolejni muzycy. 
Zaczęliśmy się spotykać raz w tygodniu na próbach w Szkole 
Muzycznej w Głogowie Młp., za co jesteśmy wdzięczni obec-
nej Pani Dyrektor Agnieszce Grzesik, która udostępnia nam 
salę i instrumenty. I tak gramy do dzisiaj.

Ilu członków obecnie liczy zespół?
Obecnie zespół tworzy 8-osobowa ekipa. Ja jestem kierow-
nikiem kapeli, gram na fortepianie oraz zajmuję się wo-
kalem, Roman Węglowski – kontrabas, Dariusz Delikat – 
saksofony i klarnet, Paweł Preneta – saksofon tenor, Paweł 
Surowiec – trąbka, Bogdan Reguła – banjo, Jacek Chyba 
– perkusja, Robert Łyczko – tarka i wokal. Większość mu-
zyków to mieszkańcy gminy Głogów Młp., natomiast część 
pochodzi z okolic Głogowa.

Pochodzi Pan z bardzo muzycznej rodziny.
Tak, muzyka od zawsze była obecna w mojej rodzinie. Moja 
żona jest piosenkarką grającą na kilku instrumentach, córka 
ukończyła Akademię Muzyczną w Katowicach. Ja sam gram 
na saksofonie, klarnecie, akordeonie, gitarze i fortepianie. 
Moja mama miała szlacheckie pochodzenie, tak więc wy-
kształcenie muzyczne było dla niej bardzo ważne. Jednym 
z pierwszych mebli w naszym domu był właśnie… pianino. 
Razem z braćmi chodziliśmy do szkoły muzycznej, ale to 
mnie muzyka, szczególnie jazzowa, fascynowała najbardziej. 
W latach 50. jazz w Polsce był jednak tłumiony przez władzę 
komunistyczną. W szkole muzycznej nie wolno było zagrać 

ani jednego amerykańskiego utworu, a za zagranie na forte-
pianie jazzowego akordu dyrektor wzywał rodziców. Ale jazz 
to było to, co naprawdę mnie interesowało.

Podobno jazzu nauczył się Pan słuchając w radiu audycji 
radiowych?
Po powrocie ze szkoły włączałem radio Laksemberg, kul-
tową stację radiową, która raz na jakiś czas grała utwory 
największych gwiazd jazzu tamtego okresu, m.in.: Louisa 
Armstronga, Stana Getza czy Benny Goodmana. To na 
nich się wzorowałem, słuchając w odpowiednich godzi-
nach jazzowych audycji muzycznych. I tak w szkole mu-
zycznej nauczyłem się czytać nuty, a jazzu słuchając radia. 
Robiłem duże postępy w tym kierunku dlatego poszedłem 
dalej. Zakładałem zespoły, dużo koncertowałem grając róż-
ne gatunki muzyki. Współpracowałem z wieloma dobrymi 
muzykami, byłem w szkółce Zbigniewa Namysłowskiego, 
a z Tadeuszem Nalepą obmyślaliśmy jak stworzyć bluesowy 
zespół nazwany później „Blackout”. Ponieważ mój wyjazd 
do Holandii z Blackoutami nie wyszedł zerwałem tę znajo-
mość. Prowadziłem też kapele ludowe, Szkołę Muzyki Roz-
rywkowej w Rzeszowie oraz serwis naprawy saksofonów.

Jazz to muzyka improwizowana. Jak tworzycie swoją mu-
zykę, kto pisze utwory?
Improwizacja w muzyce polega na układaniu przez instru-
mentalistę swojej partii w trakcie występu, przez co proces 
tworzenia utworu zbiega się w czasie z jego wykonaniem. 
Pomimo że improwizacja jest postrzegana jako coś bardzo 
spontanicznego, podstawą dobrej improwizacji jest rzetelne 
przygotowanie, ponieważ wszystko co się gra musi posiadać 
odpowiednią formę i harmoniczny schemat. W muzyce im-
prowizowanej jest podany temat utworu, czyli podstawowa 
melodia posiadająca wyraźny początek i zakończenie oraz 
oprawa akompaniująca – instrumenty, które tworzą całe tło 
dla tematu, czyli melodii którą gra np. trąbka. Gdy temat się 
kończy wtedy każdy z muzyków popisuje się swoimi umie-

W RYTMIE JAZZU…
Rozmowa z Tadeuszem Inglotem, założycielem zespołu Ted Band Jazz Musik Głogów SM

Ted Band Jazz Musik Głogów SM. Od lewej: Tadeusz Inglot, Robert Łyczko, Jacek Chyba, Dariusz Delikat, Paweł Preneta, Roman Węglowski, Paweł Surowiec, Bogdan Reguła.
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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.

jętnościami grając tzw. improwizację. Pisaniem utworów 
zajmuję się ja. Piszę polskie teksty do popularnych, prze-
ważnie amerykańskich utworów muzycznych czyli do tzw. 
standardów. Próbujemy też tworzyć covery popularnych 
utworów.

Czy gracie tylko i wyłącznie jazz czy może też np. muzykę 
rozrywkową w jazzowych aranżacjach?
Gramy przeróbki różnych utworów zachowując przy tym 
styl i brzmienie jazzu. Staramy się też przerabiać na wer-
sję jazzową polskie utwory, aby przedstawić je we własnej 
aranżacji. Marzę o tym, aby te improwizacje były grane bez 
pomocy nut, śmiało i czysto. Panowie z zespołu uczą się 
improwizować, ponieważ nigdy wcześniej nie grali takiej 
muzyki. Przed nami dużo pracy, bo jeśli chcemy coś robić 
naprawdę dobrze to musimy nad tym popracować. Na jazz 
składa się odpowiednia technika, zadęcie, inne brzmienie 
instrumentów, które nie jest tak klasyczne tylko bardziej za-
dziorne i tolerujące różne dysonanse itd. Więc skoro stanę-
liśmy przed wyzwaniem jakim jest improwizacja, to czeka 
nas jeszcze sporo pracy.

Dla jakiej publiczności chcielibyście zagrać?
W najbliższym czasie chcemy wystąpić na rynku w Głogo-
wie Młp. dając koncerty w plenerze. Chcemy, aby głogow-
ska publiczność dowiedziała się o tym, że w Głogowie jest 
taki zespół, który gra trochę „inaczej”. To co nas wyróżnia 
to nie tylko gatunek muzyczny, ale także nasz ubiór – każdy 
z muzyków jest ubrany na czarno, ma biały kapelusz i białą 
muszkę. To jest nasz charakterystyczny element i myślę, że 
dzięki temu również staniemy się bardziej rozpoznawalni.

Jakie są Wasze najbliższe plany muzyczne?
Cały czas chcemy się rozwijać. Bardzo potrzebny nam jest 
puzonista, bo do tej pory jeszcze nie znaleźliśmy chętnego 
i odpowiedniego. Chcemy zrobić troszkę bluesowych rze-
czy, które mają jakiś wspólny mianownik z dixelandem czy 
jazzem tradycyjnym. Na razie mamy jeden utwór bluesowy 
pt. „Odejdź”, skomponowany i zaaranżowany przeze mnie 
na dwa saksofony tenorowe, trąbę i sekcję – fortepian, ban-
jo, kontrabas i perkusję. Mamy też zamiar opracować mar-
sze i gdy będzie taka potrzeba zagramy defiladową marszo-
wą muzykę. Przyszłość przed nami.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Katarzyna Madej

WARSZTATY PISANIA IKON
W SP STYKÓW 

Czym jest ikona? Jakie znaczenia przypisywane są 
barwom? Ikony się pisze czy maluje? Na te pytania 
poznali już odpowiedź uczniowie klas IV-VI Szkoły 
Podstawowej w Stykowie, którzy w dniu 21 lutego br. 
wzięli udział w warsztatach plastycznych.

Zajęcia prowadziła pani Agnieszka Pomykała – konserwa-
tor dzieł sztuki. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, ja-
kie są techniki i zasady wykonania ikon oraz poznali tajniki 
pracy artysty i obejrzeli dzieła malarki. Prowadząca warsz-
taty opowiadała też o pracy konserwatora. Mówiła na czym 
ona polega i w jaki sposób dzieła sztuki chroni się przed 
zniszczeniem. 

Była to również okazja, by spróbować swoich sił w pisaniu 
ikon. Uczniowie mieli do wyboru dwa wzory: „Anioła zło-
towłosego” lub „Matkę Bożą Nieustającej Pomocy”. Uczest-
nicy warsztatów wykonali swoje prace temperą na sklejce, 
wykazując się inwencją twórczą i zaangażowaniem, dzięki 
czemu powstały małe dzieła sztuki.

Szkoła Podstawowa w Stykowie
 

 Podczas warsztatów powstały piękne ikony
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Wprowadzeniem do debaty była dyskusja dotycząca zwie-
rząt bezdomnych, poprowadzona przez Panią Annę Tu-
szyńską. Na początek zastanowiliśmy czym jest bezdom-
ność i dochodząc do wniosku, że zwierzęta, które zostały 
porzucone są zdane wyłącznie na ludzi wspólnie zastano-
wiliśmy się, jak można takim zwierzętom pomóc?

Aby wesprzeć zwierzęta przebywające w schronisku moż-
na włączyć się w akcję zbiórki karmy, koców lub pieniędzy 
na rzecz bezdomnych zwierząt przebywających schronisku. 
Można też zostać wolontariuszem – wystarczy iść do schro-
niska i pomóc w wyprowadzaniu psów, regularnie odwie-
dzać zwierzaki, karmić je i pielęgnować. Dzisiaj Internet ma 
dużą siłę – promujmy wszelkiego akcje na portalach społecz-
nościowych, w Internecie np. zrywamy łańcuchy, przeciw-
działamy maltretowaniu zwierząt. Wystarczy jedno kliknię-
cie. Jednak najlepszy los, jaki może spotkać takie zwierzę to 
adopcja. Uczniowie doszli do wniosku, że jeśli decydujemy 
się na posiadanie pieska warto się zastanowić, czy zamiast 
kupować nie lepiej jest wziąć psa ze schroniska? To duża od-
powiedzialność, trzeba dużo cierpliwości, aby pies znów zaufał 
człowiekowi. Ale dzięki nam pies zyska nowe, szczęśliwe ży-
cie – podsumowali uczniowie. Na koniec obejrzeliśmy krót-
kie filmiki, które pokazywały historię psów przebywających 
w schronisku „Kundelek” – dla niektórych pobyt zakończył 
się adopcją, ale wciąż wiele z nich przebywa w schronisku.

***

W drugiej części spotkania wywołaliśmy debatę, skupiają-
cą się na innego rodzaju zwierzętach, a mianowicie zwie-
rzętach cyrkowych. Tematem było obronienie lub obale-
nie tezy: „Cyrk zagraża bezpieczeństwu zwierząt”. Między 
uczniami wywiązała się dyskusja na temat, czy w cyrkach 
powinny występować tresowane zwierzęta.

ARGUMENTY „ZA”:
- trening cyrkowych zwierząt odbywa się w oparciu o sys-
tem, polegający na nagrodzeniu zwierzęcia smakołykiem 
po każdorazowym poprawnym wykonaniu ćwiczenia;
- cyrki dają możliwość oglądania dzikich zwierząt z bliska, 
możliwość zbliżenia się do zwierzęcia, pogłaskania go czy 
nakarmienia;
- w pobliżu naszej miejscowości nie ma ogrodu zoologicz-
nego, więc cyrk do dobra okazja, aby zobaczyć z bliska eg-
zotyczne zwierzęta;
-w cyrkach pokazywane są zwierzęta bardzo rzadkie, któ-
rych nie ujrzymy w zbyt wielu miejscach.

ARGUMENTY „PRZECIW”:
- tortury podczas tresury: bicie, rażenie prądem, stosowa-
nie haków;
- złe warunki życia i nienależyta opieka – zwierzęta żyją 
w za małych klatkach, nie są odpowiednio karmione;
- zwierzęta cyrkowe są zmuszane do zachowań dla nich 
nienaturalnych (np. balansowanie słonia na piłce);

- zwierzęta żyją w nienaturalnym środowisku, brakuje 
im przestrzeni potrzebnej do normalnego życia (np. sło-
nie, które na co dzień przemierzają dziesiątki kilometrów, 
w cyrku skazane są na kilkumetrowy łańcuch);
- widok kręcącego się w klatce czy kiwającego się godzina-
mi zwierzęcia świadczy o chorobach psychicznych z powo-
du braku przestrzeni i możliwości ruchu;
- podczas sezonu zwierzęta w ciasnych klatkach przewożo-
ne są z miasta do miasta, co jest dla nich źródłem stresu 
i cierpienia;
- poza sezonem zwierzęta są przetrzymywane w klatkach, 
które często okazują się być niewiele większymi od tych, 
w których zamyka się je w okresie letnich pokazów;
- zwierzęta powinny być pod stałą opieką weterynarza;
- przedstawienie z udziałem egzotycznych zwierząt nie po-
siada żadnych walorów edukacyjnych – chodząc do cyrku 
niczego się nie uczymy, a niedźwiadek przebrany w sukien-
kę nie pokazuje nam swojej prawdziwej natury;
- jeśli chcemy pooglądać egzotyczne zwierzęta możemy się 
wybrać do zoo, gdzie znajdziemy prawdziwe informacje na 
temat zwierząt;
- cyrk może być bez zwierząt, mogą go tworzyć artyści – 
żonglerka, szczudlarstwo, balansowanie na linie czy akro-
batyka też są widowiskowe;
- zwierzęta mogą być niebezpieczne dla ludzi – mogą zaata-
kować, przenosić różne choroby.

PODSUMOWANIE: Cyrki z udziałem zwierząt wciąż cieszą 
się dużą popularnością. Wiele osób jest przekonanych, że tre-
sura zwierząt odbywa się w bezpieczny i humanitarny sposób, 
a same zwierzęta dobrze czują się na cyrkowej arenie. Niestety, 
żaden, nawet najlepiej prowadzony cyrk nie jest w stanie za-
pewnić dzikim zwierzętom nawet namiastki ich naturalnego 
środowiska. Postawiona teza „Cyrk zagraża bezpieczeństwu 
zwierząt” została więc obroniona. Podczas debaty z uczniami 
ZS w Głogowie Młp. popłynął jasny komunikat: młodzież jest 
przeciwna występowaniu tresowanych zwierząt w cyrku.

Katarzyna Madej

MŁODZIEŻ DEBATUJE O LOSIE ZWIERZĄT
Uczniowie klas Ia i IIa gimnazjum Zespołu Szkół w Głogowie Młp. uczestniczyli w debacie oksfordzkiej, 
zorganizowanej przez Młodzieżową Radę Miasta pod patronatem Ziemi Głogowskiej. Podczas debaty mło-
dzież żywo dyskutowała nad tezą „Cyrk zagraża bezpieczeństwu zwierząt”.

Uczniowie jednogłośnie stwierdzili, że cyrk bez zwierząt też może funkcjonować, 
a zamiast egzotycznych zwierząt na arenie mogą występować profesjonalni akrobaci
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WYSTAWA W KOLORZE
Galeria Miejsko Gminnego Domu Kultury w Gło-
gowie Młp. zaprasza do obejrzenia wystawy ma-
larstwa Andrzeja Korca, artysty z rzeszowskiego 
środowiska. Wystawa przedstawia obrazy olejne 
w kolorze z różnych okresów twórczości artysty, na 
których zostały uwiecznione uroki miejsc, które nas 
otaczają: natura, krajobraz, architektura.
Andrzej Korzec urodził się w Żarach w 1959 r. Studiował ma-
larstwo w pracowni profesora Jana Szancenbacha w Akade-
mii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom uzyskał w 1989 r. 
W latach 1996-2002 pełnił funkcję prezesa Okręgu Rzeszow-
skiego ZPAP. Uczestniczył w wielu sympozjach, plenerach 
i wystawach w Polsce, Austrii, Czechach, Ukrainie, Niem-
czech, Włoszech, Słowacji, Francji, Węgrzech. Jest człon-
kiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Przemyślu. 

W 2006 r. brał udział w polsko-francuskim projekcie „Piękno 
natury” w Les Arcys, Volgre (Francja). Był stypendystą Mi-
nistra Kultury i Sztuki za 1996/97 rok, a w 2002 Burmistrza 
Klagenfurtu. Laureat wielu nagród i wyróżnień. Zapraszamy 
do zapoznania się pracami artysty, które będą prezentowane 
w Galerii MGDK do 22 kwietnia bieżącego roku.

Anna Morawiec

WYSTAWA 
„MUZYKA OBIEKTYWEM”
W piątkowy wieczór, 10 marca 2017 r. Galeria pod 
ratuszem w Głogowie Młp. gościła w swych podzie-
miach miłośników fotografii przez duże „F”, bowiem 
w galerii zawisły prace Magdaleny Małaczyńskiej.

Prace artystki są odzwierciedleniem jej trzeciej miłości 
(oprócz męża i syna) a mianowicie muzyki, a konkretnie 
jazzu. Nie bez powodu więc jej wystawa nosiła tytuł „Mu-
zyka obiektywem”. Na wielkoformatowych, w większości 
biało-czarnych fotografiach, uchwycone zostały sylwetki 
znakomitych muzyków podczas koncertów, na których 
autorka była obecna, słuchała muzyki i robiła zdjęcia. Były 
więc zdjęcia Ścierańskiego, Karolaka, Breckenridgea, Urba-
niaka. Patrząc na fotografie miało się wrażenie, że za chwilę 
rozlegną się dźwięki, organów, gitary czy saksofonu. 

„Wisienką na torcie” były fotografie muzyków z ich wła-
snoręcznymi dedykacjami i autografami. Całość dopełniła 
znakomita jakość z jaką fotografie zostały wykonane oraz 
kameralna atmosfera Galerii pod ratuszem.

Kolbuszowska Gildia Fotografów

KULTURA

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

Magdalena Małaczyńska i jej prace

Prace artysty zawisły w Galerii MGDK w Głogowie Młp.
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BIBLIOTEKA POLECA
Kresy i bezkresy, Jadwiga 
Czechowicz

Na tle perypetii życiowych Józefa 
Olsiewicza ukazana jest panora-
ma życia Polaków od czasów po-
powstaniowych aż po lata 30. XX 
wieku, z takimi zjawiskami owego 
czasu jak: emigracja Polaków za 
ocean, walka o katolickość, od-
zyskanie niepodległości, wreszcie 
pobożność, zwyczaje i codzienne 
życie. Dodatkowo, książka do-

kładnie oddaje topografię Wileńszczyzny przełomu XIX i XX 
wieku. Pisząc o życiu prostych ludzi, autorka opisała wytrwa-
łą i nieugiętą walkę Narodu Polskiego o wolność i niepodle-
głość. Całą książkę i losy jej bohatera przenika duch, który 
można podsumować słowami, będącymi wyznaniem wiary 
naszych ówczesnych Rodaków: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. 

Słowik, Kristin Hannah

Dwie siostry, Isabelle i Vianne, 
dzieli wszystko: wiek, okolicz-
ności, w jakich przyszło im do-
rastać i doświadczenia. Kiedy 
w 1940 roku do Francji wkracza 
armia niemiecka, każda z nich 
rozpoczyna własną niebezpiecz-
ną drogę do przetrwania, mi-
łości i wolności. Zbuntowana 
Isabelle dołącza do ruchu opo-
ru, nie zważając na śmiertelne 

niebezpieczeństwo, jakie ściąga na całą rodzinę. Opusz-
czona przez zmobilizowanego męża Vianne musi przyjąć 
do swego domu wroga. Cena za uratowanie własnego życia 
i dzieci z czasem staje się dramatycznie wysoka… Inspiro-
wana życiorysem bohaterki ruchu oporu Andrée de Jongh 
opowieść o sile, odwadze i determinacji kobiet.

To tylko pies, Suzanne Selfros

Kiedy wujek Drake, słynny poszu-
kiwacz skarbów, zostaje połknięty 
przez żółwia, Homer dziedziczy po 
nim dwie rzeczy: leniwego, pozba-
wionego węchu basseta i pewną ta-
jemnicę. Dlaczego wuj nazwał tego 
niezdarnego psa „jego najwięk-
szym skarbem”? Dlaczego włożył 
złotą monetę w obrożę? I kto bę-
dzie kontynuował poszukiwania 

największego na świecie skarbu piratów? Dołącz do Ho-
mera, jego siostry Gwendolyn i psa podczas przygód, które 
sprawdzą ich spryt i odwagę. Bohaterowie wyruszą w świat, 
w którym bezwzględni poszukiwacze skarbów czają się za 
każdym rogiem. Przy okazji dowiedzą się, że pies wujka ma 
ukryty talent i że skarb może być bliżej, niż im się wydaje... 

Anna Kopeć, Dyrektor MGBP w Głogowie Młp. 

KULTURAKULTURA

KRONIKI GŁOGOWSKIE
Do Państwa rąk już niebawem trafi kolejna publika-
cja dotycząca naszej Gminy. Ta jest wyjątkowa ze 
względu na osobisty charakter tekstów w niej za-
mieszczonych. To wspomnienia dzieciństwa – chwil 
pełnych radości i wyjątkowej pasji życia.

Na nowo powraca-
ją miejsca, zwyczaje 
i przede wszystkim lu-
dzie, którzy te wyjątko-
we historie budowali. 
W połączeniu z fotogra-
fiami teksty stanowią 
niejako kronikę nie-
dawnej przeszłości – są 
sentymentalnym po-
wrotem do chwil, które 
na zawsze przechowu-
je pamięć. Serdecznie 
dziękuję autorom: Panu 
Walentemu Kotuli oraz 
Panu Romanowi Gro-
deckiemu za przekazane 
teksty, zdjęcia i informacje. Wszystkie zdjęcia zamieszczone 
w publikacji pochodzą z prywatnych zbiorów mieszkańców 
naszej gminy i zostały przekazane MGBP w Głogowie Mało-
polskim, za co serdecznie dziękujemy. Już dzisiaj zapraszamy 
na planowane na przełomie marca i kwietnia spotkanie autor-
skie w MGBP (szczegółowe informacje pojawią się w MGBP 
oraz na stronie internetowej UM i MGBP). Wszystkim czy-
telnikom życzę miłych chwil z gawędami głogowskimi.

Głogów był bardzo rozśpiewanym miasteczkiem i w cie-
płe majowe wieczory słychać było różne, urokliwe śpiewy, 
a to z parku Grabina, z zawałów lub znad stawu. Mło-
dzież w parku organizowała bardzo często potańcówki. 
Wystarczyło, że ktoś przyniósł akordeon i zaczął grać, 
a już schodzili się chętni do tańców. Był tylko jeden pro-
blem, dużo chłopców, a niedosyt dziewcząt. Powodowało 
to, że dziewczęta traktowane były przez nas z dużą aten-
cją i jeżeli ktoś odważył się obrazić dziewczynę zosta-
wał natychmiast skarcony przez pozostałych chłopaków. 
Chłopcy natomiast tworzyli grupy tzw. „spóły” i czasami 
dochodziło między nimi do bijatyki.

/„Głogów mojego dzieciństwa”, R. Grodecki/

Wzięło mnie ostatnio na wspomnienia! Nie wiem, dla-
czego tak się dzieje? Może to już „ten” wiek, może chęć 
podzielenia się atmosferą tamtych beztroskich lat, kiedy 
ganiało się po miasteczku w krótkich porciętach. W „tam-
tych” czasach, czyli na przełomie lat pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych szkoła głogowska podobnie zresztą jak 
i dzisiaj spełniała wielorakie bardzo ważne funkcje. Ale 
nie chciałbym tymi problemami zaprzątać uwagi Czytel-
ników. Moim zamierzeniem jest powspominanie pedago-
gów głogowskich tamtego okresu…

/„Głęboko w sercu i pamięci”, W. Kotula/

Anna Kopeć, Dyrektor MGBP w Głogowie Młp.
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„NA SZKLE MALOWANE”
Galeria Miejsko Gminnego Domu Kultury zaprasza 
do obejrzenia wyjątkowej wystawy prac namalo-
wanych na szkle. Wystawa prezentuje prace dzieci 
i młodzieży, biorących udział w XVII Wojewódzkim 
Konkursie Plastycznym „Na Szkle Malowane”.
Miejsko Gminny Dom Kultury w Głogowie Młp. już od sie-
demnastu lat jest organizatorem Wojewódzkiego Konkursu 
Plastycznego pod nazwą „Na Szkle Malowane”. W tym roku 
zgłoszono 36 prac z różnych instytucji kulturalno-oświato-
wych. Kierując się zasadami zawartymi w regulaminie na-
desłane prace ocenione zostaną w dwóch kategoriach tyczą-
cych się techniki plastycznej czyli malarstwa tradycyjnego 
na szkle oraz nawiązującego do techniki witrażu. Dzieciom 
i młodzieży tym razem zaproponowano temat „ROK 2017 

– ROKIEM ŚW. BRATA ALBERTA”. Każda z prac odznacza 
się precyzją wykonania, a kontrastowe zestawienie kolorów 
i żywe barwy sprawiają, że wystawę ogląda się z niezwykłą 
ciekawością. Zapraszamy do obejrzenia prac, które będą 
prezentowane do 3 kwietnia br.

Anna Morawiec

KULTURA

REPORTAŻ SUBIEKTYWNY

fot. Piotr G
rygiel

Wiatr jest raz wrogiem a innym razem sprzymierzeńcem skradaczy

NABÓR DO SZKOŁY 
MUZYCZNEJ

 Tematem przewodnim konkursu była postać św. Brata Alberta  
– Adama Chmielowskiego 

KIERMASZE WIELKANOCNE
W tym roku w ośmiu miejscowościach naszej gminy odbędą 
się kiermasze wielkanocne, podczas których Panie z Kół Go-
spodyń Wiejskich i Związku Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów zaproszą do obejrzenia i zakupienia niepowtarzalnych, 
ręcznie wykonanych ozdób. Na uczestników będą czekały 
smakowite wypieki, a także rękodzieło artystyczne i dekora-
cje świąteczne. Szczegóły na plakacie. Zapraszamy!

Anna Morawiec 



16 ZIEMIA GŁOGOWSKA 3/2017OŚWIATA

Podczas spotkania mówił Pan o początkach istnienia szkoły, 
która służy już kolejnym pokoleniom. Przez wiele lat był Pan 
jej kierownikiem, ale czy to Pańska pierwsza placówka? 
Moja historia była taka. W okresie okupacji można było stu-
diować księgowość, więc skończyłem zaocznie ten kierunek 
równocześnie pracując w spółdzielni jako kierownik w skle-
pie. W 1944 r. poszedłem na kurs przygotowujący do zawo-
du nauczyciela i rozpocząłem pracę w szkole w Trzęsówce. 
Po dwóch latach przeniesiono mnie do Huty Komorowskiej, 
gdzie po pół roku zostałem kierownikiem tamtejszej szkoły. 
Pracowałem tam do 1951 r. i tam też rozpocząłem budowę 
szkoły. Następnie przeniesiono mnie do Wysokiej Głog.

Jak Pan wspomina lata pracy w szkole w Wysokiej Głog.?
Bardzo dobrze. Warunki pracy tutaj były lepsze niż w powiecie 
kolbuszowskim. Podobnie jak w Hucie Komorowskiej zaczą-
łem przygotowywać przedstawienia z młodzieżą, podpatrując 
pracę aktorów w rzeszowskim teatrze. Z młodzieżą niestety nie 
wyszło, więc zacząłem przygotowywać przedstawienia tylko 
z dorosłymi. Współpraca z gronem pedagogicznym układała 
się bardzo dobrze i stworzyliśmy dobry zespół. Również z ro-
dzicami nie było żadnych problemów. Na zebraniach wygła-
szałem referaty, które budziły wśród nich duże zainteresowa-
nie. Skąd brałem pomysły? Stąd, że uczestniczyłem w różnych 
naradach oraz zapraszałem wykładowców z którymi współ-
pracowałem. Praktykowaliśmy też wizyty domowe, podczas 
których nauczyciele rozmawiali z rodzicami i zapoznawali ich 
z warunkami nauki dzieci. Ważne było, aby rodzice wiedzieli, 
że nauczycielom zależy na dobru dziecka.

Po zakończeniu pracy na stanowisku kierownika szkoły 
w Wysokiej Głogowskiej został Pan Inspektorem Oświaty 
i Wychowania. Na czym polegała Pańska praca?
W 1969 r. „wyrwano” mnie do Wojewódzkiego Zarządu 
Związków Zawodowych, gdzie zostałem wiceprezesem 
Związku Nauczycielstwa Polskiego na całe województwo. 
Do moich obowiązków należała wówczas organizacja kon-
ferencji w 240 rejonach oraz studia doskonalące i organiza-
cja kursów przygotowania pedagogicznego dla osób ubie-
gających się o stanowiska wykładowców. Co miesiąc prezes 
zarządu pokazywał nam najciekawsze i największe placów-
ki oświatowe w Polsce i za granicą, na których staraliśmy 
się wzorować. Kiedy rozwiązałem swoje wydziały w związ-

ku przejąłem zarządzanie oświatą w powiecie – ponad 90 
szkół, licea oraz technika. Zajmowałem się wówczas wie-
loma sprawami. Powołałem zarządy ekonomiczno-admini-
stracyjne szkół zajmujące się m.in. listą płac dla wszystkich 
gmin i zatrudnieniem. Pomimo trudności staraliśmy się 
zapewnić uczniom jak najlepsze warunki do nauki.

Będąc w zarządzie okręgu Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego został Pan prezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 
Co dała Panu ta praca?
To była potężna organizacja, która prowadziła szereg progra-
mów dla rodzin zastępczych, kursy oraz działania w zakre-
sie profilaktyki dzieci i młodzieży. Kierowaliśmy kilkanaście 
tysięcy dzieci na kolonie i prowadziliśmy ośrodek adopcyj-
no-wychowawczy. Aż 470 dzieci przekazaliśmy do rodzin 
własnych, nie mówiąc już o rodzinach zastępczych. Przezna-
czaliśmy również dzieci do adopcji zagranicznych. Jeśli cho-
dzi o Głogów, w gminie były dzieci w rodzinach zastępczych. 
Był też chłopiec umieszczony w rodzinie własnej. Jeżeli cho-
dzi o moje doskonalenie zawodowe to muszę przyznać, że 
praca w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci dała mi najwięcej.

Wymyślił Pan również nowatorską jak na owe czasy ogól-
nopolską akcję zaopatrzenia szkół w podręczniki.
Najpierw system ten wprowadziłem w Głogowie, następnie 
napisałem o tym artykuł do ogólnopolskiej gazety, dzięki 
czemu akcja rozpowszechniła się na skalę krajową. Na czym 
polegał ten system? Mianowicie na tym, że szkoła dyspo-
nowała dużą ilością podręczników, dzięki czemu dzieci 
nie musiały ich nosić ze sobą. Jeden komplet podręczni-
ków zawsze był w szkole, a drugi uczeń miał do dyspozycji 
w domu. Prawda jest taka, że nie wszystkim się to jednak 
podobało i z tego co pamiętam system upadł w latach 90.

A jak wyglądała sytuacja oświaty w gminie głogowskiej?
Swoją pracę rozpocząłem od uporządkowania ksiąg we 
wszystkich szkołach. Zależało mi na wszystkich szkołach 
jednakowo, począwszy od ich adaptacji po remonty i zakup 
wyposażenia. Przymierzaliśmy się wówczas do budowy szkół 
w Budach Głogowskich i Przewrotnem. Obydwie szkoły były 
w planie państwowym. Jednak jakieś półtora roku przed 
końcem pięciolatki otrzymaliśmy zawiadomienie, że Budy 
Głogowskie i Przewrotne zostały zdjęte z planu inwestycyj-
nego. Pozwolono nam tylko na remonty istniejących budyn-
ków. Zaopatrzyliśmy także szkoły w pomoce dydaktyczne.

Jakie jest Pana zdanie na temat nowej reformy szkolnictwa?
Poprzedni system był dobry i do tego chce się wrócić, ale 
czy się wróci do niego dokładnie, czy nie będzie jakichś 
wypaczeń? Tego nie wiem. Dobrym pomysłem były szkoły 
zawodowe, ponieważ po ich ukończeniu uczniowie mogli 
podjąć pracę w swoim zawodzie. Nie wiadomo jednak jak 
to będzie wyglądać w ostatecznym wykonaniu. Ja zawsze 
powtarzałem, że chcemy nauczyć naszych uczniów przede 
wszystkim myślenia i tego samego wy uczcie.

Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiali: Bernadeta Sałek i Tadeusz Zygo

NIECODZIENNE SPOTKANIE
1 lutego br. Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej gościł pana Stanisława Saramę, kierownika placówki 
w latach 1951-1970, który zapisał się w historii miejscowości jako nieoceniony pedagog, ale także inicjator 
budowy nowej szkoły.

Stanisław Sarama podczas spotkania z uczniami ZS w Wysokiej Głogowskiej
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Już siedem lat minęło, odkąd w gimnazjum Zespołu Szkół 
w Głogowie Młp. powstała pierwsza Klasa Językowa. W tym 
czasie staraliśmy się nauczyć naszych podopiecznych języ-
ka angielskiego w zakresie szerszym niż zakłada program 
nauczania, ułatwiając im przełamanie barier komunika-
cyjnych i doskonaląc swobodę posługiwania się tym języ-
kiem w życiu. Angielskiego uczymy się przecież po to, żeby 
porozumieć się za granicą, nawiązać nowe znajomości czy 
znaleźć lepszą pracę. A język Szekspira to prawdziwa lingua 
franca naszych czasów, język ojczysty ponad pięciuset mi-
lionów ludzi na świecie, a uczy się go aż półtora miliarda. 
Nic dziwnego, że w głogowskiej szkole także chcemy sku-
tecznie nauczyć młodzież najpopularniejszego języka świa-
ta, umożliwiając jej między innymi udział w międzynaro-
dowych projektach i zagranicznych wymianach.

Obok Erasmusa jednym z ostatnich naszych przedsięwzięć 
jest współpraca z Institut Joan Sola w Hiszpanii. W lutym 
12 uczniów wyjechało w ramach wymiany do miasta Torre-
farrera w pięknej Katalonii, gdzie zlokalizowana jest nasza 
szkoła partnerska. 

Gospodarze przybliżyli nam kulturę regionu, organizując 
prezentacje poświęcone tradycjom, degustacje potraw oraz 
naukę narodowego tańca Sardana. Paella z owocami mo-
rza, tortilla, Crema Catalana oraz przeróżne potrawy ze śli-
maków to przysmaki, których mogli skosztować uczniowie 
dzięki gościnności rodzin. Wzięliśmy też udział w warsz-
tatach kulinarnych oraz zajęciach, w tym lekcjach języka 
katalońskiego. Przede wszystkim mieliśmy okazję uczestni-
czyć w codziennym życiu szkolnym tamtejszej społeczno-
ści. Z zaskoczeniem odkryliśmy, że w partnerskiej szkole 
zabronione jest używanie telefonów komórkowych zarów-
no podczas lekcji, jak i przerw oraz folii aluminiowej do 
pakowania drugiego śniadania, a uczniowie mają dwudzie-
stominutową przerwę, podczas której obowiązkowo w ciszy 
czytają fragment książki. 

Oficjalną część stanowiło spotkanie w ratuszu z burmi-
strzem miasta Torrefarrera oraz wręczenie certyfikatów 
i upominków podczas uroczystej kolacji. 

Program wizyty uwzględniał zwiedzanie historycznego 
miasta Lleida, gdzie znajduje się La Seu Vella czyli Stara Ka-
tedra. Warto było pokonać dwieście stopni, by dostać się na 
wieżę, skąd można było podziwiać piękną panoramę mia-
sta. W Barcelonie oglądaliśmy wspaniałą architekturę, mię-
dzy innymi Port Vell, budowaną od ponad stu lat bazylikę 
Sagrada Familia oraz inne dzieło Gaudiego – Park Güell. 

Wymiana była częścią projektu eTwinning „You will love 
our culture”. Cieszymy się, że to jeszcze nie koniec wspólnej 
przygody, bowiem w maju będziemy gościć naszych part-
nerów w Zespole Szkół w Głogowie Młp. 

Sabina Malik, Adrianna Kruk
nauczyciele w Zespole Szkół w Głogowie Młp.

OŚWIATA

POLSKO-HISZPAŃSKA WYMIANA MŁODZIEŻY

Zwiedzanie słonecznej Barcelony
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LUTOWE ATRAKCJE  
W SP W RUDNEJ MAŁEJ

KARNAWAŁ

17 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej w Rudnej Małej 
udali się do Domu Ludowego, gdzie odbyła się dla nich 
szkolna zabawa karnawałowa. W tym roku poprowadził ją 
Pan Tomasz Kawa wraz z asystentem ze Szkoły Muzycznej 
Yamaha. Na tę okazję dzieci przebrały się w ulubione stro-
je karnawałowe, a sołtys Rudnej Małej pani Anna Oczoś 
ufundowała słodkie nagrody dla uczestników. Tańce do 
znanych przebojów muzycznych przeplatane były wieloma 
konkursami: tanecznym, piosenkarskim, a także ze zna-
jomości słynnych utworów czy ulubionych bajek. Gwoź-
dziem programu był wybór królowej i króla balu, którymi 
zostali Tosia Ulicka i Bartuś Betleja.

ZOOWYCIECZKA

28 lutego uczniowie klas I-V Szkoły Podstawowej wyjechali na 
zoowycieczkę do sklepu „Majster” w Rzeszowie, gdzie uczest-
niczyli w zajęciach, poznając zwyczaje życiowe przedstawicieli 
ssaków, ptaków, ryb i gadów zgromadzonych w sklepie. Naj-
pierw dzieci pod opieką pani Marysi zobaczyły parkę maleń-
kich małpek z gatunku marmozeta białoucha, które osiągają 
rozmiar maksymalnie 37cm i ważą do kilograma. Następnie 
uczniowie zatrzymali się przy wolierach z ptakami – tu po-
dziwiali różne gatunki papug i ozdobne kury, które zamiast 
pierza pokryte są włosiem. Właściciele takich kur poddają je 

zabiegom fryzjerskim i kosmetycznym, a także uczestniczą 
w specjalnych wystawach drobiu ozdobnego. Wśród gadów 
szczególne wrażenie zrobiły na dzieciach legwany zielone 
i ostroogonowe, agamy brodate, gekony lamparcie oraz boa 
dusiciele. W rzeszowskim „Majstrze” znajduje się największe 
na Podkarpaciu akwarium słonowodne, w którym pływają 
m.in. sumy clariasy i piranie. Praktyczne zajęcia z zoologii do-
starczyły dzieciom nie tylko wiele wiadomości, ale także nie-
zapomnianych wrażeń wywołanych bezpośrednim kontak-
tem ze zwierzęcymi ulubieńcami. Na zakończenie wycieczki 
uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Michał Lubecki

WYSOKA GŁOGOWSKA 
W MINIATURZE

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017 
w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej w ramach 
programu „mPotęga” realizowany był projekt „Wy-
soka Głogowska oczami matematyka – architekta”. 
W czasie zajęć uczniowie pracowali nad przygo-
towaniem makiety centralnej części miejscowości 
Wysoka Głogowska. 

Młodzież sfotografowała oraz zmierzyła najważniejsze budyn-
ki wsi oraz odległości między nimi, zwracając uwagę na kon-
strukcje dachów. Na zajęciach prowadzonych przez geodetę 
i architekta, uczniowie dowiedzieli się o krokach które należy 
podjąć, aby dostać się na studia architektoniczne lub geode-
zyjne. Prowadzący opowiedzieli o swoich zawodach oraz za-
poznali uczniów z przyrządami pomiarowymi. Przedstawione 
umiejętności zostały wykorzystane praktycznie. Wspólnie wy-
konano projekt i wizualizację jednej z klasopracowni.

W szkole przeprowadzono konkurs „Mój dom w skali”, 
w dwóch kategoriach: indywidualnej i grupowej. Zwycięz-
cy zostali obdarowani cennymi nagrodami sfinansowanymi 
przez Fundację mBanku, a wszyscy pozostali pamiątkowy-
mi brelokami z logotypem projektu. Na powstałej „miniatu-
rze” znajduje się kościół, szkoła, dom ludowy, dom strażaka, 
dworek. Młodzież zadbała o to, aby dokładnie odwzorować 
budowle, z zachowanie proporcji, kolorystyki i usytuowania. 
Całość została gustownie wykończona poprzez odpowiedni 
wystrój otoczenia, park, place zabaw. Przez pół roku gim-
nazjaliści pracowali z wielkim zaangażowaniem, prowadzili 
dyskusje, uczyli się dochodzenia do kompromisów. Okazało 
się, że są uczniowie, którzy doskonale radzą sobie z przeli-
czaniem skali, inni z obróbką materiału, a jeszcze inni z es-
tetycznym wykończeniem, co przyczyniło się do współpracy 
między zespołami i powstania pięknej pracy.

Jak stwierdzili sami uczniowie zajęcia były ciekawe, pano-
wała miła i przyjemna atmosfera i z niecierpliwością czekali 
na kolejne. Takie projekty powinny być częściej realizowa-
ne. Zapraszamy wszystkich chętnych do obejrzenia makie-
ty w naszym gimnazjum.

Joanna Bujak, Aneta Kowalska

OŚWIATA

Na makiecie znalazły się charakterystyczne budynki Wysokiej Głogowskiej: kościół, 
szkoła, dom ludowy, dom strażaka i dworek

 Bezpośredni kontakt z egzotycznymi zwierzętami dostarczył dzieciom wiele radości
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Takie pozytywne emocje towarzyszyły wszystkim w walen-
tynki. Trudno się dziwić, że na chwilę na dalszy plan ode-
szły kartkówki i zadania domowe, gdy w powietrzu unosiło 
się to najważniejsze uczucie – miłość. Panie Cecylia Buczko 
i Katarzyna Sobek postanowiły wykorzystać to modne świę-
to w pożyteczny sposób. Zaproponowały wszystkim ciekawą 
zabawę, w ramach której uczestnicy mogli nie tylko okazać so-
bie nawzajem sympatię, ale także zachęcić innych do czytania 
książek. Ochotnicy, którzy wzięli udział w akcji bibliotecznej 
„Książka od serca”, z ogromnym zaangażowaniem dedykowali 
swoje ulubione utwory sympatiom i najbliższym osobom.

Świetną okazją do przemienienia zwyczajnej środy w wyjątko-
we święto był Dzień Kobiet. Trzeba przyznać, że chłopcy spi-
sali się na medal i zrobili wszystko, by ich koleżanki poczuły 
się wtedy naprawdę wyjątkowo. W świetlicy szkolnej odbył się 
także konkurs Mini Miss. Podczas eliminacji wyłoniono Miss 
Uśmiechu, Zabawy, Piękności, Wdzięku, Przyjaźni i Świetlicy.

Panie Lidia Nowosiadły i Anna Borowiec przygotowały też 
niespodzianki dla miłośników przyrody. W lutym naszą szkołą 
szkołę znowu odwiedziły zwierzęta. Tym razem nie były to pu-
szyste króliki i kotki, ale węże zbożowe, pyton tygrysi, legwan, 
kameleon i inne gady. Dzięki „żywej lekcji przyrody” popro-
wadzonej przez pana Przemysława Ludwina młodzież mogła 
z bliska przyjrzeć się tym ciekawym stworzeniom. W marcu 
odbyły się natomiast zajęcia pt. „Fauna i flora mórz i oceanów” 
pana Stanisława Jantury, podczas których uczestnicy zobaczyli 
ponad 500 okazów pochodzących z Wielkiej Rafy Koralowej, 
Morza Śródziemnego i Morza Bałtyckiego.

Wszyscy doskonale wiedzą, że dzieci uwielbiają przeno-
sić się do zaczarowanego świata bajek i oglądać niezwykłe 
historie. W marcu uczniowie klas I-III szkoły podstawo-
wej obejrzeli przedstawienie pt. „Baśnie pana Andersena”, 
a młodzież z klas IV-VI próbowała znaleźć metodę na „go-
gów”, obserwując przygody Ciamciary i Zasępy, bohaterów 
spektaklu „Sposób na szkołę”. Występy aktorów Katolickie-
go Teatru Edukacji z Krakowa bardzo spodobały się wi-
dzom i wprawiły wszystkich w dobry nastrój.

Uczniowie wzięli też udział w ciekawych warsztatach profilak-
tycznych. Zajęcia, które z pozoru były świetną okazją do zaba-
wy, pełniły niezwykle ważną funkcję edukacyjną. Uczestnicy 

UŚMIECH NA CO DZIEŃ
Podobno uśmiech jest najlepszym lekarstwem na szare, pochmurne dni. Nauczyciele i uczniowie Zespołu 
Szkół w Głogowie Małopolskim znają tę zasadę, dlatego codziennie starają się okazywać sobie sympatię 
i dają nawzajem powody do radości. 

spotkania przymierzyli „alkogogle” i „narkogogle”, dzięki cze-
mu przekonali się, że zakazane substancje wpływają mocno na 
zmysły człowieka i są bardzo szkodliwe. 

W ostatnim czasie nasi podopieczni cieszyli się też z sukcesów 
w konkursach plastycznych, zawodach sportowych, itp. Te 
osiągnięcia dały mnóstwo satysfakcji nie tylko samym laure-
atom, ale także ich opiekunom. Uczniowie szkoły podstawo-
wej otrzymali nagrody w XVII Powiatowym Konkursie Twór-
czości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pod hasłem „Cztery 
Pory Roku – Zima”, a gimnazjalistki zdobyły III miejsce w po-
wiecie rzeszowskim w piłce ręcznej. W tym roku zima była 
długa i mroźna, dlatego szukanie powodów do radości było 
podwójnie ważne. Wspólnymi siłami udało nam się znaleźć 
sposoby na wywołanie uśmiechu i odczarowanie szarych dni.

Ewa Furgała, nauczycielka ZS w Głogowie Młp.

SALONIK PRASOWY (W BIEDRONCE )
GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, UL. PIŁSUDSKIEGO 24
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„Książki od serca” skrupulatnie zapakowane i opatrzone dedykacją wywoływały 
uśmiech na twarzach uczniów i nauczycieli

III miejsce w powiecie rzeszowskim w piłce ręcznej gimnazjalnej dziewcząt:  
Nikola Bielecka, Dominika Moskwa, Gabriela Liszcz, Gabriela Kondras, Wiktoria Szczupaj, 
Alicja Kozioł, Wiktoria Warzocha, Olga Lipiński, Anna Rusin, Agata Bazan, Sabina Woźniak
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miejsce musiała zabierać ze sobą różne rzeczy dla niej i ca-
łego fraucymeru, niezbędne do codziennego funkcjono-
wania. W skład bagażu wchodziła odzież, zastawa stołowa 
i kuchenna, podręczna biblioteczka, przybory kosmetyczne 
i toaletowe oraz mnóstwo innych drobiazgów. Wszystko to 
magnatka musiała zabrać ze sobą, by żyć na poziomie od-
powiednim do jej stanu. Same peruki, bez których żadna 
ówczesna dama nie mogła się obyć, zajmowały kilka ku-
frów. Poliwanow, jako szlachcic poczuwał się do obowiązku 
niesienia pomocy księżnej i w odpowiedzi obiecał jej, że 
przyśle do Głogowa zdobyte na Turkach wielbłądy. Lubo-
mirska była początkowo zaskoczona tą propozycją, ale nie 
odmówiła ich przyjęcia.

Zanim jednak wielbłądy dotarły do Głogowa musiało minąć 
jeszcze sporo czasu. Księżna listownie kilka razy przypomi-
nała rosyjskiemu oficerowi o jego obietnicy. Wreszcie pod 
koniec sierpnia 1771 r. do miasteczka przyprowadzono dwa 
wielbłądy, które wprawiły w konsternację książęcych stajen-
nych. Otóż nie potrafili oni założyć zwierzętom uprzęży oraz 
juków. Wielbłądy więc przez kilka miesięcy stały w stajni lub 
pasły się na łące wzbudzając wśród mieszkańców niemałą 
sensację. Dopiero sprowadzenie w grudniu kolejnych dwóch 
wielbłądów, tym razem okulbaczonych, pozwoliło stajennym 
poznać tajniki nakładania na nie uprzęży.

Nie wiadomo jak długo wielbłądy przebywały w Głogowie. 
Urszula Lubomirska w swojej korespondencji dzieliła się 
uwagami dotyczącymi trudności z ich sprowadzeniem, gdy 
natomiast zwierzęta zaczęły już pracować, więcej o nich 
nie wspominała. Jednak epizod ten jest ciekawy nie tylko 
z uwagi na fakt obecności wielbłądów w Głogowie, ale rów-
nież z powodu okoliczności ich sprowadzenia, a więc wyda-
rzeń związanych z konfederacją barską.

Robert Borkowski

HISTORIA

Za ich sprowadzenie odpowiedzialna 
była ówczesna właścicielka miasta Ur-
szula Lubomirska. Miało to miejsce 
podczas konfederacji barskiej, gdy do-
chodziło do licznych bitew i potyczek 
pomiędzy konfederatami a wojskiem 
rosyjskim. Obie walczące strony potrze-
bowały koni, bezpośrednio pod wierzch 
lub do zaprzęgów. Księżna sympatyzu-
jąca z konfederatami, początkowo po-
magała im ofiarowując kilka zwierząt 
ze swojej stajni. Lecz z czasem, gdy pod 
Głogów podchodziły coraz to nowe 
oddziały barzan, którzy domagali się 
płacenia podatków i oddawania koni, 
zaczęła się im przeciwstawiać. Przy-
kładem nadużyć konfederatów było 
postępowanie pułkownika Kazimierza 
Lenartowicza, który 21 lipca 1771 r. na 
czele 120 jeźdźców wtargnął do Głogo-
wa. Zażądał pieniędzy z tytułu podatku 
łanowego i podymnego, a gdy księżna odmówiła, pojmał 
jej zarządcę majątku, rabina i kilku znaczniejszych Żydów. 
Czyż to nie jest ostatnia opresja – oburzała się Lubomirska 
w swojej korespondencji – pod moją bytność ważyć się to 
robić, zjechałam była właśnie na odpust mieszkając teraz 
w Rejteradzie i co [tylko] Ichmościowie najechali.

Innym razem, gdy księżna jechała z Głogowa do Rejterady, 
jej karetę zatrzymał kilkusetkonny oddział wojska litew-
skiego. Konfederaci nie pytając się nawet, kim jest podró-
żująca dama, przystąpili do wyprzęgania koni. Na lament 
Lubomirskiej zareagował dopiero obecny przy oddziale 
marszałek konfederacki, który wstrzymał rekwizycję i po-
zwolił księżnej jechać dalej. Przysłał on później do pałacu 
w Rejteradzie swojego pułkownika z przeprosinami. Nie 
omieszkał przy tym wyprosić wsparcia materialnego. Za-
ledwie tydzień po tym incydencie w Rejteradzie pojawił 
się inny oficer przysłany z rozkazu Kazimierza Pułaskie-
go. Zażądał on wypłacenia specjalnego podatku, rzekomo 
uchwalonego przez sejmik w Opatowie. Trzymał mnie od 
ósmej godziny z rana aż do drugiej z południa – skarżyła 
się księżna – nareszcie wszystkie mi konie zabrał i gościom 
przytomnym (obecnym), musiałam mu się opłacić dwoma 
tysiącami złotych. Urszula Lubomirska narzekała również 
na ukrywające się w głogowskich lasach niedobitki wojsk 
konfederackich, które plądrowały należące do niej wioski.

Włości księżnej nie oszczędzali także Rosjanie. Od komen-
danta wojsk stacjonujących w Rzeszowie, niejakiego Poli-
wanowa, nieustannie przychodziły rozkazy o przymuso-
wych dostawach żywności lub o dostarczaniu podwodów. 
Ale najbardziej uciążliwe były rekwizycje koni. Księżna 
zaczęła skarżyć się komendantowi, że z powodu rekwizycji 
brakuje jej koni jucznych i pociągowych. Bez zwierząt trud-
no jej było podróżować, gdyż przenosząc się z miejsca na 

WIELBŁĄDY W GŁOGOWIE?
Nikogo z mieszkańców gminy Głogów Małopolski nie dziwi ryk lwa Simby. Z egzotycznymi (i nie tylko) zwie-
rzętami spotkać się można również w Małym Zoo w LKJ Zabajka. Jednak w XVIII w. głogowianie także mogli 
oglądać niezwykłe w naszym kraju zwierzęta. A były nimi wielbłądy.

Fragment listu U. Lubomirskiej z 24.08.1771 r., w którym znajduje się wzmianka o wielbłądach. 
Zbiory AGAD w Warszawie
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Bohaterka naszego cyklu w czasie swojego życia była osobą 
dobrze znaną w całej Rzeczpospolitej. Pamięć o niej przetrwa-
ła i chociaż nie znajdziemy na jej temat wzmianek w podręcz-
nikach, redaktorzy Polskiego Słownika Biograficznego uznali, 
że należy jej poświęcić notkę, która w wielkim skrócie przed-
stawia jej życie. Niestety nawet i tam znalazło się wiele błędów 
i nieścisłości. W historii Głogowa Małopolskiego księżna ode-
grała bardzo ważną rolę, dlatego głogowscy radni postanowili 
uczynić ją patronką jednej z ulic położonej na osiedlu Niwa.

Urszula z Branickich Lubomirska urodziła się w 1697 r. jako 
najmłodsze dziecko Stefana i Katarzyny Branickich, wojewo-
dów podlaskich. Po kądzieli była prawnuczką słynnego Ste-
fana Czarnieckiego, pogromcy Szwedów. W 1724 r. poznała 
Jana Kazimierza Lubomirskiego, który zdecydował się dla niej 
porzucić służbę w zakonie maltańskim i pojąć ją za żonę. Ich 
ślub odbył się 11 listopada 1725 r., a nie jak podano w PSB 
w 1723 r. Młodzi na miejsce ślubu wybrali Białystok, rezyden-
cję brata Urszuli, Jana Klemensa Branickiego, ponieważ gło-
gowski pałac Lubomirskiego był dopiero w budowie. Po ślu-
bie Jan Kazimierz i Urszula przybyli jednak do Głogowa, a od 
1727 r. mogli już zamieszkać w wykończonym pałacu.

Książęca para niezwykle się kochała. Lubomirski w listach 
pisanych do żony zwracał się do niej w sposób bardzo czu-
ły, co było rzadkością w tamtej epoce, kiedy to małżeństwa 
przeważnie aranżowane były przez rodzinę. W nagłówkach 
jego listów można znaleźć zwroty takie jak Moja serdecznie 
kochana Orszulko Dobrodziejko lub Moja serdecznie kocha-
na Orszuliczko żoniusiu i nadduszyczko najukochańsza Do-
brodziejko. List z 19 marca 1727 r. Lubomirski kończył na-
stępującym zdaniem: Ja, jak prędko stanę w Warszawie, będę 
się spieszył z interesami, abym mógł jak najprędzej powrócić 
do mojej serdecznej Dobrodziejki, o której zdrowie poradzę 
się doktorów królewskich, a teraz ściskam cię serdecznie moja 
duszo i całuję w samą gębusię i z tym kończę, żem jest na 
wieki, wieki kochający z duszy i serca mężuś i parobeczek. Jak 
widać, książę naprawdę żywił do swojej żony głębokie uczu-
cie. Niestety, ich szczęście nie trwało długo. Jan Kazimierz 
Lubomirski zmarł w 1737 r., a Urszula zdecydowała się nie 
wychodzić ponownie za mąż. Nie było to zgodne z realiami 
świata, w którym dominowali mężczyźni. Większość mło-
do owdowiałych kobiet szybko szukała sobie nowego męża, 
znajdując u jego boku ochronę i protekcję. Urszula Lubo-
mirska postąpiła inaczej, demonstrując w ten sposób swoją 
siłę charakteru oraz niegasnącą miłość do zmarłego męża.

Księżna prowadziła życie niezwykle ruchliwe przemieszczając 
się między Warszawą, Białymstokiem i Głogowem. Klika lat 
spędziła w Czechach, gdzie poznała i zaprzyjaźniła się z cesa-
rzową Marią Teresą. Dopiero na początku lat 60. XVIII w. na 
dłużej zaczęła zatrzymywać się w swoich rodowych włościach. 
To jej nasze miasto zawdzięcza budowę nowego ratusza, który 
do dzisiaj pełni swą funkcję. W trosce o życie religijne swoich 
poddanych księżna sprowadziła do Głogowa księży misjona-
rzy ze Zgromadzenia Misji św. Wincentego a Paulo i ufundo-
wała dla nich kościół, nową plebanię oraz dom rekolekcyjny. 
Zabezpieczyła też ich byt materialny ustanawiając fundusz, 

z którego miała być im wypłacana prowizja. Chcąc pomnażać 
dobrobyt mieszkańców, księżna powołała do życia dwa nowe 
cechy rzemieślnicze – sitarski i błoniarski (szklarski). W 1774 
r. usiłowała również założyć w Głogowie stowarzyszenie ku-
pieckie, ale po I rozbiorze Rzeczpospolitej, gdy zostały prze-
cięte tradycyjne szlaki kupieckie, zamysł ten nie powiódł się. 
Z sukcesem za to udało jej się powiększyć swoje dobra wy-
kupując w 1758 r. prawa do starostwa bratkowickiego, które 
przylegało do jej majątku. W ten sposób przejęła kontrolę 
m.in. nad takimi miejscowościami jak Zabajka, Budy Głogow-
skie, Przewrotne i Hucisko, zapoczątkowując w ten sposób ich 
wspólną z Głogowem historię.

Ostatnie dziesięć lat swojego życia Urszula Lubomirska 
spędziła mieszkując przeważnie w swoim głogowskim pa-
łacu. W lecie często przenosiła się do pobliskiej Rejterady 
w Rudnej Małej, gdzie znajdował się jej pałac letni wraz 
z ogrodem. Od 1770 r. stałym jej zwyczajem było spędzanie 
jesiennych miesięcy w należącym do niej Gdowie, położo-
nym nieopodal Wieliczki. Od wiosny 1775 r. Lubomirska 
zaczęła coraz częściej chorować. W zimie tego roku poje-
chała nawet leczyć się do Krakowa. W swoim testamencie 
zapisała: Miejsce do pogrzebu i złożenia ciała mojego nie inne 
mieć chcę i naznaczam jak tylko w Głowowie w nowo ode 
mnie wybudowanym kościele xx. misjonarzów. A jeżeliby się 
Panu Bogu gdzie indziej w tym królestwie lub za kordonem 
podobało życia koniec mi naznaczyć, w tym razie obliguję, 
aby według wzwyż wyrażonej dyspozycji mojej, ciało moje 
do Głowowa sprowadzone i na miejscu wyznaczonym po-
grzebane było. Księżna zmarła 6 maja 1776 r. i pochowana 
została zgodnie ze swoją wolą w krypcie głogowskiego ko-
ścioła św. Wincentego a Paulo. Jednak 10 lat później, pod-
czas sporządzania inwentarza, jej ciała już tam nie było. Czy 
uda się kiedyś odkryć tajemnicę zniknięcia zwłok księżnej?

Robert Borkowski

HISTORIA

GŁOGOWSKIE BIOGRAFIE
URSZULA Z BRANICKICH LUBOMIRSKA

Głogów za czasów Urszuli Lubomirskiej.  
Obraz T. Reguły eksponowany w ratuszu w Głogowie Młp.

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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czonych instruktorów pływania. Sekcja bierze udział w za-
wodach pływackich z cyklu „Liga VI Miast”. Wydatki w sek-
cji pływackiej to m.in.: transport zawodników na zawody, 
prowiant na zawody, zakup pucharów, medali, poczęstunku 
oraz innych opłat związanych z organizacją zawodów m.in.: 
ekwiwalent sędziowski i kadry trenerskiej, ubezpieczenie za-
wodników, zakup sprzętu: płetw, desek, ósemek, gum, łapek, 
itp., a także akcesoriów treningowych takich jak koszulki 
sportowe i czepki silikonowe z logo klubu.

SEKCJA TENISA ZIEMNEGO. Tenis ziemny jest dyscy-
pliną wschodzącą w naszej gminie, dlatego liczba uczest-
ników proporcjonalnie do innych sekcji jest mniejsza. Do 
sekcji należy 8-10 osób. Wydatki sekcji tenisa ziemnego to 
m.in.: wynagrodzenie dla trenera, zakup sprzętu, wynajem 
kortu tenisowego, ubezpieczenie zawodników.

SEKCJA GOLFA. Od zeszłego roku UKS IKAR prowadzi 
treningi na polu golfowym NTB Active Club. Treningi 
odbywają się w sezonie letnim raz w tygodniu i kończą 
się zawodami podsumowującymi sezon. Wydatki na sek-
cję to m.in.: wynajem pola golfowego, zakup prowiantu, 
nagród na zawody, wynagrodzenie instruktora, ubezpie-
czenie zawodników. 

Inne wydatki klubu związane są z jego bieżącym funkcjo-
nowaniem to opłaty księgowe, bankowe i skarbowe, wydat-
ki na promocję oraz prowadzenia biura.

Uczniowski Klub Sportowy IKAR, od samego początku swo-
jego istnienia działa w celu zapewnienia możliwości pozalek-
cyjnej aktywności sportowej dzieci i młodzieży oraz zrówno-
ważonego rozwoju młodych talentów z terenu gminy Głogów 
Młp. Przez kilka lat swojej działalności, z całą pewnością mo-
żemy powiedzieć, iż ten cel udało się nam zrealizować.

Zarząd oraz trenerzy UKS IKAR

SPORT

Uczniowski Klub Sportowy IKAR 
powstał w 2013 r. z inicjatywy władz 
gminy oraz środowiska trenerskiego. 
W spotkaniu organizacyjnym wzię-
li wówczas udział Burmistrz Gło-
gowa Młp., Paweł Ginalski, Paweł 
Grzywacz, Edward Sapko, Tomasz 
Gwóźdź. Celem zawiązania klubu 
było m.in. rozwiązanie problemu braku profesjonalnych 
treningów dla najmłodszych zawodników piłki nożnej.

Do 2013 r. każdy klub sportowy prowadził indywidualne 
szkolenie swoich zawodników od 15 roku życia. Dopiero 
wtedy, zawodnicy brali udział w rozgrywkach ligowych 
w barwach danego klubu. Pozostawał problem braku pro-
fesjonalnego szkolenia dzieci w wielu młodszym czyli do 14 
roku życia. UKS IKAR powstał po to, aby uzupełnić braki 
w szkoleniu najmłodszych dzieci. Kilkuletni cykl szkole-
niowy dzieci w wieku szkoły podstawowej ma na celu ich 
ogólny rozwój fizyczny, profesjonalną naukę gry w piłkę 
nożną oraz przygotowanie najzdolniejszych z nich do przej-
ścia do klubów sportowych działających na terenie gminy 
i dalszego trenowania w ramach drużyn seniorów. Obecnie 
w UKS IKAR trenuje ponad 270 dzieci począwszy od wieku 
przedszkolnego do ostatnich roczników szkoły podstawo-
wej. Dyscypliny wiodące trenowane przez podopiecznych 
to piłka nożna, pływanie, tenis ziemny oraz golf.

Na działalność sportową UKS IKAR otrzymuje dotację 
z budżetu gminy w ramach realizacji zadania publicznego 
„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu 
i rekreacji na terenie gminy Głogów Młp”. W roku ubie-
głym klub otrzymał roczną dotację w wysokości 38 tys. zł. 
W tym roku wniosek o dotację również został złożony do 
urzędu miasta. Środki finansowe wydatkowane są propor-
cjonalnie do wielkości każdej sekcji sportowej: golf – 10%, 
tenis ziemny – 10%, pływanie – 30%, piłka nożna – 40%, 
pozostałe wydatki – 10%. Każda dyscyplina sportowa ma 
swoje indywidualne potrzeby i wymagania.

SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ. W sekcji trenuje ponad 150 dzie-
ci w 8 grupach prowadzonych przez 7 wykwalifikowanych 
trenerów piłki nożnej. Treningi odbywają się przez cały rok, 
dwa razy w tygodniu. Każdy rocznik bierze udział w zawo-
dach, turniejach oraz rozgrywkach sportowych. Związane są 
z tym koszty takie jak: opłaty wpisowe, transport zawodni-
ków, wyżywienie, ekwiwalenty sędziowskie. W przypadku 
organizacji zawodów u siebie dodatkowe koszty to zakup na-
gród, pucharów, medali oraz innych opłat związanych z or-
ganizacją zawodów. Dodatkowo w okresie zimowym (listo-
pad – marzec) 2 razy w tygodniu wynajmowane są odpłatnie 
hale sportowe dla wszystkich grup. Wszystkie dzieci są ubez-
pieczone od nieszczęśliwych wypadków na treningach oraz 
zawodach. Klub co roku uzupełnia sprzęt sportowy w posta-
ci strojów turniejowych, koszulek z logo klubu, piłek trenin-
gowych (w ostatnim roku zakupiono 35 sztuk) oraz innych 
akcesoriów przeznaczonych do trenowania.

SEKCJA PŁYWACKA. Obecnie sekcja liczy do 100 dzieci 
podzielonych na 6 grup szkolonych przez 3 trenerów. Każda 
grupa ma 2 treningi w tygodniu, prowadzone przez doświad-

BIURO RACHUNKOWE I NIERU-
CHOMOŚCI

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

Biuro rachunkowe
Pełny zakres usług księgowych.

Nieruchomości
Wycena nieruchomości,

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

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

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

Biegły rewident Aleksandra Mrozowska – 604 
537 685.

Rzeczoznawca majątkowy Eugeniusz 
Mrozowski – 605 046 936.
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W UKS „IKAR” TRENUJE PONAD 270 DZIECI
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PALMY NA BASENIE
Od niedawna na głogowskim basenie pojawiły się sympa-
tyczne kolorowe leżaki i… palmy! Dla zmęczonych pły-
waniem lub dłuższym przebywaniem w saunie klientów, 
przygotowany został kącik do wypoczynku – Na naszym 
basenie, co pewien czas, pojawiają się nowe atrakcje, które 
mają umilić klientom spędzanie czasu na obiekcie. Urucho-
miona został siłownia, teraz powstał kącik do wypoczynku 
pod palmami (tzw. Palermo). A już niebawem na basenie 
będzie można popływać słuchając gorących rytmów brazy-
lijskiej samby. Trwa wymiana starego nagłośnienia na nowo-
czesną instalację – mówi Paweł Ginalski, kierownik Refera-
tu Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp. 

Anna Morawiec
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PŁYWACKIE SUKCESY

Od dłuższego czasu dzieci trenujące pływanie, które miały 
aspiracje startować w zawodach na szczeblu wojewódzkim, 
musiały to robić w ramach klubów z Rzeszowa lub Kolbu-
szowej. Starania rodziców, mające na celu umożliwienie 
trenowania w Głogowie i reprezentowania na zawodach 
naszego miasta i gminy spotkały się jednak z przychylno-
ścią pana burmistrza Pawła Baja. Zaowocowało to porozu-
mieniem podpisanym między UKS IKAR, a Stowarzysze-
niem FREGATA z Głogowa Młp., na mocy którego dzieci, 
w ramach dodatkowej sekcji UKS IKAR, mogą trenować 
z częstotliwością zapewniającą dobre wyniki. Stowarzysze-
nie podjęło się dopełnienia formalności związanych z reje-
stracją w Polskim Związku Pływackim, wyrobieniem licen-
cji zawodniczych oraz zgłoszeniem drużyny do zawodów 
na szczeblu okręgowym. Obecnie w sekcji zaawansowanej 
Fregaty trenuje dziesięcioro dzieci, z czego siedmioro z nich 
ma już na koncie starty w trzech zawodach rozegranych 
w lutym na terenie naszego województwa.

W rozegranych w dniach 3-4 lutego br. Zimowych Mistrzo-
stwach MKP BOBRY Dębica wystartowali Wiktoria Barć, 
Norbert Białek, Piotr Białek, Wiktoria Kulbida, Bartosz Si-
ciak, Gabriela Szczudło i Julia Łukasz. Zdobyczami meda-
lowymi pochwalić się mogą Wiktoria Kulbida – 1 srebrny 
i 4 brązowe medale oraz Bartosz Siciak – 4 srebrne krążki.

Tydzień później – 11 lutego – odbyła się Pierwsza Edycja 
Wiosenna Podkarpackiej Ligi Pływackiej Dzieci. Na base-
nie w Ropczycach wystartowali: Wiktoria Kulbida, Bartosz 
Siciak i Gabriela Szczudło. Każdy z zawodników mógł wy-
startować tylko w dwóch konkurencjach. Wiktoria zdobyła 
srebrny medal, a Gabriela dwa złote i tytuł Najlepszej Za-
wodniczki Zawodów w swoim roczniku.

W kolejny weekend odbyły się zawody o Puchar Prezyden-
ta Miasta Mielca, połączone z obchodami XX-lecia MKS 
Ikar Mielec. Nasz klub reprezentowała czwórka zawodników 
– Wiktoria Barć, Piotr Białek, Wiktoria Kulbida i Gabriela 
Szczudło. Piotr Białek zdobył brązowy medal, a Wiktoria Kul-
bida wywalczyła sześć medali – 1 złoty, 3 srebrne i 2 brązowe.

Ukoronowaniem dobrych startów było powołanie Gabrieli 
Szczudło do kadry wojewódzkiej młodzików, gdzie będzie 
reprezentowała nasze miasto i województwo na zawodach 
krajowych. Bieżące informacje o zawodach i wynikach 
można znaleźć na stronie stowarzyszenia www.sfregata.pl.

Wojciech Wikiera, prezes zarządu Stowarzyszenia FREGATA

Zawodnicy podczas XX-lecia MKS Ikar Mielec i Zawodów o Puchar Prezydenta Miasta

Leżaki i palmy ustawione zostały w tylnej części obiektu przy oknach, są 
ogólnodostępne dla wszystkich korzystających z basenu.

W związku z przedłużającymi się remontami murawy stadionu 
Głogovii ulega zmianie miejsce rozegrania meczu 22. i 24. kolejki 
IV ligi podkarpackiej. Mecz z Pilznem „Głogovia” rozegra w nie-
dzielę 9 kwietnia o godzinie 14.00 na bocznym boisku „Resovii” 
Rzeszów przy ul. Wyspiańskiego 22 w Rzeszowie. Mecz z „Soko-
łem” Nisko rozegrany zostanie 19 kwietnia o godz. 17.00, również 
na bocznym boisku „Resovii”. Przepraszamy za utrudnienia.
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Wspólna sportowa przygoda Państwa Rejusów rozpoczę-
ła się wraz z początkiem ich małżeństwa. Marek Rejus od 
najmłodszych lat grał w tenisa ziemnego, jeździł na nartach 
zjazdowych i pływał, a miłość do sportu zaszczepił w nim 
jego ojciec. Już na studiach zdobywał sukcesy w Akade-
mickich Mistrzostwach Polski w Narciarstwie Alpejskim 
i w różnego rodzaju zawodach pływackich. Sport był jego 
sposobem na aktywne spędzanie wolnego czasu.

Dorota Rejus poznając męża postanowiła dzielić z nim spor-
tową pasję – Gdy poznałam męża miałam dwie możliwości: 
albo zostać w domu albo dzielić z nim sportową pasję. Wybra-
łam sport. Zaczęło się od nart zjazdowych, później nauka tenisa 
ziemnego i mnóstwo czasu poświęconego naszej córce Karolinie 
– wspomina Pani Dorota. Zamiłowanie córki do pływania 
spowodowało, że w 1989 r. wraz z innymi rodzicami założyli 
w Rzeszowie Klub Pływacki „Sokół” (istnieje do dziś), w któ-
rym przez dwie kadencje Pani Dorota pełniła funkcje prezesa, 
angażując się w organizację szkolenia pływackiego jego człon-
ków oraz ich starty w zawodach ogólnopolskich.

Rok 1998 i przeprowadzka do Głogowa Młp. spowodowała 
ogromne zmiany w życiu Państwa Rejusów – Spotkaliśmy tu 
dużą grupę dorosłych ludzi, dla których sport był odskocznią 
od codziennych obowiązków i świetnym sposobem na spę-
dzanie wolnego czasu. Marek zaczął grać w tenisa ziemnego, 
a ja uczestniczyłam w zajęciach pilates w głogowskim domu 
kultury – mówi D. Rejus. Poznając coraz więcej ludzi upra-
wiających różne dziedziny sportu małżeństwo postanowiło 
reaktywować istniejące wiele lat wcześniej w Głogowie Młp. 
ognisko TKKF nadając mu statut i w 2005 r. rejestrując pod 
nazwą Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 
„Sokół”. Od tego czasu Pani Dorota pełni funkcję prezesa 
Ogniska skupiającego dorosłych mieszkańców gminy, któ-
rzy uczestniczą w zajęciach sekcji: tenisa ziemnego, tenisa 
stołowego, siatkówki (latem – siatkówki plażowej), biego-
wej i narciarstwa biegowego. Ognisko zajmuje się również 
organizacją zawodów i turniejów w ww. dyscyplinach.

W 2008 r. Państwo Rejusowie zainteresowali się biegami 
narciarskimi – Nasze zainteresowanie biegami narciarskimi 
zbiegło się z sukcesami sportowymi Justyny Kowalczyk. Na-
sze miasto ma to szczęście, że jest położone w otulinie lasów, 
które są wprost stworzone do uprawiania narciarstwa biego-
wego. Zaczęliśmy trenować, korzystając z filmów instruktarzo-
wych w Internecie i obserwując doświadczonych zawodników 
na zawodach – mówi D. Rejus. Dzisiaj małżeństwo startuje 
w najważniejszych zawodach narciarstwa biegowego w Pol-
sce, w tym również w największej tego typu imprezie tj. Biegu 
Piastów na dystansie 50 km. Bierze też udział w Amatorskich 
Mistrzostwach Polski PZN i we wszystkich biegach narciar-
skich w cyklu Pucharu Polski Amatorów PZN. Po ostatnim 
cyklu zawodów tzw. Ultrabiel na dystansie 30 km Pani Do-
rota zajmuje II miejsce w pucharze Polski w kategorii K-50.

Sekcje biegowa i narciarstwa biegowego TKKF „Sokół” po-
wstały, kiedy w 2009 r. Marek i Dorota Rejusowie rozpoczęli 
regularne treningi biegania – Marek przeczytał artykuł prasowy 
o tym, że przeciętnie zdrowy człowiek po półrocznym treningu 

SPORTOWE OSOBOWOŚCI
MAREK I DOROTA REJUSOWIE

może przebiec maraton (42,195 km) i… postanowił sprawdzić 
tą teorię w praktyce! – wspomina Pani Dorota. Treningi rozpo-
czął 24 marca, a pierwszy maraton przebiegł już we wrześniu. 
Potem startował w kolejnych zawodach, w tym również w naj-
trudniejszym w Polsce „Biegu Rzeźnika”, czy Utramaratonie 
w Krynicy. Dziś Pan Marek może poszczycić się startem w 24 
maratonach, a liczbę biegów na krótszym dystansie trudno zli-
czyć. W ubiegłym roku był jednym z zawodników, którzy zna-
leźli się na plakatach reklamujących półmaraton rzeszowski.

Widząc zadowolenie i uśmiech męża po powrocie z trenin-
gów Pani Dorota również postanowiła pójść za jego przy-
kładem – Widziałam, jak po treningu mąż wraca zmęczony, 
ale radosny więc postanowiłam spróbować i wystartowałam 
łącznie w sześciu maratonach. Nie było to łatwe, bo talentu 
do biegania nie mam, ale widzę jak pozytywne skutki przy-
nosi ruch na świeżym powietrzu. Za przykładem Państwa 
Rejusów poszli inni i tak powstała prężnie działająca grupa 
pasjonatów tej dyscypliny. Dzisiaj do ogniska TKKF „So-
kół” w Głogowie Młp. zapisują się coraz to nowi ludzie, dla 
których aktywne spędzanie czasu jest często receptą na lep-
sze zdrowie, a także możliwością poznawania wspaniałych 
ludzi i niepoddawania się upływowi czasu.

Paweł Grzywacz

SZKOLENIE Z SĘDZIĄ
7 marca br. w MGDK w Głogowie Młp. odbyło się szkole-
nie dla klubów piłkarskich z terenu naszej gminy. Spotkanie 
poprowadził sędzia Łukasz Strzępek, który omawiał zmiany 
w przepisach dotyczące przewinień w polu karnym oraz ana-
lizował problematyczne sytuacje, które zdarzają się na boisku. 
Sędzia dużo czasu poświęcił na zagrania ręką. Prezentacja 
multimedialna jaką zaprezentował, obrazowała zebranym sy-
tuacje z boisk. Zawodnicy i działacze żywiołowo dyskutowali 
i zadawali pytania, na które sędzia wyczerpująco odpowiadał. 

W bezpłatnym szkoleniu zainicjowanym przez Kolegium 
Sędziów Podkarpackiego ZPN udział wzięli zawodni-
cy LKS Głogovia, trener, kierownicy drużyn, prezesi oraz 
członkowie zarządu Głogovii, Victorii z Bud Głogowskich 
i Orła z Wysokiej Głogowskiej. 

LKS Głogovia
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TRAWNIK

Wiosenną pielęgnację zaczynamy od wygrabienia trawnika 
ostrymi grabiami. Tym sposobem usuniemy nie tylko suche 
źdźbła trawy, liście i inne zanieczyszczenia, ale także wygra-
bimy powstałą warstwę filcu, czyli zbitą warstwę splątanych 
pędów traw, która nie przepuszcza powietrza, zatrzymuje 
wodę i sprzyja rozwojowi chorób grzybowych. Jeżeli warstwa 
filcu jest gruba przeprowadzamy wertykulację. Polega ona 
na równomiernym nacięciu darni na głębokość 2-3 cm, co 
umożliwia dostęp powietrza i wody do korzeni. Robimy to za 
pomocą specjalnego wału lub wertykulatora elektrycznego – 
urządzenia wyposażonego w noże obracające się na wałku. 
Po skończonej wertykulacji trawnik wygląda dużo gorzej niż 
przed zabiegiem dlatego należy go nawieść i obficie podle-
wać, aby za kilkanaście dni zobaczyć efekt naszej pracy.

Jeśli na trawniku pojawił się mech należy przeprowadzić 
piaskowanie. Zabieg ten polega na delikatnym rozsypa-
niu na powierzchni trawnika kilkumilimetrowej warstwy 
bardzo drobnego piasku. Piaskowanie poprawia porowa-
tość i przepuszczalność podłoża, a tym samym umożliwia 
wzrost nowym źdźbłom trawy.

W miejscach gdzie występują duże ubytki możemy dosiać 
trawę. Wysiewamy nasiona na spulchnioną ziemię, przy-
krywamy cienką warstwą ziemi, wałujemy i regularnie 
podlewamy. Koniecznie trzeba się też pozbyć się chwastów, 
m.in. mniszka i babki, które najlepiej usunąć ręcznie. Trze-
ba przy tym zwracać uwagę na to, by nie pozostawiać w gle-
bie nawet fragmentów korzeni czy kłączy.

PRZYCINANIE DRZEW I KRZEWÓW

W kwietniu przycinamy przede wszystkim róże i krzewy 
– robimy to jednak tylko wtedy, kiedy mamy pewność, że 
przymrozków już nie będzie. Przycinanie należy rozpocząć 
przed pojawieniem się pierwszych liści. Przy pomocy do-
brze naostrzonego sekatora lub nożyc usuwamy krzyżujące 
się, rosnące w stronę ziemi lub pnia tzw. „wilki” – pędy jed-
noroczne oraz wszystkie przemarznięte, chore lub uszko-
dzone części rośliny. Iglaki przycinamy przez cały rok, ale 
w kwietniu warto sprawdzić stan igieł świerków i modrze-

wia. W przypadku, kiedy na igłach pojawią się szkodniki, 
bądź choroba grzybowa, zareagować powinniśmy od razu, 
stosując odpowiednie opryski.

Chorobę rozpoznasz m. in. po zielonych naroślach na igłach (na-
rośla wyglądem mogą przypominać nawet szyszkę). O tym, że nie 
są to szyszki przekonujemy się, gdy taka gałąź zaczyna żółknąć 
i usychać. Zgrubienia przypominające szyszki to galasy, w któ-
rych znajdują się dziesiątki młodych szkodników ochojnika świer-
kowo-modrzewiowego, które aby przeżyć wysysają soki z rośliny.

Początkiem wiosny koniecznie przyciąć trzeba forsycje i po-
rzeczki. Kwiecień to również dobry czas na przycięcie ży-
wopłotów oraz ostatni dzwonek na cięcia krzewów i drzew 
owocowych – oczywiście jeśli jeszcze nie zaczęły kwitnienia.

SADZENIE NA GRZĄDKACH

Początkiem wiosny starannie porządkujemy grządki pod 
zasiewy. Przygotowujemy glebę na rabatach na nowe nasa-
dzenia przekopując ją z kompostem, torfem i obornikiem. 
Należy pamiętać, aby powierzchnia gleby była jak najbar-
dziej równa – po deszczu w zagłębieniach na pewno będzie 
zbierać się woda, a jej nadmiar nigdy nie służy nasionom. 
Przesuszoną glebę nawadniamy. W kwietniu sadzimy ro-
śliny z odsłoniętymi korzeniami, rośliny w pojemnikach, 
rośliny balotowane – sprzedaje się je z całą bryłą korzenio-
wą, rośliny cebulowe i bulwiaste. Optymalna temperatura 
zewnętrzna do sadzenia to ok. 10 stopni Celsjusza.

Wysiew warzyw do gruntu wykonaj 
 w następującej kolejności:

• Pierwsza połowa kwietnia: groch, szpinak, rzodkiewka, szczy-
piorek, do skrzynek można już wysiać pomidory i paprykę.

• Druga połowa kwietnia: por, buraczki ćwikłowe.
• Koniec miesiąca: cykoria, bób, szczaw, późne odmiany kapu-

sty, brokuły, skorzonera.

Katarzyna Madej

LIFESTYLE

WIOSNA W OGRODZIE
Wiosna zagościła na dobre, a wraz z nią rozpoczął się najbardziej pracowity okres dla ogrodników. To naj-
wyższy czas, aby zabrać się za wiosenne porządki w ogrodzie. Podpowiadamy jakie prace wykonać, aby 
cieszyć się piękną zielenią.

Ochojnik modrzewiowo-świerkowy

Wertykulacja gleby umożliwia dostęp powietrza i wody do korzeni
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O pozwolenie na posiadanie agresywnego psa może starać 
się każdy, a pozytywna decyzja zależy tylko od tego, czy pies 
będzie utrzymywany w warunkach i w sposób niestanowią-
cy zagrożenia dla ludzi lub zwierząt. Należy pamiętać, że 
obowiązek uzyskania pozwolenia dotyczy jedynie psów ra-
sowych, a hodowla lub utrzymywanie mieszańców takich 
ras nie wymaga posiadania pozwoleń.

JAKIE RASY SĄ UZNANE ZA NIEBEZPIECZNE?
W rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i admi-
nistracji w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agre-
sywne wyodrębnionych zostało kilka ras. Ma to na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa innym zwierzętom i ludziom. 
Za agresywne rasy psów uznaje się: amerykański pit bull 
terrier; dog z Majorki; buldog amerykański; dog argentyń-
ski; dog kanaryjski; tosa inu; rottweiler; akbash dog; anato-
lian karabash; moskiewski stróżujący; owczarek kaukaski.

ZEZWOLENIE
Od czego zacząć jeśli chcemy mieć psa którejś z powyższych 
ras? W terminie 30 dni od zakupu takiego zwierzęcia trzeba 
złożyć odpowiedni wniosek. Organem właściwym w takich 
sprawach jest burmistrz (wójt, prezydent miasta) właściwy 
ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub 
utrzymywania psa. We wniosku należy podać dane dotyczą-
ce rasy, płci, imienia, daty urodzenia, rodzaju oznakowania 
psa i jego numeru rejestracyjnego w Polskim Związku Kyno-
logicznym, a także krótko opisać warunki, w których będzie 
on utrzymywany. W podaniu należy uwzględnić również 

wymagane załączniki (np. kserokopię metryki psa, kseroko-
pię oznakowań, rodowodu, kartę szczepień przeciwko wście-
kliźnie) i dołączyć dowód opłaty skarbowej. Wydanie decyzji 
administracyjnej następuje niezwłocznie, najpóźniej w ter-
minie miesiąca od daty wpływu wniosku.

Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów ras uznanych za 
agresywne bez wymaganego zezwolenia stanowi wykroczenie 
zagrożone karą aresztu lub grzywny. W razie ukarania za takie 
wykroczenie sąd może również orzec przepadek zwierzęcia.

Anna Morawiec

LIFESTYLE

POZWOLENIE NA POSIADANIE AGRESYNWEGO PSA
Wiele osób decyduje się na posiadanie psa – często się zdarza, że nasz wybór pada na czworonoga znaj-
dującego się na liście psów uznanych za agresywne. Kto może je hodować i jakich formalności należy 
dokonać, żeby uzyskać pozwolenie na posiadanie takich zwierząt?

Tosa inu to pies wymagający łagodnego, lecz stanowczego wychowania. Nie wolno rozbu-
dzać w nim zachowań agresywnych, bo może się stać niebezpieczny nawet dla właściciela.
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Każdy wyraz zaczyna się inną literą. Liczba w nawiasie oznacza jego długość.
Miejsce wpisu do odgadnięcia.

Litery z ponumerowanych pól utworzą rozwiązanie -
aforyzm Władysława Grzeszczyka.
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Litery z ponumerowanych pól należy wpisać do tabelki.
Rozwiązaniem jest znane powiedzenie, które powstanie po zmianie kolejności wyrazów.

WIRÓWKA

PRAWOSKRĘTNIE:
  A. Dobiega z bocianiego gniazda 
  B. Zatyka usta 
  C. Małżonka Priama
  D. Kwas karbolowy; fenol
  E. Tomasz, żużlowiec, Mistrz Polski
  F. Jeleń z Cejlonu; aksis
  G. Czyni złodzieja
  H. Drugi człowiek na Księżycu
  I.  Lwowski andrus
  J. Miara prędkości światła

  K. Twist u Dickensa
  L. Dzieli kort tenisowy
  M. Gorące źródło
  N. Niemiecka maszyna szyfrująca
  P. Opiekun żeglarzy, bóstwo morskie
  R. Szósta planeta Układu Słonecznego

LEWOSKRĘTNIE:
  O. Andre, ameryk. tenisista
  Q. Francuskie miasto nad Mozą

W rozwiązaniu należy podać liczbę wystąpień w hasłach litery R.

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q R

Ze znanego powiedzenia usunięto
wszystkie samogłoski. Co to za
powiedzenie?

POWIEDZENIE

NC NWG PD SŁŃCM

ZNACZENIE
AMORFIZM to:
    A) JEDNOPOSTACIOWOŚĆ
    B) WIELOPOSTACIOWOŚĆ
    C) BEZPOSTACIOWOŚĆ

Jeśli
   P=1,   Y=3,   E=4,   X=2
to jaka wartość odpowiada H?

RÓWNANIA

JAKA LICZBA?
Jaka liczba powinna znaleźć się

w miejscu znaku zapytania?
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JAKIE
SŁOWO?

Jakie słowo
należy umieścić
po lewej stronie,
aby utworzyć
trzy nowe wyrazy?

E O N

A I

R S

INSTRUMENTALISTA
Znajdź początkowe pole i poruszając

się spiralnie do wewnątrz, zgodnie
z ruchem wskazówek zegara, odgadnij

nazwę jednego z instrumentalistów.

O A

następny >

http://krzyzowki.pnet.pl/

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ
Rozwiąż poniższą krzyżówkę. Prawidłowe rozwiązanie 
wraz z dopiskiem (imię i nazwisko, adres zamieszkania, 
numer kontaktowy) należy dostarczyć do biura redakcji 
Ziemi Głogowskiej mieszczącego się w Miejsko Gminnym 
Domu Kultury w Głogowie Młp. przy ul. Kardynała Stefa-

na Wyszyńskiego 12, pok. nr. 9b do dnia 14 kwietnia 2017 
r. włącznie. DYŻUR REDAKCJI: każdy czwartek w go-
dzinach 12.00 – 15.30. Na uczestników konkursu czekają 
atrakcyjne nagrody niespodzianki. 
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Znajdź początkowe pole i poruszając

się spiralnie do wewnątrz, zgodnie
z ruchem wskazówek zegara, odgadnij
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Każdy wyraz zaczyna się inną literą. Liczba w nawiasie oznacza jego długość.
Miejsce wpisu do odgadnięcia.

Litery z ponumerowanych pól utworzą rozwiązanie -
aforyzm Władysława Grzeszczyka.
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Litery z ponumerowanych pól należy wpisać do tabelki.
Rozwiązaniem jest znane powiedzenie, które powstanie po zmianie kolejności wyrazów.

WIRÓWKA

PRAWOSKRĘTNIE:
  A. Dobiega z bocianiego gniazda 
  B. Zatyka usta 
  C. Małżonka Priama
  D. Kwas karbolowy; fenol
  E. Tomasz, żużlowiec, Mistrz Polski
  F. Jeleń z Cejlonu; aksis
  G. Czyni złodzieja
  H. Drugi człowiek na Księżycu
  I.  Lwowski andrus
  J. Miara prędkości światła

  K. Twist u Dickensa
  L. Dzieli kort tenisowy
  M. Gorące źródło
  N. Niemiecka maszyna szyfrująca
  P. Opiekun żeglarzy, bóstwo morskie
  R. Szósta planeta Układu Słonecznego

LEWOSKRĘTNIE:
  O. Andre, ameryk. tenisista
  Q. Francuskie miasto nad Mozą

W rozwiązaniu należy podać liczbę wystąpień w hasłach litery R.

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q R

Ze znanego powiedzenia usunięto
wszystkie samogłoski. Co to za
powiedzenie?

POWIEDZENIE

NC NWG PD SŁŃCM

ZNACZENIE
AMORFIZM to:
    A) JEDNOPOSTACIOWOŚĆ
    B) WIELOPOSTACIOWOŚĆ
    C) BEZPOSTACIOWOŚĆ

Jeśli
   P=1,   Y=3,   E=4,   X=2
to jaka wartość odpowiada H?

RÓWNANIA

JAKA LICZBA?
Jaka liczba powinna znaleźć się

w miejscu znaku zapytania?
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Głogów Młp.: Sklep „Super - Sam” GS*; 
Sklep Delikatesy „Dwójka” GS; Sklep De-
likatesy „Centrum”; PIWEX Sklep firmo-
wy ul. Długa (osiedle Słoneczne); Sklep 
nr 6 w Głogowie Młp. (osiedle Słoneczne) 
GS; Sklep p. Zofii Liszcz; Salonik prasowy 
w Biedronce.
Wysoka Głogowska: SPAR; Sklep p. Fur-
man
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; Sklep p. Suszek
Pogwizdów Stary: Sklep p. Kluzińskich
Hucisko: Sklep nr 8 - GS
Zabajka: Sklep nr 11 - GS, Sklep KAMA
Miłocin: Delikatesy „Dwójka” - GS
Rudna Mała: Sklep nr 16 „Delikatesy Cen-
trum” - GS
Lipie: Delikatesy „Premium” - GS
Rogoźnica: Sklep p. Marczydło

* Placówki handlowe Gminnej Spółdzielni „Samo-
pomoc Chłopska” w Głogowie Małopolskim

Wydawca: 
Podkarpacki Klub Samorządności
(Zadanie realizowane na zlecenie 
Gminy Głogów Młp.)
Adres redakcji: 
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12, 
Głogów Młp.
Redakcja: Katarzyna Madej
Korekta językowa: Redakcja 
Nakład: 800 egz. 
Druk i łamanie: BONUS LIBER Sp. z o.o. 
35-020 Rzeszów, ul. 17 Pułku Piechoty 7

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

Artykuły do ZG można przesyłać na adres: redak-
cja@ziemiaglogowska.pl

Najnowsze informacje o Gminie 
Głogów Młp. znajdziesz na:
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Tu można kupić 
„Ziemię Głogowską”

DODATEK SPECJALNY – PŁYTA 
„MIŁOŚĆ PONAD WSZYSTKO”

Szkoła Muzyczna I st. w Głogowie Małopolskim nagrała w marcu 
2017 r. płytę zatytułowaną „Miłość ponad wszystko”. Znajdują się na 
niej pieśni religijne wykonane przez uczniów i nauczycieli szkoły.

UTWORY:
1. „Miłość ponad wszystko – Modlitwa do Ducha Świętego” – Piotr Pałka – 4.53’
2. „Miłość ponad wszystko – Uwielbienie Miłosierdzia Bożego” – Piotr Pałka, 

Dzienniczek św. Faustyny nr 1750 – 4.19’
3. „Here I AM to worship” (Jestem tu, by wielbić) – Tim Hughes – 6.38’
4. „Jesteśmy piękni” – Piotr Pałka – 2.43’
5. „Barka” – 2.39’
6. „Tak bowiem Bóg” – Piotr Pałka, Ewangelia wg św. Jana – 3.12’ 
7. „Błogosław duszo moja Pana” – TGD – 5.10’

WYKONAWCY:
Orkiestra PSM I stopnia w Głogowie Małopolskim – prow. Andrzej Wziątka 
oraz nauczyciele:
Skrzypce – Urszula Dudek,
Altówka – Waldemar Grabarek,
Wiolonczela – Katarzyna Bochenek-Meisner,
Klarnet – Maciej Zeszut,
Saksofon – Daniel Rogowski,
Obój – Gerard Czyżewski.
Chór – prow. Agnieszka Tomaszek.
Zespół wokalny – Andrzej Wziątka, Andrzej Borkowski, Monika Lesiak, 
Agnieszka Grzesik, Jadwiga Wilczyńska.
Nagranie – Studio REVO – Tomasz Kycia.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do zakupu gazety wraz z płytą, która jest 
zapowiedzią nadchodzących Świąt Wielkanocnych.




