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POLECAMY

Z OBIEKTYWU

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej burmistrz i radni powitali nowego Komendanta  
Komisariatu Policji w Głogowie Młp. nadkom. Waldemara Jędrzejewskiego

Gminę Głogów Młp. obsługuje pięciu dzielnicowych. Każdy z nich został wypo-
sażony w służbowy telefon komórkowy oraz adres mailowy, na który mieszkańcy 
bezpośrednio mogą zgłaszać sugestie i wnioski. Warto pamiętać, że na podane 
numery telefonów oraz adresy mailowe można dzwonić i pisać wyłącznie w trak-
cie ich służby. Telefony te nie służą natomiast do zgłaszania nagłych sytuacji i pil-
nych interwencji – aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu 
patrolu należy zadzwonić pod numer alarmowy 997 lub 112. 

Rejon służbowy nR 1 – miasto GłoGów młp.
Dzielnicowy – st. sierż. Dorota Chuchro, tel.: (17) 858-33-74, 572 908 481,  
e-mail: dzielnicowy.glogow-malopolski1@rz.policja.gov.pl

Rejon służbowy nR 2 – budy GłoGowskie, Zabajka,  
wola CiCha, lipie, RoGoźniCa
Dzielnicowy – st. sierż. Damian Inglot, tel.: (17) 858-33-74, 572 908 487
e-mail: dzielnicowy.glogow-malopolski2@rz.policja.gov.pl
Rejon służbowy nR 3 – Rudna mała, miłoCin,  
poGwiZdów nowy
Dzielnicowy – podkom. Marian Skuba, tel.: (17) 858-33-74, 572 908 484
e-mail: dzielnicowy.glogow-malopolski3@rz.policja.gov.pl

Rejon służbowy nR 4 – wysoka GłoGowska, styków
Dzielnicowy – st. sierż. Justyna Gorczyca, tel.: (17) 858-33-74, 572 908 483
e-mail: dzielnicowy.glogow-malopolski4@rz.policja.gov.pl

Rejon służbowy nR 5 – pRZewRotne,  
huCisko, poGwiZdów staRy
Dzielnicowy – asp. sztab. Waldemar Wilga, tel.: (17) 858-33-74, 572 908 483
e-mail: dzielnicowy.glogow-malopolski5@rz.policja.gov.pl

Katarzyna Madej

DZIELNICOWY – POLICJANT 
PIERWSZEGO KONTAKTU

Dzielnicowy, to policjant pierwszego kontaktu, dbający o bezpieczeństwo 
mieszkańców w swoim rewirze. Utrzymuje bezpośredni kontakt z miesz-
kańcami, którzy mogą się do niego zwrócić o pomoc lub przekazać infor-
macje dotyczące bezpieczeństwa. Ważne, aby każdy wiedział jak szybko 
skontaktować się swoim dzielnicowym.

WYDARZENIA
trwa nabór uzupełniający na instalacje 
fotowoltaiczne
W gminie Głogów Młp. trwa dodatko-
wy nabór wniosków na dofinansowanie 
do montażu paneli fotowoltaicznych. 
Mieszkańcy gminy mogą złożyć wnio-
sek do 20 kwietnia  .........................str. 4

GOSPODARKA
Rocznie sadzimy ok. 110 hektarów lasu
Rozmowa z Panem Jerzym Chłopkiem, 
Nadleśniczym Nadleśnictwa Głogów  ..... 
.................................................................str. 8

KULTURA
malując, wchodzę w zupełnie inny 
wymiar
Rozmowa z Haliną Rogozińską, malarką 
niezależną z Głogowa Małopolskiego    
.........................................................str. 10

OŚWIATA
uczniowie poznają tajniki ekonomii
Uczniowie kilku szkół z terenu gminy 
uczestniczą w ciekawych lekach ekonomii. 
Przedsięwzięcie to część projektu „Świat 
Pieniądza”, stworzonego przez firmę 
„Yanko” z Rogoźnicy, która chce zachęcić 
uczniów do poznawania tajników ekono-
mii i zapoznać z funkcjonowaniem pienią-
dza we współczesnym świecie  .......str. 16

HISTORIA
kiedy i jak powstały budy Głogowskie? 
Pierwsza wzmianka w źródłach pisa-
nych o Budach datowana jest na rok 
1618 podczas wizytacji biskupiej. Moż-
na zatem przyjąć, ze wieś jako całość po-
wstała na przełomie XVI i XVII wieku, a 
więc ich dzisiejsza historia to ponad 400 
lat istnienia  ...................................str. 20

SPORT
żołnierze na głogowskiej pływalni
Żołnierze 34 Wojskowego Oddziału Go-
spodarczego w Rzeszowie będą pływać 
na głogowskim basenie. Pływanie to 
jedna z form budowania dobrej kondy-
cji, dlatego żołnierze będą korzystać z 
pływalni kilka razy w miesiącu do końca 
listopada tego roku  ......................str. 23

LIFESTYLE
strażacy dzieciom. Zebrano ponad 
3200 pluszaków 
Wielki sukces akcji „Twój miś może 
zostać ratownikiem” zorganizowanej 
przez OSP Hucisko. Strażakom udało 
się zebrać ponad 3,2 tysiące pluszowych 
maskotek dla dzieci. Pluszaki będą po-
magać dzieciom poszkodowanym w wy-
padkach drogowych  ....................str. 25
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Wsparcie dla rodzin z gminy Głogów Młp.

W miesiącach kwiecień-czerwiec w ramach projektu „Wsparcie rodzi-
ny najlepszą inwestycją” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim odbywać będą się spotka-
nia profilaktyczne dla uczestników projektu, zarówno tych dorosłych jak 
i dzieci. Spotkania dotyczyć będą takich zagadnień jak Trening kompeten-
cji społecznych, Trening kompetencji podstawowych, Zapobieganie agresji 
i przemocy rówieśniczej, Profilaktyka uzależnienia od alkoholu, Profilakty-
ka uzależnienia od gier komputerowych, Zapobieganie agresji i przemocy 
rówieśniczej. Wyżej wymienione formy wsparcia prowadzone będą przez 
specjalistów posiadających wysokie kompetencje i doświadczenie.

Zachęcamy także do korzystania z Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego 
funkcjonującego w ramach projektu „Wsparcie rodziny najlepszą inwesty-
cją”, w którym można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, psycho-
logicznej oraz pomocy mediatora. Harmonogram Punktu zamieszczony 
będzie w kolejnym numerze gazety. Osoby chętne do skorzystania z po-
radnictwa zapraszamy do biura projektu, które mieści się w pokoju nr 111 
w MGOPS w Głogowie Małopolskim. Wszelkie informacje dostępne są 
pod numerem telefonu: 507 755 850.

Jednym z elementów procedury administracyjnej są kon-
sultacje społeczne, które muszą się odbyć w gminach i sa-
mym Rzeszowie. Oto jak się przedstawiają wyniki konsulta-
cji w obu samorządach.

Głos miesZkaŃCów RZesZowa 
W Rzeszowie uprawnionych do udziału w konsultacjach 
było ponad 145 tys. mieszkańców. Wzięło w nich udział 
6480 osób, czyli frekwencja wyniosła 4,42 proc. W przy-
padku włączenia Miłocina do Rzeszowa za było 5514 
osób, przeciwko było 260, wstrzymało się 396 osób. 
W przypadku Pogwizdowa Nowego za jego włącza-
niem do Rzeszowa było 5426 osoby, sprzeciwiło się 269, 
wstrzymało się 439 osób.

Głos miesZkaŃCów Gminy GłoGów młp.
W gminie Głogów Młp. uprawnionych do udziału w kon-
sultacjach było 15 544 mieszkańców. Udział w nich wzię-
ło 1 399 mieszkańców, czyli frekwencja wyniosła 9,00 
proc. Za przyłączeniem sołectw Miłocin i  Pogwizdów 
Nowy do gminy Miasto Rzeszów było 403 mieszkańców, 
przeciw było 960 mieszkańców, 5 osób wstrzymało się od 
głosu, a 31 głosów było nieważnych. 

Wyniki konsultacji zostały przekazane do Pani Wojewo-
dy Podkarpackiej, która wyda opinię w tej sprawie. Kolej-
nym krokiem jest opinia Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji. Ostateczną decyzję w tej spawie 
w lipcu podejmie Rada Ministrów (rząd).

Tegoroczne konsultacje w gminie były poprzedzone wzmo-
żonymi działaniami sołtysów z Miłocina i Pogwizdowa 
Nowego. Obaj, bez uzgodnień z władzami Głogowa Mało-
polskiego, zaprosili na zebrania wiejskie prezydenta Rze-
szowa, który wspólnie ze swoimi pracownikami i innymi 
gośćmi zachwalali zalety włączenia do miasta. Niestety, 
prezydent nie odniósł się do spraw najważniejszych: wyż-

szych podatków i opłat lokalnych na terenie Rzeszowa; 
gorszej jakości wody; czy też dużo większego (proporcjo-
nalnie na jednego mieszkańca) zadłużenia Rzeszowa.

Skrytykował natomiast uchwalanie miejscowych pla-
nów dla sołectw (obecnie gmina Głogów Młp. uchwa-
la Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 
dla całych sołectw Miłocin i Pogwizdów Nowy) argu-
mentując, że szkodzi to inwestorom, którzy planują 
zainwestować w mieście. Brak miejscowych planów 
wywołuje niekiedy konflikty społeczne, jak chociażby 
na osiedlu Zalesie, gdzie pomiędzy domkami jednoro-
dzinnymi prezydent zgadza się na budowę wieżowców. 
Prezydent powiedział również, że w Rzeszowie nie musi 
wykonywać uchwał Rady Miasta, jeżeli uzna, że są one 
szkodliwe dla miasta (sic!).

Zmiana granic to przede wszystkim zerwanie więzów spo-
łecznych, które od lat były i są budowane w danym samo-
rządzie, to również narażenie gminy na perturbacje zwią-
zane z realizowanymi projektami inwestycyjnymi z Unii 
Europejskiej, na które gmina zaciągnęła zobowiązania 
finansowe. W naszym przypadku są to m.in.: rozbudowa 
do czterech pasów ruchu drogi od autostrady do Rzeszo-
wa, rozbudowy kolei aglomeracyjnej wraz z budową par-
kingów w Miłocinie oraz budowa hali gimnastycznej przy 
szkole w Pogwizdowie Nowym.

Jednak najgorszą sprawą jest skłócanie mieszkańców, po-
działy w rodzinach i budowanie niepotrzebnych napięć. 
Pomówienia i szkalowania jakie pojawiają się w Interne-
cie przy okazji omawiania tych tematów są żałosne i za-
sługują jedynie na współczucie. Szkoda tylko, że bardzo 
często wychodzą one z ust sołtysów i niektórych człon-
ków rad sołeckich, którzy jako przedstawiciele społeczni 
powinni zachowywać się z godnością i powagą.

Paweł Baj,  
burmistrz Głogowa Młp.

ZAKOŃCZYŁY SIĘ KONSULTACJE SPOŁECZNE  
W SPRAWIE ZMIANY GRANIC

W tym roku władze Rzeszowa ponownie starają się o poszerzenie miasta kosztem sąsiednich gmin. Od 
2006 roku ratuszowi udało się powiększyć Rzeszów o sołectwa: Biała, Budziwój, część Miłocina, Przy-
byszówka, Słocina, Załęże, Zwięczyca oraz Bzianka. W tym czasie powierzchnia miasta zwiększyła się 
ponad dwukrotnie – z 53,69 km. kw. do 120,41 km. kw. Od ośmiu lat poszerzanie miasta idzie prezydentowi 
bardzo źle, co powoduje u niego coraz większą agresję i złość. W tym czasie do Rzeszowa przyłączono 
tylko Bziankę z gminy Świlcza.
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nabóR uZupełniajĄCy
Program dotyczący dofinansowania paneli fotowoltaicznych  
realizowany jest przez Stowarzyszenie Rzeszowski Obszar 
Funkcjonalny ze środków unijnych. Pozwala on dofinanso-
wać instalacje fotowoltaiczne w prywatnych gospodarstwach 
w wysokości 85% wartości netto instalacji. Wkład własny 
mieszkańców wyniesie co najmniej 15% kosztów kwalifiko-
wanych (kosztów netto). Pierwszy nabór wniosków odbył się 
w ubiegłym roku. Dofinansowanie przyznano 2192 gospo-
darstwom z trzynastu gmin tworzących ROF, a w sumie w ca-
łym projekcie może je uzyskać 2796. To oznacza, że zostały 
jeszcze pieniądze na ponad 600 instalacji.

kaRta weRyFikaCji teChniCZnej
Wraz ze złożeniem samego wniosku przystąpienia do pro-
jektu mieszkaniec musi przedłożyć tzw. kartę weryfikacji 
technicznej. Kartę przygotowuje uprawniony instalator 
OZE, który przeprowadza wizję lokalną budynku mieszkal-
nego określając techniczne możliwości montażu instalacji 
fotowoltaicznej. Ustala również miejsce instalacji oraz wy-
konuje analizę średniorocznie zużytej energii elektrycznej 
przez dane gospodarstwo domowe. Weryfikacja jest prze-
prowadzana na terenie nieruchomości mieszkańca. Koszt 
przeprowadzenia takiej wizji ponosi mieszkaniec.

dodatkowe dokumenty
Poza tym osoba ubiegająca się dofinansowanie powinna posia-
dać uregulowany stan prawny nieruchomości i nie może zale-
gać w podatkach i opłatach lokalnych. Składając wniosek wraz 
z kartą weryfikacji technicznej będzie musiała też przedłożyć 
odpowiednie dokumenty: oświadczenie dotyczące zasiedle-
nia nowobudowanego budynku (jeżeli dotyczy), oświadczenie 
o niewykorzystywaniu energii produkowanej przez instalację 
fotowoltaiczną na potrzeby działalności gospodarczej (jeśli do-
tyczy), oświadczenie dotyczące wymiany pokrycia dachowego 
– eternitu (jeśli dotyczy), oświadczenie o otrzymaniu pomocy 
de minimis, dokumentów potwierdzających rzeczywistą ilość 
zużytej energii elektrycznej gospodarstwa domowego za okres 
od dnia 1.01.2016 r. do 31.12.2017 r. oraz oświadczenie o wy-
rażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osób trze-
cich (jeśli dotyczy).

kRyteRia wyboRu
O tym, czy dana osoba będzie mogła skorzystać z programu 
nie będzie decydować kolejność zgłoszeń, a system punktowy 
określony przez regulamin. Dlatego dodatkowe punkty bę-
dzie można uzyskać za spełnienie kilku kryteriów określonych 
w regulaminie: kryterium społeczno-ekonomicznego (np. 
niepełnosprawność, wielodzietność, rodziny zastępcze, pobie-
ranie świadczenia rodzinnego), kryterium administracyjnego 
(mieszkaniec składający wniosek jest zameldowany pod tym 
samym adresem, pod którym ma być wykonany montaż insta-
lacji), kryterium meldunkowego (liczba osób zameldowanych 
na pobyt stały w budynku) i kryterium podatkowego (liczba 

osób zamieszkałych w budynku, które w deklaracjach podat-
kowych PIT wskazały, jako miejsce zamieszkania miejsco-
wość z gminy Głogów Młp.). W przypadku takiej samej liczby 
punktów o kolejności na liście decydować będzie również ilość 
średniorocznie zużytej energii elektrycznej. 

wniosek ZłożysZ w uRZĘdZie 
Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Głogowie 
Młp. w pokoju nr 21 w godzinach pracy urzędu: w ponie-
działek – od 7.30 do 16.30, we wtorek, środę i czwartek – od 
7.30 do 15.30, w piątek od 7.30 do 14.30. Wszelkie informa-
cje dotyczące projektu, w tym regulamin naboru i załączni-
ki dokumentów są dostępne na stronie internetowej Lidera 
Projektu (Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego) www.rof.org.pl oraz na stronie Urzędu Miejskie-
go w Głogowie Młp. www.glogow-mlp.pl

Anna Morawiec 

WYDARZENIA

TRWA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY  
NA INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Kolejna szansa dla mieszkańców na uzyskanie dofinansowania do montażu paneli fotowoltaicznych. W gmi-
nie Głogów Mp. trwa nabór uzupełniający wniosków przystąpienia do projektu „Wsparcie rozwoju OZE na 
terenie ROF – projekt parasolowy”. Nabór potrwa do 20 kwietnia br.

Panele fotowoltaiczne to najprostszy sposób przetwarzania energii słonecznej
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W gminie Głogów Młp. rusza kolejna edycja mobil-
nej zbiórki krwi organizowanej przez strażaków z OSP 
Hucisko. Druhowie zapraszają każdego, kto chce 
przyłączyć się do akcji.

Od października 2012 roku w Głogowie Młp. oraz Hucisku 
kilka razy do roku organizowane są terenowe zbiórki krwi 
w ramach ogólnopolskiego programu „Ognisty Ratownik – 
Gorąca Krew”. Wzmożony ruch na drogach powoduje coraz 
większą liczbę wypadków, dlatego zapotrzebowanie na krew 
cały czas rośnie. Również wykonywanie skomplikowanych 
operacji nie mogłoby się odbyć bez wykorzystania krwi. Dla-
tego strażacy z OSP Hucisko co roku organizują akcje hono-
rowego oddawania krwi, przeznaczonej do ratowania życia 
i zdrowia ludzkiego. Mieszkańcy gminy wiele razy pokazy-
wali, że można na nich liczyć. Do tej pory w gminie udało 
się zorganizować już 17 akcji pozyskując aż 360 litrów krwi.

Krew będą mogły oddać wszystkie osoby w wieku od 18 do 65 
lat ważące nie mniej niż 50 kg. Wystarczy wziąć ze sobą waż-
ny dokument tożsamości z numerem PESEL (dowód osobisty, 
prawo jazdy, paszport), być po lekkostrawnym posiłku i czuć 
się zdrowo. Wydarzeniu, jak co roku, będzie towarzyszyło 

wiele atrakcji m.in. instruktaż pierwszej pomocy, parada mo-
tocyklowa, pokazy strażackie, strefa zabaw dla najmłodszych 
i wiele innych. Zbiórki odbędą się w następujących terminach:

13 maja: 10.00-14.00, Głogów Młp. przy Pizzerii Gusto, 
15 lipca: 10.00-14.00,  Hucisko, remiza OSP.
9 września: 10.00-14.00, Hucisko, remiza OSP.

Katarzyna Madej

WYDARZENIA

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Głogo-
wie Młp. prowadzi rekrutację do klasy pierwszej li-
ceum w roku szkolnym 2018/2019.

Kandydaci mogą składać dokumenty do oddziałów z na-
stępującymi rozszerzeniami: 
•	 język angielski – matematyka – geografia (przedmioty 

rozszerzone: język angielski, matematyka, geografia) 
•	 język polski – historia – język angielski (przedmioty 

rozszerzone: język polski, historia, język angielski) 
•	 biologia – chemia – matematyka (przedmioty roz-

szerzone: matematyka, biologia, chemia) – oddział 
dwujęzyczny*

*nauczanie dwujęzyczne – to uznany od lat w pedagogi-
ce europejskiej system nauczania przedmiotów w dwóch 
językach – polskim i obcym (w SLO to język angielski). 
Pozwala on uczniom nabyć konieczne do zdania polskiej 
matury wiadomości i umiejętności w języku polskim, a jed-
nocześnie znacznie poszerzyć słownictwo w języku obcym. 
Przedmioty, które będą w szkole nauczane dwujęzyczne to 
biologia i informatyka. Klasa będzie realizowała język an-
gielski w zwiększonym wymiarze godzin.

Kandydat do klasy dwujęzycznej musi znać podstawy ję-
zyka angielskiego pozwalające na czynne uczestniczenie 
w zajęciach prowadzonych w tym języku, jako że program 
nauczania języka angielskiego jest znacznie rozszerzony, 
a nauczyciele prowadzący zajęcia dwujęzyczne mają obo-
wiązek realizowania programu swojego przedmiotu tak, 

aby przygotować uczniów do biegłego posługiwania się ję-
zykiem angielskim w różnych dziedzinach nauki. Kandyda-
tów do klasy dwujęzycznej obowiązuje pisemny sprawdzian 
kompetencji językowej, który odbędzie się w terminie 30 
maja 2018 r. Do klasy dwujęzycznej będą przyjmowani kan-
dydaci, którzy uzyskają świadectwo ukończenia gimnazjum 
oraz pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji języko-
wych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez 
radę pedagogiczną.

Co to jest nauCZanie dwujĘZyCZne?
Tradycja nauczania dwujęzycznego w ZSO w Głogowie 
Młp. rozpoczęła się od uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 
lutego 2015 r., kiedy zostało powołane Gimnazjum Dwu-
języczne, które rozpoczęło działalność w roku szkolnym 
2015/2016. Utworzenie klasy dwujęzycznej w SLO jest pro-
pozycją dla tych uczniów, którzy chcieliby kontynuować 
edukację dwujęzyczną, a także wszystkich absolwentów 
gimnazjum pragnących rozwijać się językowo. Nauczanie 
dwujęzyczne przynosi bowiem bardzo wiele korzyści, z któ-
rych najważniejsze to: wszechstronny rozwój, opanowanie 
języka w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację, 
stosowanie języka obcego jako narzędzia do poznawania 
wiedzy z innych przedmiotów, usprawnienie przyswajania 
wiedzy z przedmiotów nauczanych dwujęzyczne, gdyż ma-
teriał przekazywany jest w dwóch językach, co sprzyja lep-
szemu zrozumieniu i zapamiętaniu oraz możliwość zdawa-
nia matury dwujęzycznej i podjęcia studiów na najlepszych 
uczelniach, w tym zagranicznych.

Anna Białek

OFERTA EDUKACYJNA SAMORZĄDOWEGO  
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

RUSZAJĄ AKCJE MOBILNEJ ZBIÓRKI KRWI

Pobór krwi zajmuje tylko 10 minut, a może uratować czyjeś życie
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waniu codziennych zakupów, przygotowywaniu posiłków, wykonywaniu 
prac porządkowych w domu i wokół niego, załatwiania za osobę starszą 
spraw urzędowych, lekarskich i innych. W kwietniu br. będą natomiast 
realizowane pozostałe usługi: usługi opiekuńcze, które będą polegać na 
pomocy osobie starszej w zaspokajaniu codziennych potrzeb, zapewnie-
niu kontaktu z otoczeniem, opiece higienicznej i pielęgnacyjnej; usługi 
specjalistyczne, polegające na rehabilitacji i usprawnianiu zaburzonych 
funkcji organizmu wynikających z niepełnosprawności i schorzeń osób 
starszych i usługa teleopieki, którą uczestnicy będą objęci przez 24 go-
dziny przez 7 dni w tygodniu. Opieka świadczona będzie przy użyciu 
technik teleinformatycznych poprzez zastosowanie opasek życia, telefo-
nicznych systemów SOS, czujników gazu i dymu.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. 
Integracja Społeczna Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do usług spo-
łecznych i zdrowotnych. 

Działania mające na celu zmniejszenie liczby bezdomnych 
zwierząt prowadzone są przez gminę od wielu lat. Szczególny 
problem dotyczy bezdomnych psów i kotów. Co roku mamy do 
czynienia z wieloma zgłoszeniami dotyczącymi wałęsających się 
psów. Zwierzęta te często uciekają lub są porzucane i błąkają się 
po ulicach stwarzając zagrożenie dla mieszkańców, a w szczegól-
ności dzieci. Jeśli nie możemy znaleźć ich właściciela są przeka-
zywane do schroniska – mówi Grzegorz Drozdowski z Urzędu 
Miejskiego w Głogowie Młp. Koszt utrzymania zwierzęcia 
w schronisku to kwota 300 zł miesięcznie. Koszt ten w cało-
ści ponosi gmina. W zeszłym roku na samo utrzymanie zwie-
rząt w schronisku przeznaczyliśmy kwotę 25 tys. zł. – dodaje. 
G. Drozdowski. Program zapewnia też opiekę zwierzętom po-
szkodowanym wskutek różnego rodzaju zdarzeń drogowych, 
opiekę wolno żyjącym kotom oraz zwierzętom gospodarskim 
zabranym od właścicieli, którzy nienależycie się nimi zajmują.

Aby ograniczyć problem bezdomności zwierząt od paździer-
nika 2017 r. w gminie Głogów Młp. prowadzona jest akcja 
bezpłatnego czipowania psów. Zabiegi są wykonywane na pod-
stawie wniosku mieszkańca, który można składać w Referacie 

Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Głogowie Młp. 
Dołączyć trzeba również zdjęcie psa oraz informację o szczepie-
niu przeciw wściekliźnie – informuje G. Drozdowski. Bezpłatny 
zabieg jest wykonywany w Lecznicy dla Zwierząt „Jamniczek” 
w Głogowie Młp. poprzez wszczepienie mikroprocesora pod 
skórę psa wraz z wprowadzeniem jego danych do międzynaro-
dowej bazy zwierząt oznakowanych. Dzięki temu będzie moż-
na szybko ustalić właściciela błąkającego się czworonoga. Ak-
cja jest bezpłatna, a zgłoszenia są przyjmowane do końca roku.

Katarzyna Madej

WYDARZENIA

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany

W gminie Głogów Młp. ruszył projekt dla seniorów
W gminie Głogów Młp. rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Złota je-
sień – każdy z nas będzie seniorem”. W ramach projektu realizowane będą 
usługi opiekuńcze, usługi specjalistyczne, pomoc sąsiedzka, usługi tele-
opieki oraz powstanie dzienny dom opieki. Projekt potrwa dwa lata.

Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych po 60 roku życia 
w tym osób niepełnosprawnych oraz samotnie gospodarujących, któ-
rych stan zdrowia nie wymaga leczenia w warunkach szpitalnych, unie-
możliwia jednak samodzielne wykonywanie podstawowych czynności 
dnia codziennego, zamieszkałych na terenie gminy Głogów Małopolski. 

W ramach projektu od lutego na terenie gminy Głogów Młp. działają już 
sąsiedzkie usługi opiekuńcze. Usługa ma charakter pomocy w dokony-

54 TYS. ZŁ NA OPIEKĘ  
NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

Taką kwotę gmina Głogów Młp. przeznaczy na realizację tegorocznego programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Znaczna część pieniędzy pokryje koszty odławia-
nia zwierząt oraz opieki nad czworonogami umieszczonymi w schronisku.

W gminie szczególny problem dotyczy bezdomnych psów i kotów

Dwie jednostki OSP z terenu gminy otrzymają nowo-
czesne defibrylatory. W marcu Burmistrz Paweł Baj 
podpisał umowę z Dyrektorem Departamentu Spraw 
Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści Mikołajem Pawlakiem, na zakup urządzeń ra-
townictwa niezbędnych do udzielania pomocy po-
szkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

Defibrylatory trafią do OSP Głogów Młp. – jednostki, która 
ma najwięcej wyjazdów ze wszystkich jednostek ratowni-
czych z terenu gminy. Drugi zestaw trafi do OSP Pogwizdów 
Stary – najbardziej na północ wysuniętej jednostki OSP na 
terenie gminy, do której czas dojazdu na miejsce zdarzenia 

jest najdłuższy. Obie jednostki posiadają w swoich szeregach 
przeszkolonych druhów ratowników przedmedycznych, 
którzy dzięki defibrylatorom będą mogli udzielić pierwszej 
pomocy medycznej poszkodowanym na miejscu zdarze-
nia. Zakupiony sprzęt przyspieszy czas, a także skuteczność 
pierwszej pomocy. Środki dla strażaków pochodzą z Fundu-
szu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest 
Minister Sprawiedliwości. Fundusz rozporządza pieniędzmi 
zasądzanymi od sprawców przestępstw. W ten sposób pozy-
skane środki służą pokrzywdzonym i ratują życie.

Anna Morawiec

DEFIBRYLATORY TRAFIĄ DO GMINY GŁOGÓW MŁP.
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28 lutego br. zmarł śp. ks. Mieczysław Paśko, wika-
riusz w Parafii Trójcy Przenajświętszej w Głogowie Młp. 
W ostatnich tygodniach przebywał w szpitalach w Rud-
nej Małej i Rzeszowie zmagając się ciężką chorobą.

Ks. Mieczysław Paśko urodził się w 1976 r. w Rzeszowie. Zdał 
maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Tyczynie, a następnie 
odbył studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Rze-
szowie. 24 maja 2001 r. w Rzeszowie z rąk Ks. Bp. Kazimierza 
Górnego przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako wika-
riusz w parafiach: Chrystusa Króla w Jaśle, św. Jana Sebastia-
na Pelczara w Strzyżowie, św. Brata Alberta w Kolbuszowej, 
Przemienienia Pańskiego w Ropczycach i św. Andrzeja Boboli 
w Gorlicach. W parafii Trójcy Przenajświętszej w Głogowie 
Młp. sprawował posługę kapłańską od 25 sierpnia 2017 r. Msza 
św. pogrzebowa odbyła się 3 marca w kościele pw. św. Katarzy-
ny Aleksandryjskiej i pw. Trójcy Przenajświętszej w Tyczynie. 
Śp. ks. Mieczysław Paśko spoczął na tamtejszym cmentarzu.

Anna Morawiec

Uroczystości rozpoczęły się 6 marca od zapalenia światełek 
pamięci i złożenia wieńców na grobie płk. Lisa-Kuli na rze-
szowskim cmentarzu Pobitno. Kolejny dzień skupił uczestni-
ków obchodów u stóp pomnika pułkownika na Placu Farnym, 
który z każdą minutą zapełniał się kolejnymi pododdziałami 
strzeleckimi. W samo południe rozpoczęła się Msza św. w ko-
ściele św. Krzyża, gdzie 99 lat temu odbył się pogrzeb płk. Li-
sa-Kuli. Podczas Mszy św. ślubowanie złożyło 100 Orląt, naj-
młodszych członków ZS „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.

Kolejne odsłony uroczystości realizowane były po przemarszu 
na Plac Farny: złożenie meldunku, przegląd pododdziałów, 
odśpiewanie Hymnu Narodowego, podniesienie Flagi Pań-
stwowej na maszt oraz złożenie przyrzeczenia strzeleckiego 
przez ponad 450 strzelców ZS „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, 
m.in. z Torunia, Wrocławia, Warszawy, Piotrkowa Trybunal-
skiego, Zduńskiej Woli czy Lwowa. Wśród składających przy-
sięgę znaleźli się również strzelcy z plutonu głogowskiego JS 
2021 w Rzeszowie: Kacper Granat, Jakub Kątek, Daria Pruch-
nik, Maciej Tereba i Marcin Wojtusik. Rotę przyrzeczenia od-
czytał Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych.

Znaczenie tak mocno wpisanej już w pejzaż Rzeszowa uro-
czystości kultywującej pamięć o płk. Lisie-Kuli i mobilizującej 
młodzież do zaszczytnej służby dla Ojczyzny, wybrzmiewało 
z przesłanych listów przez prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego, wiceprezes Rady Ministrów Beatę Szydło 
i marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Głos zabrali m.in. 
J.J. Kasprzyk i wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. Głównych 
bohaterów uroczystości przywołano w Apelu Pamięci, oddano 
salwę honorową, a młodzież strzelecka zaprezentowała pokaz 
swoich umiejętności. Uroczystość zakończył przemarsz po-

doddziałów w defiladzie i złożenie kwiatów pod pomnikiem 
płk. Lisa-Kuli przez przedstawicieli władz państwowych i sa-
morządowych.

Pluton strzelców Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego 
powstał 23 października 2015 r. przy Zespole Szkół w Głogowie Młp. 
Założeniem organizacji jest kultywowanie tradycji patriotycznych po-
przez znajomość historii Ojczyzny, pielęgnowanie pamięci o jej boha-
terach oraz zdobywanie umiejętności w zakresie wojskowości i obron-
ności, rozwijanie sprawności fizycznej. Do organizacji mogą wstąpić 
uczniowie w wieku gimnazjalnym (chłopcy, dziewczęta). Szczegółowa 
rekrutacja nie jest prowadzona. Dołączyć do grupy można w dowolnym 
momencie. Wymagane jest wyłącznie zaświadczenie lekarskie świad-
czące o stanie zdrowia ucznia.

Anna Łącka

WYDARZENIA

Śp. ks. Mieczysław Paśko zmarł 28 lutego br.

GŁOGOWSCY STRZELCY ZŁOŻYLI PRZYRZECZENIE
Jak co roku 7 marca w Rzeszowie odbyły się uroczystości strzeleckie, upamiętniające postać pochodzą-
cego z Kosiny płk. Leopolda Lisa-Kuli, który większość swojego życia poświęcił walce o niepodległą Polskę. 
Podczas uroczystości przyrzeczenie strzeleckie złożyło ponad 450 strzelców Związku Strzeleckiego „Strze-
lec” Józefa Piłsudskiego, wśród których znaleźli się również strzelcy z głogowskiego plutonu.

Uroczystości strzeleckie w Rzeszowie

ZMARŁ ŚP. KS. MIECZYSŁAW PAŚKO
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Jakie tereny obejmuje Nadleśnictwo Głogów?
Nadleśnictwo Głogów położone jest w środkowej części wo-
jewództwa podkarpackiego na obszarze czterech powiatów: 
rzeszowskiego, kolbuszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, 
łańcuckiego oraz miasta Rzeszów. Przynależy administracyj-
nie do jedenastu gmin. Zasięg terytorialny obejmuje 74 065 ha, 
z czego 13 582 ha to grunty znajdujące się w zarządzie Lasów 
Państwowych. Pod względem organizacyjnym podlega Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Obszar Nad-
leśnictwa zamieszkuje ok. 23% ludności Podkarpacia.

Jaka jest kondycja naszych lasów? Czy na tym terenie wy-
stępuje problem szkodników?
Jeśli prowadzi się gospodarkę leśną to nie powinno być 
problemu ze szkodnikami, ponieważ nasza praca polega 
na tym, aby uprzedzać pewne fakty i odpowiednio reago-
wać. Oczywiście, od czasu do czasu zdarzają się gradacje 
owadów jak np. 2 lata temu na północy woj. lubelskiego 
gradacja kornika ostrozębnego. Gradacja stopniowo prze-
suwała się w kierunku południowym i została odnotowana 
w Nadleśnictwie Leżajsk, Lubaczów, Narol i Oleszyce. Na 
szczęście na terenie Nadleśnictwa Głogów pojawiły się tyl-
ko pojedyncze ogniska infekcyjne w leśnictwie Bratkowice. 
Przy zastosowaniu odpowiednich metod gospodarki leśnej, 
powstałe zagrożenie jesteśmy w stanie szybko opanować.

Na czym polega prowadzona przez Nadleśnictwo gospo-
darka leśna?
Gospodarka leśna to działalność w zakresie urządzania, 
ochrony i zagospodarowania lasu (głównie produkcja 
drewna) oraz utrzymania i powiększania zasobów i upraw 
leśnych, a także odpowiednie gospodarowanie zwierzyną. 
Dodatkowym elementem jest pozyskiwanie choinek, stro-
iszu i zwierzyny a także sprzedaż tych produktów oraz nie-
odpłatne świadczenie na rzecz społeczeństwa, przyrodni-
czych, turystycznych i edukacyjnych funkcji lasu. Potocznie 
mówiąc gospodarka leśna, to szereg planowych zabiegów, 
mających na celu doprowadzenie drzewostanu do etapu 
odnowienia. Jesteśmy firmą samofinasującą się i funkcjo-
nujemy bez żadnych dopłat budżetowych, płacąc wszystkie 
należne podatki oraz 2% przychodu od sprzedaży drewna.

Jakie trawią was problemy?
Mamy dwa rezerwaty – Bór i Zabłocie o powierzchni blisko 
1000 hektarów, na których do niedawna obowiązywała bier-
na ochrona przyrody, polegająca na wstrzymaniu się od inge-
rencji. Bór ze względu na swoją dostępność i bliskość miasta 
Rzeszowa, jest najbardziej obciążony turystycznie. Osoby go 
odwiedzające poruszają się dosłownie po całym jego terenie, 
często nie wiedząc, że jak w każdym rezerwacie obowiązu-
ją pewne zakazy. Rezerwat udostępnia wiele szlaków, ścieżek 
i obiektów infrastruktury turystycznej. Naszym priorytetem 
jest więc zapewnienie w nim bezpieczeństwa publicznego, 
poprzez coroczne ścinanie kilku tysięcy sztuk drzew niebez-
piecznych. W związku z tym, że od blisko 20 lat musieliśmy 
stosować tzw. bierną ochronę przyrody, ze skutkami borykamy 
się do teraz i będziemy się zmagać jeszcze przez najbliższe lata. 

Problem jest też z wła-
ściwym zrozumieniem 
obecnego modelu go-
spodarki leśnej i prze-
cenianiu w danym miej-
scu i czasie znaczenia 
funkcji przyrodniczych. 
Przykładem tego może 
być obszar Natura 2000 
Puszcza Sandomier-
ska. Parę lat temu dla 
wspomnianego obsza-
ru został uchwalony plan zadań ochronnych, który wprowa-
dzał wiele ograniczeń w gospodarce leśnej, również w lasach 
pozostałych własności. Ale udało się go unieważnić, dzięki 
czemu obszar ten ominęły bardzo poważne i niepotrzebne 
zapisy, które w żaden sposób nie pomagały znajdującym się 
tam gatunkom. Wspomniany model wielofunkcyjnej gospo-
darki leśnej oparty jest głównie pozyskaniu drewna, dzięki 
czemu możliwe jest utrzymanie i finansowanie funkcji przy-
rodniczych i turystycznych. Jednak w ostatnim czasie zakty-
wizowały się organizacje i osoby, które przeceniają w danym 
miejscu i czasie znaczenie funkcji przyrodniczych i zapewne 
nieświadomie próbują narzucić większości społeczeństwa pe-
wien sposób myślenia, jakoby monofunkcyjny model ochrony 
przyrody (głównie ochrona bierna – czyli brak jakichkolwiek 
zabiegów) był panaceum na obecne problemy z zakresu ochro-
ny przyrody. To oczywiście szczytne podejście, jednak trzeba 
wyraźnie powiedzieć, że obecny stan przyrody jest wynikiem 
mądrze prowadzonej gospodarki leśnej. Stosowany przez Lasy 
Państwowe model wielofunkcyjnej gospodarki leśnej z jednej 
strony dominuje w większości krajów na świecie, a z drugiej 
najlepiej rozprasza ryzyko zagrożeń w postaci zmian klimatu.

Ile rocznie drzew się sadzi, a ile wycina?
Rocznie wycinamy ok. 60 tys. m3 drewna, a sadzimy ok. 110 
hektarów lasu. To ok. milion sztuk sadzonek różnych ga-
tunków, które w większości produkujemy we własnej szkół-
ce z miejscowych drzewostanów nasiennych. Ewentualne 
braki uzupełniamy z innych nadleśnictw. Drzewa wycina-
my w trakcie stosowania tzw. zabiegów pielęgnacyjnych, 
których celem jest zmniejszenie zagęszczenia na jednostkę 
powierzchni, przez co polepszamy ich przyrost i jakość lub 
po osiągnięciu przez nie tzw. wieku rębności, czyli biolo-
gicznej dojrzałości. Jest to wiek, po przekroczeniu które-
go drzewa zaczynają naturalnie zamierać. Na ich miejsce 
wprowadzane jest nowe pokolenie lasu w określonym skła-
dzie gatunkowym. Sadzimy wyłącznie drzewa rodzimego 
pochodzenia. Cięcia są ukierunkowane na przebudowę 
lasu z drzewostanów sosnowych na drzewostany mieszane, 
głównie dębowo-sosnowe i bukowo-sosnowe. Podjęte dzia-
łania to wieloletni proces, którego celem jest uprzedzenie 
zmian klimatycznych, ponieważ drzewa liściaste są odpor-
niejsze na różne zagrożenia i klęski żywiołowe.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Katarzyna Madej

ROCZNIE SADZIMY OK. 110 HEKTARÓW LASU
Rozmowa z Jerzym Chłopkiem, Nadleśniczym Nadleśnictwa Głogów
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Projekt obejmuje przebudowę sali widowiskowej wraz z ho-
lem przed salą. Na parterze wykonane zostało już m.in. 
większe wejście na salę widowiskową, poszerzone zostało 
proscenium oraz rozbudowane istniejące instalacje we-
wnętrzne oraz przyłącza. Zdemontowano również starą bo-
azerię i krzesła, na których zostanie wymieniona tapicerka. 
Planowany jest również montaż nowoczesnego oświetlenia, 
klimatyzacji i monitoringu. Dopełnieniem remontu będzie 
zakup nowoczesnego wyposażenia m.in. gablot ekspozy-
cyjnych, sprzętu do nagłośnienia, rejestracji video i projek-
cji multimedialnej. To umożliwi podsienie atrakcyjności 
oferty kulturalnej gminy, a grupy działające przy MGDK 
oraz mieszkańcy korzystający z oferty będą miały możli-
wość rozwijania się w dobrych warunkach organizacyjnych 
i technicznych. Przy placówce powstanie również parking 
na 40 miejsc postojowych oraz chodnik. 

Prace mają potrwać do końca czerwca tego roku. Koszt 
przebudowy MGDK w Głogowie Młp. to ponad 2,5 mln zł.

Anna Morawiec

Do końca lipca przy ul. Armii Krajowej na osiedlu 
Niwa oraz w Budach Głogowskich powstaną dwa 
duże parkingi. To aż 154 nowe miejsca postojowe. 
Umowa na ich budowę została już podpisana.

Parking na os. Niwa będzie miał 64 miejsca postojowe 
w tym 5 stanowisk dla samochodów osób niepełnospraw-
nych. Wybudowany zostanie również chodnik poprawiający 
komunikację wewnętrzną na parkingu. Parking ulokowany 
zostanie w centralnej części osiedla przy kościele, przed-
szkolu, ośrodku zdrowia i terenach rekreacyjnych. Koszt 
budowy parkingu wyniesie 368 685 zł. W Budach Głog. 
powstanie parking dla 90 samochodów osobowych. Wy-
konana zostanie też droga dojazdowa, chodnik oraz zjazdy 
zapewniające wjazd i wyjazd z parkingu. Parking powstanie 
w centralnej części miejscowości przy skrzyżowaniu dróg, 
przystanku autobusowym, kościele i przedszkolu, a jego 
koszt wyniesie 352 466 zł. Wykonaniem zajmie się firma 
BRUK-MAR z Bojanowa. Zadanie realizowane będzie w ra-

mach programu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz 
poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie 
zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”.

Celem realizacji obu inwestycji jest stworzenie bezpiecznych 
miejsc parkingowych. W ten sposób gmina chce zachęcić 
mieszkańców do pozostawiania na parkingu prywatnych 
samochodów i przesiadania się na autobusy komunikacji 
publicznej, a co za tym idzie poprawy bezpieczeństwa na 
drogach. Komunikacja publiczna jest dużo tańsza niż jazda 
samochodem prywatnym, więc mieszkańcy będą mogli za-
oszczędzić pieniądze. Parking o tym samym przeznaczeniu 
powstaje również przy ulicy 3 Maja w Głogowie Młp. obok 
dworca kolejowego i cmentarza. Przypominamy, że w ra-
mach międzygminnej komunikacji MKS każdy mieszkaniec 
gminy Głogów Młp. po terenie gminy może jeździć na bilecie 
socjalnym, za który zapłaci jedyne 16 zł na rok. 

Anna Morawiec 

Szanowni Państwo! EkoGłog Sp. 
z o.o. w Głogowie Młp. zachęca do 
skorzystania z cieszących się zain-
teresowaniem mieszkańców gminy 
usług, jakim są m.in.:

E-faktura
Jest to udogodnienie polegające na możliwości otrzymywania w formie 
elektronicznej faktur za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. 
Usługa ta polega na wysłaniu do Państwa faktury w postaci pliku PDF 
pocztą elektroniczną, zamiast faktury papierowej wysyłanej za pośrednic-
twem poczty tradycyjnej. Korzystanie z e-faktury jest nieodpłatne i do-
browolne. Z e-faktury mogą skorzystać wszyscy Odbiorcy, posiadający 
aktualną umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków 
bytowych. Warunkiem otrzymywania faktur w formie elektronicznej, jest 
udzielenie zgody na ich przesyłanie oraz podanie adresu e-mail. Wymaga 
to złożenia stosownego oświadczenia, którego można dokonać elektro-

nicznie, poprzez stronę: www.ekoglog.pl w zakładce e-faktura. Przed zło-
żeniem oświadczenia należy zapoznać się z „Regulaminem wystawiania 
i przesyłania faktur droga elektroniczną”. Zgodę na otrzymywanie e-faktur 
można w dowolnym czasie wycofać i tym samym powrócić do otrzymy-
wania faktur w wersji papierowej.

iBOK – Internetowe Biuro Obsługi Klienta
Dzięki systemowi iBOK Klienci Spółki uzyskają bezpośredni i cało-
dobowy dostęp do swoich rozliczeń za wodę i ścieki oraz innych przy-
datnych informacji. iBOK ma na celu ułatwienie i poszerzenie kontaktu 
z Klientem oraz udoskonalenie jego obsługi. iBOK umożliwi Państwu 
łatwe i samodzielne sprawdzenie stanu swoich płatności, historii rozli-
czeń czy też historycznych odczytów wodomierzy. Korzystanie z iBOK 
nie wiąże się z ponoszeniem żadnych dodatkowych opłat na rzecz spółki 
EkoGłog. Warunkiem uruchomienia iBOK jest akceptacja Regulaminu 
Korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta oraz wypełnienie 
i przesłanie formularza on-line.

GOSPODARKA

Reklama Reklama Reklama reklama reklama reklama reklama 

W GMINIE POWSTANĄ DWA DUŻE PARKINGI

DOM KULTURY W REMONCIE
Remont domu kultury w Głogowie Młp. wkracza w kolejny etap. Wykonano już część prac w sali widowiskowej 
i holu. Trwają także prace przy otoczeniu budynku. Dzięki temu dom kultury, jako największa placówka kultu-
ry w gminie stanie się nowocześniejsza i bardziej atrakcyjna dla uczestników różnych wydarzeń kulturalnych.

Remont sali widowiskowej domu kultury
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Już 6 kwietnia w „Galerii pod Ratuszem” w Gło-
gowie Młp. zaprezentuje Pani swoją wystawę. 
Co ciekawego zobaczymy?
Na wystawie będzie można zobaczyć pejzaże 
z różnych okresów mojej twórczości, trochę kwia-
tów, a także nowy cykl portretów kobiet z różnych 
stron świata – Tybetu, Amazonii, Szkocji, Japonii 
i Afryki. Część obrazów, które zaprezentuję jest 
malowana farbami olejnymi, część akrylem.

Jak rozwijał się Pani talent? Od zawsze była Pani 
związana ze sztuką?
W 1976 r. ukończyłam Państwowe Liceum Sztuk 
Plastycznych w Sędziszowie Młp. Później za-
częłam pracować, wyszłam za mąż, pojawiły się 
dzieci i na malowanie brakowało już czasu. Nie 
raz nachodziła mnie chęć do malowania. Gotowałam obiad, 
a w międzyczasie w maleńkiej kuchni rozkładałam sztalugi 
i malowałam. Cały czas tkwił we mnie ten impuls, żeby wró-
cić do tego, co kiedyś lubiłam. Dopiero na emeryturze i po 
przeprowadzce do Głogowa wróciłam do swojej pasji. W 2008 
roku z przyjaciółkami Anią, Olą, Zuzią i Leną stworzyłyśmy 
własny klub – prywatne koło miłośników malarstwa. Od tej 
pory w każdy czwartek spotykamy się w mojej pracowni i ma-
lujemy. Jeździmy też na plenery, bierzemy udział w wystawach.

Jak powstają Pani pomysły na obrazy?
Inspiracje są różne i niespodziewane. Czasem zobaczę jakiś 
portret, krajobraz, naturę i od razu wiem, że chcę to nama-
lować. Muszę wtedy zobaczyć obraz własnymi oczami. Czę-
sto maluję kwiaty – wiele prac powstało na plenerach np. 
w Chorwacji, Włoszech i Polsce. W dorobku mam też czar-
no-białe, monochromatyczne obrazy, obrazy inspirowane 
flamenco czy Jeziorem Łabędzim. Inspiruje mnie również 
malarstwo rosyjskie, a ostatnio portrety kobiet. Inspiracji 
szukam w otaczającym nas świecie i w Internecie.

Uwagę zwracają Pani ostatnie obrazy – portrety różnych ko-
biet. Skąd taka inspiracja?
Tak, mój ostatni cykl to portrety inspirowane kobietami 
pochodzącymi z różnych stron świata. Mają w sobie wiele 
ciepła i przyciągające spojrzenie. W tych portretach zainspi-
rowały mnie oczy tych kobiet i emanujący z nich spokój. Jak 
to się mówi: Oczy są zwierciadłem duszy.

Jaki artysta Panią inspiruje?
Inspirują mnie rosyjscy malarze – Igor Sacharow czy Alek-
siej Zajcew, którzy mają wyjątkową technikę i pięknie ma-
lują naturę. Igor Sacharow odsłania całą gamę odcieni, jego 
obrazy są bogate w kolory. Pozwalają zatrzymać chwilę 
i dają poczucie autentyczności. Farby w połączeniu z sub-
telną linią i nasycone kolory tworzą efekt obrazów na żywo. 
Natomiast Aleksiej Zajcew jest zaliczany do najlepszych 
malarzy-impresjonistów w Rosji.

A co wyjątkowego jest w Pani twórczości?
Maluję własną paletą barw. Kiedyś kupowałam farby do-
kładnie w takich kolorach, jakie widziałam. Teraz moja pa-

leta barw jest znacznie mniejsza. Trochę intuicyjnie, trochę 
metodą prób i błędów próbowałam z podstawowych kolorów 
stworzyć własną paletę barw łącząc kilka kolorów. I udało się. 
Teraz malując np. maki nie używam wyłącznie czerwieni, ale 
próbuje ją połączyć z pomarańczem. Wtedy efekt nie jest już 
taki surowy, a jeden kolor łatwo przechodzi w inny, powo-
dując świetlisty i spójny efekt. Pierwszy plan jest mocno wi-
doczny, a reszta rozmyta, jakby niedopowiedziana.

Czy swoim obrazem chce Pani przekazać jakieś konkretne 
emocje?
Mam nadzieję, że każdy mój obraz wzbudza jakieś emocje 
i skojarzenia, ale jego interpretację pozostawiam odbiorcy. Jeśli 
któryś z nich choć na chwilę przyciągnie uwagę oglądającego to 
znaczy, że coś go zaciekawiło i to już jest dla mnie duży sukces.

Czym dla Pani jest malarstwo?
Malarstwo jest dla mnie ucieczką od codzienności. Wy-
zwala się wtedy we mnie pewnego rodzaju wolność. Jak 
zaczynam malować to nic innego nie istnieje. Wtedy je-
stem ja z obrazem. Malując oddaję siebie i wchodzę w zu-
pełnie inny wymiar.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Katarzyna Madej

Halina Rogozińska urodziła się w Kolbuszowej. Ukończyła Pań-
stwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Sędziszowie Młp. Systema-
tycznie zaczęła malować w 2005 r. Wraz z przyjaciółkami tworzy 
prywatne koło miłośników malarstwa. Pociąga ją pejzaż, martwa 
i żywa natura. Próbuje też portretu. W malarstwie stara się być re-
alistyczna – podejmuje próby „walki” ze światłem i kolorem. Swoje 
prace prezentowała na wystawach indywidualnych: w Galerii „Po 
schodach” w Tarnobrzegu i w Galerii „Pod sokołem” w MDK w Kolbu-
szowej. Uczestniczyła też w wystawach zbiorowych: wystawie stałej 
w MGDK w Głogowie Młp., ODK Tysiąclecia w Rzeszowie, w Galerii 
Miejskiej „Pod Ratuszem” w Rzeszowie, Galerii TOTU w Rzeszowie, 
Małej Galerii MsKs w Michalovcach i kilku wystawach poplenero-
wych. Od 2006 r. mieszka w Głogowie Młp.

KULTURA

MALUJĄC, WCHODZĘ W ZUPEŁNIE INNY WYMIAR
Rozmowa z Haliną Rogozińską, malarką z Głogowa Młp.

Halina Rogozińska w swojej pracowni podczas pracy  
przy cyklu portretów kobiet z różnych stron świata
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Organizowanie świątecznych kiermaszów w gminie Gło-
gów Młp. stało się już tradycją. Co roku w domu kultury 
i domach ludowych pojawiają się kolorowe stoiska, na któ-
rych mieszkańcy mogą zakupić oryginalne wyroby ręko-
dzielnicze. Ich autorkami są Panie z Kół Gospodyń Wiej-
skich, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, a także 
lokalni twórcy, ale ze swoimi wyrobami może zaprezento-
wać się każdy, kto wykonuje ozdoby.

Nie inaczej było tego roku. Każdy, kto odwiedził wielkanoc-
ne stoisko mógł zaopatrzyć się w niepowtarzalne, ręcznie 
wykonane ozdoby. – Na naszym stoisku były różne rodzaje 
pisanek, od tych małych do koszyka po duże do dekorowania 
stołu. Były też różne ozdoby wykonane ze wstążek – zającz-
ki, kurczaki, koszyczki, a także żonkile ze wstążki i papieru. 
Nie zabrakło też tradycyjnych palm wielkanocnych – mówi 
Helena Kruk, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich 
w Rudnej Małej. Na stoisku Pań z KGW z Wysokiej Gło-
gowskiej oprócz tradycyjnych pisanek czy koszyczków po-
jawiły się też oryginalne ozdoby z siana i bibuły. Oprócz 
kolorowych pisanek, palm czy koszyczków wielkanocnych 
można było zakupić oryginalne zające wykonane z siana czy 
obrazki z ziaren kawy. Koło Gospodyń Wiejskich z Wysokiej 
Głogowskiej przygotowywało swoje wyroby już od miesiąca, 
aby wybór ozdób był atrakcyjny i było w czym wybierać – 

mówi Mieczysław Baran z Wysokiej Głogowskiej. Nie za-
brakło też świątecznych wypieków. Seniorki z Głogowa 
Młp. zapraszały do zakupu wielkanocnych bab, baranków 
z ciasta, makowców i ciastek. Różnorodność lokalnych wy-
robów sprawiła, że każdy mógł zaopatrzyć się w przedmio-
ty, które wykonane z precyzją są alternatywą dla masowych 
ozdób kupowanych w sklepach.

Katarzyna Madej

KULTURA

PISANKI, KRASZANKI, JAJKA MALOWANE…
Wielkanocne baby, pisanki z cekinów i wstążki, palmy, króliczki ze sznurka, a nawet siana – to tylko część 
wyrobów, w jakie można było się zaopatrzyć podczas tegorocznych kiermaszów wielkanocnych. Stoiska 
z rękodziełem pojawiły się w dziesięciu miejscowościach gminy.

Tradycyjne wyroby rękodzielnicze wzbudzały duże  
zainteresowanie wśród najmłodszych

Tematy do swoich prac artystka czerpie z przyrody, fotogra-
fii lub pleneru. Co ciekawe inspiruje ją również rozmowa, 
interesujący tekst czy blog przeczytany w Internecie. Nie re-
zygnuje także z własnej wyobraźni, którą pobudza obrazami 
znanych mistrzów lub współczesnych artystów. Jak mówi 
sama artystka – Zawsze mogę trafić na coś, co mnie zain-
spiruje, pobudzi do działania lub po prostu nacieszy zmysły. 
Można więc powiedzieć, że inspiruje mnie samo życie. Jej ulu-
bionymi tematami są pejzaże, martwa natura lub połączenie 
postaci z pejzażem w nastrojowych scenach. I takie motywy 
pojawiły się na wystawie w Galerii pod Ratuszem – z jednej 
strony delikatne pejzaże przedstawiające różne pory roku 
z drugiej, barwne anioły, współczesne obrazy o tematyce re-
ligijnej, wyrazistych konturach i nasyconych barwach.

Maluje głównie olejem i akrylem, czasem sięga po akwarele. 
Lubi też eksperymentować z technikami tworząc w szcze-
gólności kolaże i asamblaże. Poza tym rysuje piórkiem, 
ołówkiem i rysunek lawowany. Codzienne obowiązki po-
zwalają jej na połączenie pracy z pasją – Na co dzień pracuję 
w szkole, gdzie uczę plastyki. Pracuję z dziećmi i ze wszyst-
kimi, którzy chcą tworzyć, eksperymentować i doświadczać. 

Uważam, że jestem „szczęściarą”, ponieważ udało mi się 
połączyć hobby i pasję z pracą zawodową – mówi artystka. 
Poza pracą angażuje się w pracę artystyczną Klubu Twór-
ców Sztuki „ART-dekor” w MGOKSiR w Sokołowie Młp. 
Interesuje się również fotografią i rękodziełem.

Anna Morawiec

ANIOŁY W GALERII POD RATUSZEM
W minionym miesiącu w podziemiach ratusza gościliśmy wystawę Małgorzaty Kwolek, malarki należącej 
do Klubu Twórców Sztuki „ART-dekor” z Sokołowa Młp. Na wystawie można było zobaczyć nastrojowe pej-
zaże, anioły oraz kilka prac wielkopostnych, związanych z tematyką religijną i filozoficzną.

Anioły według Małgorzaty Kwolek
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Celem pierwszej pacyfikacji, do której doszło 1 grudnia 
1942 roku było zlikwidowanie żydowskiej rodziny Zelle-
rów, która w niedaleko położonym lesie, pod poszyciem 
sosen ukrywała się w wykopanym w ziemi bunkrze. Ludzie 
przynosili im żywność, pomimo grożących konsekwencji 
za udzielanie pomocy. Ta żydowska rodzina, składająca 
się z pięciu osób zbiegła z głogowskiego getta. Wcześniej 
mieszkała na Studzieńcu. Naziści po przybyciu do Stu-
dzieńca aresztowali kilka osób podejrzanych o pomoc tej 
rodzinie. W międzyczasie otoczyli las, w którym znajdo-
wała się ziemianka i zamordowali ukrywających się tam 
Żydów. W tym dniu za pomaganie Żydom rozstrzelano 6 
mieszkańców Studzieńca: Franciszka Drąga, Józefa Drąga, 
Wojciecha i Jana Żaków, Franciszka Dziubka i Jana Pomy-
kałę. Mieszkańcy Przewrotnego przeżywszy horror, nie zda-
wali sobie sprawy, iż najgorsze dopiero nadejdzie.

Po wsi kręcili się ludzie, którzy zbierali informacje, szcze-
gólnie rozwiązywały się języki podczas wesel. Niemieccy 
informatorzy zapisywali informacje na temat działalności 
partyzantów na tym terenie. Kolejna tragedia miała miejsce 
w dniu 14 marca 1943 roku, była to niedziela, mieszkańcy 
wybierali się na ranną mszę. Wspólnie z Niemcami policja 
granatowa z powiatu rzeszowskiego i kolbuszowskiego oto-
czyła wieś z przysiółkiem Studzieniec. Gestapowcy otaczali 
domy, wpadali do mieszkań i legitymowali mieszkańców, 
a gdy ktoś był na liście podejrzanych wywlekano go na po-
dwórko, gdzie bito, a następnie rozstrzeliwano na miejscu. 
Po zakończonym mordzie Niemcy rozkazali pochować za-
bitych, których zwożono na miejscowy cmentarz, a drogę 
znaczyła krew ściekająca z wozów. Na cmentarzu zakończo-
no kopanie długiego rowu o szerokości i długości ludzkie-
go ciała, następnie wkładano pomordowanych do grobu. 
Wśród zamordowanych było niemowlę, wyglądało jak la-
leczka – jednomiesięczne dziecko Śleszyny. Ktoś powiedział 
połóżcie na jej sercu. Po złożeniu wszystkich ciał do grobu, 
a było ich 34, grabarz powiedział: a teraz chłopy pomódlmy 
się za nich. Kilkunastu mężczyzn uklękło na piasku wokół 
otwartej mogiły. Zapadło milczenie, a potem słychać było 
chrzęst łopat i sypiący się piasek. W tym dniu rozstrzelani 
zostali: Andrzej Drag, Łukasz Drąg, Wojciech Drąg, Jan 
Wilk, Józef Wilk, Franciszek Warzocha z Woli Raniżowskiej, 
Franciszek Warzocha, Paweł Warzocha, Szymon Warzocha, 
Józef Warzocha, Michał Gaweł, Wojciech Brudz, Walen-
ty Brudz, Łukasz Pomykała, Wojciech Pomykała, Antoni 
Rusin, Adam Klecha, Zofia Klecha, Emilka Klecha, Józio 
Klecha, Katarzyna Pomykała, Weronika Pomykała, Andrzej 
Organiściak, Józef Organiściak z Woli Raniżowskiej, Adam 
Organiściak, Wojciech Organiściak z Woli Raniżowskiej, 
Tekla Organiściak z Woli, Józef Organiściak, Jan Walc, Jan 
Kopeć z Woli Raniżowskiej, Józef Organiściak s. Wojciecha 
i Tekli, Michał Sondej z Woli Raniżowskiej, Jan Kopeć, Piotr 
Ozga i Marcin Borkowski. Wymienione powyżej osoby są 

pochowane w zbiorowej mogile w Przewrotnem. W tym 
tragicznym dniu aresztowano 21 młodych mężczyzn, któ-
rzy zostali wywiezieni na roboty do Niemiec.

Mieszkańcy Przewrotnego jeszcze nie zdążyli opłakać zamor-
dowanych, kiedy 9 maja, wcześnie rano znów zauważono roz-
stawione posterunki, których było więcej niż 14 marca i stały 
one bliżej zabudowań. Wydostanie się z wioski było bardzo 
utrudnione i ryzykowne. Wewnątrz wsi grasowały grupy ge-
stapowców z psami i wypędzały z domów ludność Przewrot-
nego, szczególnie mężczyzn. Wszystkich prowadzono drogą 
w kierunku remizy strażackiej, w pobliżu zabudowań wójta 
Pacyny. Tam znajdował się sąd złożony z Niemców, które-
go rola sprowadzała się do wylegitymowania zatrzymanych 
osób, a następnie w oparciu o policyjny donos, zaliczenia ich 
do jednej z trzech grup: skazanych, zakładników i zwolnio-
nych do domu. Mężczyźni, kobiety i starcy stali do południa 
na deszczu, drżąc o swój los. W grupie skazanych na śmierć 
znalazło się 21 osób, także młode dziewczyny. Wcześniej Nie-
miec stojący na rogu drogi prowadzącej z Rogówki do Smo-
lenia zastrzelił kobietę Katarzynę Magda – żonę obywatela 
USA oraz Kacpra Jarochowicza 74 – letniego staruszka, który 
szedł drogą. Wytypowanych do rozstrzelania poprowadzono 
przez podwórko Jana Pokrywki i nad sadzawką polecono im 
się rozebrać, a następnie pojedynczo podchodzić na jej brzeg 
i strzałem w tył głowy pozbawiano ich życia.

Po rozstrzelaniu Niemcy wrzucili do sadzawki dwa granaty. 
Z okolicznych domów spędzono mężczyzn celem zakopania 
sadzawki z pomordowanymi. Na miejscu zbiorowej mogiły 
jest zbudowana kaplica-pomnik ku czci pomordowanych. 
Kaplica została wybudowana w 1948 roku. Inicjatorem był 
Antoni Kus, którego syn spoczywa w sadzawce. W tej pa-

KULTURA

ŚMIERĆ PRZYSZŁA NIESPODZIEWANIE
75 lat temu w Przewrotnem doszło do najkrwawszych wydarzeń na terenie naszej gminy. Wtedy to Niemiec-
cy oprawcy trzykrotnie spacyfikowali wieś. Organizowane pacyfikacje wobec ludności wsi, obejmujące 
masakry bez oszczędzania dzieci, kobiet i starców, wysiedlenia, deportacje do obozów, więzień i prac 
przymusowych miały na celu zastraszenie ludności, która podczas II wojny światowej pomagała ludności 
żydowskiej oraz wspierała partyzantów walczących z niemieckim okupantem. Za każdym razem, wcześnie 
rano, Gestapo i kordon wojsk niemieckich otaczało wieś.

Kapliczka upamiętniająca zamordowanych mieszkańców wsi  
podczas pacyfikacji 9 maja 1943 r.
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cyfikacji zginęli: Katarzyna Magda, Jan Wyka, Franciszek 
Wilk, Ludwik Gut, Franciszek Żmuda, Jan Marszał, Piotr 
Suszek, Franciszek Rusin, Józef Kus, Anna Pawłowska, An-
toni Granat, Józef Tyburski, Andrzej Gola, Paweł Laskorz, 
Marcin Chuchro, Michał Chuchro, Jakub Jarosz, Stefania 
Chrząstek z Nartu, Kacper Jarochowicz, Żak Stanisław, Fila 
Franciszek, Paweł Żmuda, Michał Chrząstek.

Długa jest lista ludzi pomordowanych przez Hitlerowców 
w Przewrotnem. Jest to wieś, która poniosła największe 
straty na tym terenie, zginęło ponad 111 osób. Do dziś żyje 
pamięć o tych wydarzeniach i nie wolno nam o nich zapo-

minać. Do dzisiaj żyją jeszcze świadkowie tego tragicznego 
ludobójstwa, którego dopuścili się Niemcy na mieszkań-
cach Przewrotnego i pomimo upływu lat nie mogą wyma-
zać z pamięci widoku pomordowanych, płaczu, lamentu 
i strachu. Polski Sejm jednogłośnie przyjął ustawę o ustano-
wieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Pierwsze ob-
chody tego święta odbędą się 12 lipca b.r. w 75 rocznicę pa-
cyfikacji Michniowa. Jest to hołd dla mieszkańców polskich 
wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej.

Dorota Walczewska

Dr Robert Borkowski pisząc 
swoją książkę, przy okazji 
przedstawiania historii parafii 
zbadał również dzieje samej 
wsi. Z tego powodu książka 
składa się z dwóch części – 
pierwszej dotyczącej historii 
Bud Głog. do 1945 r. i dru-
giej, opisującej życie religijne 
mieszkańców wsi przed i po 
powstaniu parafii w 1947 r. 
Okazuje się, że Budy Głogow-
skie mają ciekawą i bogatą 
przeszłość, która utrwalona 
została w wielu dokumentach źródłowych. Powstała jako wieś 
królewska włączona do starostwa bratkowickiego na przeło-
mie XVI i XVII w. Od początku należała do parafii w Mrowli, 
jednak dzięki zabiegom mieszkańców, w końcu udało im się 
doprowadzić do utworzenia własnej parafii. Dzieje te szcze-
gółowo przedstawia książka wzbogacona dodatkowo licznymi 
zdjęciami współczesnymi i archiwalnymi. Budy Głogowskie 
obok Głogowa Młp. mają na dzień dzisiejszy najbardziej zba-
daną przeszłość ze wszystkich miejscowości w naszej gminie 
– mówił obecny na spotkaniu burmistrz Paweł Baj, inicjator 
wydania książki. – Jest to już druga książka dotycząca tej wsi. 
Pierwsza ukazała się w 2014 r.

Recenzent książki prof. Jan Kwak wystawił jej następującą 
opinię: Opracowanie dr R. Borkowskiego uważam za ważny 
wkład w dzieje regionu i polecam zarówno jego mieszkań-
com, jak i nauczycielom historii oraz młodzieży szkolnej, któ-
ra dzięki temu może jeszcze bardziej pokochać swoją małą 
Ojczyznę. Pozostało tylko mieć nadzieję, że podobnych pu-
blikacji, wzbogacających naszą wiedzę o historii regionalnej 
będzie jeszcze więcej. W niniejszym numerze „Ziemi Gło-
gowskiej” w dziale Historia prezentujemy fragment książki 
opisujący powstanie Bud Głogowskich.

Katarzyna Madej

POWSTAŁA KSIĄŻKA O HISTORII  
BUD GŁOGOWSKICH

W niedzielę 18 marca w kościele w Budach Głogowskich miała miejsce promocja książki „Historia Bud Gło-
gowskich. Dzieje wsi i parafii”. Książka została wydana z okazji 70-lecia parafii pw. Niepokalanego Serca 
Najświętszej Maryi Panny. Autorem książki jest historyk-regionalista dr Robert Borkowski.

reklama reklama reklama reklama reklama reklama 

towarzystwo budownictwa społecznego w Głogowie małopolskim sp. z o. o.
ul. kościelna 8, 36-060 Głogów małopolski

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

Mieszkańcy Bud Głogowskich zgromadzeni w kościele podczas promocji książki
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Perła w piasku, Tessa Afshar

Olśniewająca uroda ma swoją cenę. Ra-
chab przekonuje się o tym na własnej 
skórze, gdy jako piętnastolatka zosta-
je sprzedana, jako prostytutka przez 
własnego ojca – mężczyznę, którego 
darzyła miłością i zaufaniem. Dzięki 
bystremu umysłowi staje się niezależ-
na i bogata. Przysięga sobie, że nigdy 
już nie zaufa żadnemu mężczyźnie. 
Bóg ma wobec niej inne plany. W ży-

cie Rachab wkracza Hebrajczyk Szalmon, wybitny przywód-
ca plemienia Judy. Mężczyzna wierny, honorowy i dumny. Jej 
wróg. Co ma zrobić kobieta z przeszłością, która pragnie być 
kochana, chociaż sądzi, że to niemożliwe? Mury Jerycha to do-
piero początek. Prawdziwa walka rozegra się o jej serce. W Per-
le w piasku Tessa Afshar powołała do życia wyraziste postaci, 
które nadają nowe znaczenie tej znanej przypowieści biblijnej.

Niezwykły talent Iris Grace,  
Arabella Carter-Johnson

Iris ma sześć lat i cierpi na autyzm 
głęboki. Przez pierwszych pięć lat 
niemal nie nawiązywała kontak-
tów z otoczeniem, rzadko śmiała się 
i mówiła. Jej matka była w rozpaczy – 
wszystko wskazywało na to, że dziew-
czynka nigdy nie opuści świata ciszy. 
Cudem, który odmienił życie Iris, był 
jej odkryty przypadkiem talent ma-

larski. Niezwykłymi obrazami dziecka zachwycają się dziś 
kolekcjonerzy i krytycy sztuki. A jednak najważniejszy wy-
łom w milczącym świecie Iris uczyniła Thula – kotka, z któ-
rą dziewczynkę połączyła jedyna w swoim rodzaju więź. 
Rodzice patrzyli ze zdumieniem, jak Iris zaczyna otwierać 
się na innych ludzi i malować. Ta niezwykła, bardzo intym-
na książka, pełna poruszających zdjęć dziewczynki i jej kot-
ki, została napisana przez matkę Iris, Arabellę. 

Antykwariat pod Błękitnym 
Lustrem, Martin Widmark

Trzynastoletni Dawid pod nieobecność 
rodziców zamieszkuje u ich znajome-
go, Melchiora Rasmusena, właściciela 
Antykwariatu pod Błękitnym Lustrem. 
Pewnego ranka Melchior znika. Pozo-
stawiona przez niego krótka wiado-
mość pozwala Dawidowi i jego nowej 
koleżance Larisie podjąć poszukiwania. 
Stopniowo zaczynają oni odkrywać 

dziwne okoliczności zaginięcia Melchiora. Wkrótce będą się 
musieli zmierzyć z niełatwymi pytaniami na temat ludzkiego 
życia. Dawid i Larisa to nowa seria Martina Widmarka – au-
tora bestsellerowej serii Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. 
Tym razem książki przeznaczone są dla nieco starszych czytel-
ników, którzy poznając kolejne przygody Lassego i Mai chcą 
przejść na kolejny poziom czytelniczych wyzwań i doznań.

MGBP w Głogowie Młp.

KULTURAKULTURA

BIBLIOTEKA POLECA

biuRo RaChunkowe  
i nieRuChomoŚCi

„emRa” s.C.
UL. CICHA 12 36-060 GŁOGÓW MŁP.

Biuro rachunkowe
Pełny zakres usług księgowych.

Nieruchomości
Wycena nieruchomości,

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

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

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

Biegły rewident Aleksandra Mrozowska – 604 
537 685.

Rzeczoznawca majątkowy Eugeniusz 
Mrozowski – 605 046 936.

Reklama Reklama Reklama Reklama 
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MARZEC Z BIBLIOTEKĄ

MGBP w Głogowie Młp. miesiąc marzec rozpoczęła obchoda-
mi Dnia Żołnierzy Wyklętych. W jego ramach na zlecenie bi-
blioteki nakręcony został film pt. „Franciszek Litwin – żołnierz 
niezłomny”. Film prezentuje sylwetkę mieszkającego w okre-
sie II wojny światowej oraz w czasie powojennym w Budach 
Głog. Franciszka Litwina, żołnierza AK, a później kierownika 
w gminie Głogów Młp. koła Zrzeszenia „Wolność i Niezawi-
słość”. Specjalny seans dla młodzieży szkolnej wraz z komen-
tarzem do filmu odbył się 7 marca w ZSO w Głogowie Młp. 
Była to prawdziwa lekcja patriotyzmu. Aktualnie film można 
obejrzeć na stronie internetowej biblioteki.

6 marca po raz kolejny już została przeprowadzona lekcja 
biblioteczna w SP w Stykowie dla uczniów klas młodszych 
i starszych roczników. Tematem wiodącym była działalność 
Franciszka Kotuli jako etnografa wywodzącego się z Głogowa 
Młp. Uczniowie zapoznali się z kilkoma jego książkami, m.in. 
ważnym dla historii regionu „Miasteczkiem”. Dzieci poznały 
przyczyny, dla których Kotula zaczął interesować się historią 
kultury ludowej, wysłuchali też opowieści, które przedstawiły, 
jak nasz głogowski etnograf od dzieciństwa ulegał inspiracjom 
do pasjonowania się kulturą wiejską i kulturą małych miaste-
czek, takich jak Głogów, w którym się urodził i dorastał, a na-
wet rozpoczął pracę jako nauczyciel. Uczniowie mogli obejrzeć 
również zdjęcia z różnych okresów jego życia. Zapraszam po-
zostałe szkoły w naszej gminie do współpracy z MGBP.

Robert Borkowski, Dyrektor MGBP w Głogowie Młp.

Dyrektor MGBP z uczniami szkoły w Stykowie
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Kochasz przyrodę? Do tego piszesz wiersze, opowia-
dania, rysujesz lub malujesz? A może aparat foto-
graficzny to Twoje „drugie oko”? Pochwal się swoim 
talentem! Nadleśnictwo Głogów zaprasza do udzia-
łu w I Festiwalu Sztuk Leśnych.

Festiwal Sztuk Leśnych to konkurs zorganizowany przez 
Nadleśnictwo Głogów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, któ-
rych zadaniem będzie stworzenie prac związanych z tematy-
ką lasu. Prace należy wykonać w pięciu kategoriach – to może 
być ciekawa fotografia, opowiadanie, wiersz, malarstwo lub 
rysunek. – Uznaliśmy, że ciekawym doświadczeniem będzie 
połączenie ze sobą sztuki wizualnej i literackiej tak, aby każ-
dy artysta mógł się wykazać – tłumaczy Jadwiga Jagodzińska 
z Nadleśnictwa Głogów. Ważne, aby tematem każdej pracy 
był las i wszystko, co z nim związane. To może być gospodar-
ka leśna, fauna i flora, turystyka, zmienność lasu pod wpły-
wem pór roku lub osobiste odczucia związane z obecnością 
w lesie. – Większość konkursów organizowanych przez różne 
instytucje jest skierowana do mniej lub bardziej wąskiego grona 
twórców. My podeszliśmy do tego konkursu szerzej. Chcieliśmy, 
aby każdy, dla kogo natchnieniem jest las, mógł się pochwalić 
swoją twórczością – dodaje J. Jagodzińska. W konkursie mogą 
więc wziąć udział wszyscy chętni w trzech kategoriach wie-
kowych: 10-15 lat, 16-19 lat i powyżej 20 lat. 

To pierwszy tego typu konkurs zorganizowany przez Nad-
leśnictwo Głogów, którego celem jest przede wszystkim za-
chęcenie społeczeństwa do aktywnego spędzania czasu na 
łonie natury, a przy okazji promocja Lasów Państwowych 
jako instytucji. – Chcielibyśmy, aby tematyka związana 
z tym, co dzieje się w lesie była jak najszerzej pokazywana 
i tłumaczona. A w lesie dzieje się dużo i to na naszych oczach. 
Las to prawdziwa fabryka życia, nasze wspólne bogactwo, 
a w dodatku ciągle otwarte. Ważne, abyśmy byli świadomi 
procesów i prac, które tam zachodzą – wyjaśnia J. Jagodziń-
ska. Forma festiwalu, jest zatem dobrą motywacją do od-
wiedzenia lasu i spędzenia w nim wielu przyjemnych chwil.

Prace konkursowe można nadsyłać do 30 maja. Na zwycięz-
ców czekają atrakcyjne nagrody, a najlepsze prace zostaną 
wydane w formie książkowej oraz zaprezentowane na wy-
stawie w domu kultury oraz na stronie internetowej Nad-
leśnictwa Głogów. Szczegółowy regulamin, zasady prze-
prowadzenia konkursu i karta zgłoszeniowa dostępne są na 
stronie: www.glogow.krosno.lasy.gov.pl.

Katarzyna Madej

KULTURA

FOTOREPORTAŻ

Kontynuacja dramatycznego nieba ze styczniowego numeru – tym razem Pogwizdów Nowy
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Jeśli jesteś w związku  
albo w Twoim najbliższym 

otoczeniu jest osoba 
nadużywająca alkoholu  
grupa wsparcia dla osób 
współuzależnionych jest 

miejscem dla Ciebie.  
Tel.: 669 626 044

Regulamin 
i szczegółowe informacje:

glogow.krosno.lasy.gov.pl

I Festiwal Sztuk Leśnych

Nadleśnictwo Głogów ogłasza konkurs

zgłoszenia do 
30 maja 2018 r.
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Fotografia

Poezja

Opowiadanie

Rysunek

Malarstwo

Patronat honorowy: Patronat medialny: Partnerzy:

Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w Krośnie

PIERWSZY FESTIWAL Z LASEM W ROLI GŁÓWNEJ
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Od marca br. w kilku szkołach podstawowych powiatu rze-
szowskiego odbywały się lekcje ekonomii. Z naszej gminy 
w projekcie wzięły udział klasy szóste i siódme ze Szkoły Pod-
stawowej w Głogowie Młp., Stykowa, z Zespołu Szkół w Bu-
dach Głog. i Przewrotnem. Inicjatorem zorganizowania takich 
zajęć był prezes firmy „Yanko” Roland Szydło. Trzy lata temu 
obchodziliśmy 25-lecie firmy. Z tej okazji zorganizowaliśmy pik-
nik rodzinny, w ramach którego dzieci wraz z rodzicami mogły 
zwiedzić naszą firmę w Rogoźnicy. Okazało się, że dzieciom 
bardzo się to spodobało i razem z nauczycielami postanowiliśmy 
nawiązać współpracę. Tak rozpoczął się projekt „Świat Pienią-
dza” – tłumaczy prezes „Yanko”. Celem projektu jest zapozna-
nie najmłodszych z podstawami ekonomii, historią pieniądza 
i jego funkcjonowaniem we współczesnym społeczeństwie.

Na początek firma zakupiła dla wszystkich uczniów książki 
„Świat Pieniądza” Patrycji Krzanowskiej, która w przystęp-
ny sposób opisuje podstawy ekonomii i przedsiębiorczości. 
Po cyklu zajęć opartych na wspomnianej książce, odbyły się 
spotkania z ludźmi pracującymi w bankach, prowadzącymi 
własne firmy czy też zajmującymi się ekonomią. Mnie, jako 
przedsiębiorcy bardzo zależało mi na tym, aby uczniowie pro-
sty i ciekawy sposób poznali zasady ekonomii. Tak naprawdę 
już od najmłodszych lat można nauczyć dzieci ekonomicznego 
zarządzania pieniędzmi – dodaje R. Szydło. Po zakończeniu 

UCZNIOWIE POZNAJĄ TAJNIKI EKONOMII
Co to jest pieniądz? Dlaczego pracujemy? Czy pieniądz łączy, czy dzieli? Dlaczego jedne narody są boga-
te, a inne biedne? Na te i wiele innych pytań poznali odpowiedzi uczniowie czterech szkół z terenu gminy 
Głogów Młp., którzy w ramach projektu „Świat Pieniądza” uczestniczyli w lekcjach ekonomii. Pomysł zorga-
nizowania takich zajęć wyszedł od prezesa firmy „Yanko” Rolanda Szydło.

Książka „Świat Pieniądza” w przystępny sposób omawia trudne tematy gospodarcze, 
a co więcej jest bogata w wiele ciekawostek i świetnych ilustracji

zajęć z książką chętni uczniowie z klas szóstych i siódmych 
wezmą udział w międzyszkolnym konkursie z ekonomii 
i matematyki. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród odbędzie 9 maja w Szkole Podstawowej w Głogowie 
Młp. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody pieniężne ufun-
dowane przez firmę „Yanko”. Laureat I miejsca otrzyma 500 
zł, II miejsca 300 zł, III 200 zł, zaś wyróżnienia to 100 zł.

Katarzyna Madej

Już po raz kolejny uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Rudnej Małej 
uczestniczyli w akcji zbierania monet 
(Góra Grosza), organizowanej przez 
Towarzystwo Nasz Dom.

Jej głównym celem jest między innymi zbie-
ranie funduszy na pomoc dzieciom wycho-
wującym się poza własną rodziną (wspie-
ranie rodzin zastępczych i adopcyjnych), 
fundowanie stypendiów wspierających ich 
pasje i zainteresowania, finansowanie wy-
jazdów wakacyjnych, itp. Bardzo ważny był 
aspekt wychowawczy tej akcji. Uczniowie 
wiedzieli, że oddając chociażby jeden grosz, 
uczestniczyli w wielkim przedsięwzięciu na 
rzecz dzieci będących w trudnej sytuacji ży-
ciowej. Niektóre dzieci w zbieranie grosików 
zaangażowały nie tylko swoich rodziców, ale 
również innych członków rodziny.

Po przeprowadzeniu zbiórki, pieniądze trzeba było po-
segregować nominałami, a następnie przeliczyć ich war-
tość. Tę pracę wykonywały starsze i młodsze dzieci na 
świetlicy, przy okazji robiąc sobie powtórkę z matema-
tyki. A było co liczyć – samych jednogroszówek było 

4146 sztuk! Łącznie uczniowie zebrali 205,44zł. Mając na 
uwadze liczbę dzieci w naszej szkole, kwota nie jest mała. 
Wszystkim „zbieraczom” – dziękujemy!

SP Rudna Mała

Pieniądze zebrane przez uczniów szkoły w Rudnej Małej trafią do potrzebujących dzieci

POMAGAMY, JAK MOŻEMY!
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reklama reklama reklama reklama reklama reklama 

Metoda IBSE – Inquiry Based Science Education to na-
uczanie przez dociekanie naukowe, przez odkrywanie 
oparte na badaniu. Jej celem jest, by uczeń występował 
w roli badacza, który w sposób aktywny analizuje otacza-
jący go świat przyrody.

W ramach realizowanego programu 21 lutego 2018 r. 
odbyły się w ZSO pokazy chemiczne i warsztaty prowa-
dzone przez zespół młodych naukowców z Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, stanowiące najważniej-
szy punkt obchodów Dnia Nauk Przyrodniczych. Zaję-
ciom przyświecała idea – efektywna nauka przez zaba-
wę. Oprócz gimnazjalistów i licealistów z naszej szkoły 
wzięli w nich udział uczniowie ze szkół podstawowych 
w Wysokiej Głogowskiej, Pogwizdowie Nowym, Styko-
wie oraz Rudnej Małej. Podczas dwugodzinnych warsz-
tatów uczestnicy w parach wykonywali doświadczenia, 
wnioskowali i projektowali różne eksperymenty. Atutem 
przedsięwzięcia było to, że zajęcia w 100% opierały się na 
samodzielnym wykonywaniu doświadczeń. Na pokazach 
– pod opieką prowadzących – młodzież z poszczególnych 
szkół wykonywała efektowne eksperymenty chemiczne. 
Organizacją zajęć z udziałem naukowców z Torunia zaję-
ły się pani dyrektor Agnieszka Wiglusz-Zięba oraz Marta 
Cisło, nauczyciel chemii.

Jednym z punktów realizacji autorskiego programu był 
też udział młodzieży w  Jubileuszowym XXV Semina-
rium „Wybrane problemy chemii”, organizowanym przez 
Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej oraz I LO 
w Rzeszowie. Młodzież uczestniczyła w wykładach, a tak-
że zajęciach laboratoryjnych, podczas których uczniowie 
mieli okazję zapoznać się z profesjonalną aparaturą ba-
dawczą, którą dysponuje Wydział Chemiczny PRz.

Program „Eksperymentuj i badaj sam – chemia metodą 
IBSE” pobudza kreatywność, samodzielność, kształtuje 
umiejętność pracy w zespole, a także daje szansę zdol-
nym uczniom na rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień 
w sposób twórczy, co z pewnością zaowocuje na studiach 
wyższych – medycznych, chemicznych lub pokrewnych.

Anna Białek, Marta Cisło

EDUKACJA CHEMICZNA W ZSO W GŁOGOWIE MŁP.
W roku szkolnym 2017/2018 w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym w Głogowie Młp. jest realizowa-
ny program „Eksperymentuj i badaj sam – chemia metodą IBSE”, przeznaczony dla uczniów klas drugich 
z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii. Projekt, realizowany przez nauczycielkę chemii 
panią Martę Cisło, pozwala młodym ludziom spojrzeć na zagadnienia chemiczne przez eksperymenty ba-
dawcze i metody innowacyjne.

Program pobudza kreatywność, samodzielność, kształtuje umiejętność pracy 
w zespole, a także daje szansę zdolnym uczniom na rozwijanie zainteresowań
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Od września 2017 roku uczniowie klas gimnazjalnych z Zespołu Szkół 
w Przewrotnem zakwalifikowani do projektu „RAZEM DO PRZY-
SZŁOŚCI” mogą pogłębiać swoje zainteresowania przyrodnicze na 
zajęciach rozwijających z biologii i chemii. Podczas dodatkowych lek-
cji uczniowie wykonują samodzielnie eksperymenty, uczą się pracy 
w grupie, korzystają z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach 
projektu. Zajęcia prowadzi mgr Lucyna Pruchnik.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych, nauk matematyczno-przyrodni-
czych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespoło-
wej. Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminą Świlcza (Zespół 
Szkół w Bratkowicach), gminą Niebylec (Zespół Szkół w Połomi) oraz 
gminą Frysztak (Zespół Szkół w Stępinie). W naszej gminie projekt 
obejmie uczniów klas gimnazjalnych Zespołu Szkół w Przewrotnem. 
Wartość całkowita projektu to 702 575,56 tys. złotych, z czego dota-
cja wynosi 665 647,56 tysięcy złotych. Na realizację zadania w Zespole 
Szkół w Przewrotnem przeznaczono ponad 320 tysięcy złotych. 

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PRO-
GRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIE-

GO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX: JAKOŚĆ EDU-
KACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, DZIAŁANIE: 9.2. POPRAWA 
JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO.

OŚWIATA

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany

Zajęcia rozwijające z biologii i chemii  
w ramach projektu „Razem do przyszłości”

Wtedy to, mieszkająca w Markowej rodzina 
Wiktorii i Józefa Ulmów została rozstrzelana 
przez Niemców za pomoc i ukrywanie w swoim 
domu osób pochodzenia żydowskiego. Mord na 
Ulmach pozostał w pamięci mieszkańców. Za 
swoje poświęcenie Ulmowie zostali odznaczeni 
pośmiertnie wieloma orderami. Zostali również 
włączeni w poczet „Sprawiedliwych wśród Na-
rodów Świata”. Ulmowie mieli świadomość, że 
ukrywając znajomych Żydów, podejmują ryzy-
ko, ale zdali się na Boga – więc chociaż polegli od 
kuli wroga, zwyciężyli miłością, która nie ustaje, 
ale wiernie trwa do końca. Są dla Polaków sym-
bolem poświęcenia i heroizmu tych wszystkich, 
którzy ryzykując życie odważyli się nieść pomoc drugiemu 
człowiekowi. Ulmowie stali się poniekąd Samarytaninami 
posługującymi wobec prześladowanego człowieka, bo jak 
głosi motto z tablicy na ich grobie: Kto ratuje jedno życie, 
jakby świat cały ratował. Uratowali życie innych, ale złożyli 
w ofierze swoje własne. Józef Ulma, jego żona Wiktoria oraz 
dzieci: Stasia, Basia, Władziu, Franio, Antoś, Marysia i jesz-
cze Nienarodzone, ukrywając ośmiu Żydów z rodzin Szallów 
i Goldmanów, zginęli wraz z nimi w Markowej 24 marca 
1944 roku z rąk niemieckich oprawców.

W trakcie wycieczki uczniowie mieli okazję uczestniczyć 
w warsztatach „Kim są Sprawiedliwi wśród Narodów 
Świata?”, których celem było poznanie złożoności losów 
Polaków i Żydów w czasach niemieckiej okupacji, sta-
nowiącej tło do rozważań na temat konkretnych postaw 
ludzkich w tych nieludzkich czasach. Zajęcia miały nie 
tylko wzbudzać zainteresowanie historią czasów II wojny 

NIEZWYKŁA LEKCJA HISTORII
27 lutego uczniowie klas VI, VII szkoły podstawowej i II, III gimnazjalnej Zespołu Szkół w Budach Głogow-
skich wraz z opiekunami udali się na wycieczkę do Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny 
Ulmów w Markowej. Z pozoru nic nieznacząca miejscowość na Podkarpaciu, położona niedaleko Łań-
cuta kryje bardzo ciekawą historię, która rozegrała się w czasie II wojny światowej.

światowej, ale też przyczynić się do wzrostu świadomości 
historycznej, a przede wszystkim kształtować pozytywne 
postawy młodych.

Budynek Muzeum w Markowej jest świetnym przykładem 
na to, że nie tylko ogromne budynki należące do wielkich 
instytucji mogą być okazałe i dobrze zaprojektowane. To 
nie skala jest tutaj czynnikiem decydującym o jakości ar-
chitektury. Umiejętnie dobrane proste rozwiązania mogą 
mieć równie silną, a może nawet mocniejszą wymowę niż 
wielki blichtr i skomplikowane rozwiązania przestrzenne 
i materiałowe. Wizyta w muzeum była dla uczniów nie tyl-
ko atrakcyjną i cenną lekcją historii, ale przede wszystkim 
lekcją refleksji i zadumy nad okrucieństwem, jakie dotknęło 
nasz kraj i nasz region w nieodległej przeszłości.

Barbara Węglarz

Uczniowie poznali historię rodziny Ulmów  
i zapoznali się tragicznymi wydarzeniami II wojny światowej 
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„Jeszcze Polska nie zginęła” – któż z Polaków nie potrafi 
przytoczyć tego wersu Mazurka Dąbrowskiego, czyli pieśni 
Legionów Polskich we Włoszech – specjalnej pieśni, któ-
rą śpiewa się w czasie najważniejszych świąt i uroczystości 
państwowych. Jest ona symbolem łączącym wszystkich Po-
laków. Napisał ją Józef Wybicki we włoskim Reggio, gdzie 
generał Jan Henryk Dąbrowski tworzył polskie wojsko. 
Miało ono walczyć przeciwko zaborcom, czyli państwom, 
które zabrały Polsce niepodległość na 123 lata.

W bieżącym, 2018 roku, świętujemy setną rocznicę jej od-
zyskania. Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej czynnie włą-
cza się w tegoroczne obchody tego doniosłego patriotycz-
nego wydarzenia. Już od stycznia w szkole rozbrzmiewały 
dźwięki narodowej pieśni. Począwszy od najmłodszych 
klas, na lekcjach muzyki uczniowie z zainteresowaniem 
zgłębiali historię jej powstania, poznali sylwetkę autora 
oraz nauczyli się wszystkich zwrotek. Takie umiejętności 
nie mogły pozostać niezaprezentowane! 

JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA,
CZYLI O POLSKIM HYMNIE NARODOWYM

Polska leży w Europie.

Polska to jest kraj nad Wisłą.

Polska leży nad Bałtykiem.

I to wszystko? Nie! Nie wszystko!

Polska naszą jest ojczyzną – 

tu żyjemy, tu mieszkamy,

tu uczymy się, bawimy

i marzymy i kochamy...

Małgorzata Strzałkowska, "Polska"

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany

Zakończono rekrutację do II edycji projektu  
„Klub Inspiracji Sukcesu” 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rudnej Małej czynnie włączają się  
w tegoroczne obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

Stąd 2 marca w szkolnej sali gimnastycznej zebrali się 
uczniowie i nauczyciele, by wziąć udział w uroczystym 
apelu poświęconym „pełnemu wiary we własne siły naro-
du i miłości ojczyzny” hymnowi narodowemu.

Historia i treść Mazurka Dąbrowskiego w wykonaniu 
uczniów była pierwszym etapem dłuższej opowieści 
o przeszłości dążącej do suwerenności Polski. W kolej-
nych przedsięwzięciach przeniosą się w czasie, by spo-
tkać się z ówczesnymi ważnymi osobowościami oraz 
uczestniczyć w wielkich bitwach i zwycięstwach. Chce-
my, aby były dumne z tego, że są Polakami i – jak w wier-
szu – na pytanie: „Czy ją kochasz?”, mogły odpowiedzieć: 
„Kocham szczerze”...

Anna Czach, 
Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej

W ramach projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim w miesiącu lutym za-
kończono kolejną rekrutację uczestników. Zostało zakwalifikowa-
nych 27 osób zainteresowanych wzięciem udziału w II edycji projektu 
„Klub Inspiracji Sukcesu”. Są to osoby nieaktywne zawodowo, bez-
robotne, w wieku aktywności zawodowej, zameldowane na terenie 
gminy Głogów Małopolski.  

W ramach projektu zrekrutowane osoby odbyły indywidualne spo-
tkanie z doradcą zawodowym, psychologiem i pedagogiem w celu 
przeprowadzenia diagnozy osobowościowej potrzeb społecznych, 
edukacyjnych i zawodowych, jako element reintegracji społecznej 
i zawodowej programu KIS. 

Końcem lutego rozpoczęły się pierwsze warsztaty w Klubie Integracji 
Społecznej w Stykowie. W ramach usług aktywnej integracji o cha-
rakterze społecznym zostaną zorganizowane treningi kompetencji 
i umiejętności społecznych, warsztaty aktywnego poszukiwania pra-
cy oraz grupy wsparcia. Celem warsztatów jest wzrost kompetencji 
i umiejętności interpersonalnych uczestników (tj. inteligencji emo-

cjonalnej, komunikacji społecznej, podniesienie samooceny i poczu-
cia własnej wartości, autoprezentacji, umiejętności aktywnego po-
szukiwania pracy, w tym również pisanie CV i listu motywacyjnego) 
oraz wzrost wiary we własne siły i możliwości pomagające w funkcjo-
nowaniu w społeczeństwie.

Od marca przez okres dwóch miesięcy w porozumieniu z Powiato-
wym Urzędem Pracy dla 10 osób bezrobotnych o III profilu pomo-
cy realizowany jest Program Aktywizacja i Integracja. W ramach 
programu zostaną objęci działaniami z zakresu integracji społecz-
nej – poprzez uczestnictwo w warsztatach prowadzonych w KIS 
oraz z zakresu aktywizacji zawodowej poprzez wykonywanie prac 
społecznie użytecznych, finansowanych ze środków Funduszu Pra-
cy oraz środków Gminy.

Przez cały okres realizacji projektu, beneficjenci projektu a tym samym 
uczestnicy Klubu Integracji Społecznej w Stykowie mają możliwość 
bezpłatnego skorzystania ze specjalistycznej pomocy psychologa, pe-
dagoga i prawnika. Porady specjalistyczne odbywają się według mie-
sięcznego harmonogramu spotkań. 
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W średniowieczu Puszcza Sandomierska stanowiła natu-
ralną granicę odgradzającą Małopolskę od Rusi Czerwonej. 
Trudne do przebycia ostępy leśne były przez człowieka prak-
tycznie nie eksploatowane. Sytuację tę starał się zmienić do-
piero ostatni król z dynastii Piastów Kazimierz Wielki. Było 
to efektem przyłączenia do Polski w 1340 r. ziemi sanockiej 
i Rusi Halickiej. Król pragnął zintegrować nabytki z dotych-
czasowymi terenami państwa przez wytyczenie nowych szla-
ków handlowych oraz rozwój ekonomiczny. Z tego powodu 
osadzał na tych ziemiach swoich rycerzy, jak na przykład 
w 1354 r. w Rzeszowie Jana Pakosławica ze Stróżysk. W in-
teresie rycerzy było rozwijanie swoich włości poprzez nowe 
lokacje, ale sam król również wykazywał taką inicjatywę. 
Przykładem królewskiej lokacji jest wieś Mrowla lokowana 
pierwotnie w 1347 r. na samym skraju Puszczy Sandomier-
skiej. Osadnicy musieli karczować las, by wyrwać go Puszczy 
i przemienić w tereny rolnicze. Jak trudna to była rzecz do-
wodzi fakt, że pierwsza lokacja okazała się nieudana. Podob-
nie było z drugą lokacją Mrowli w 1352 r., dopiero trzecia 
lokacja w 1367 r. zakończyła się trwałym zasiedleniem tej wsi 
przez osadników. Za czasów Kazimierza Wielkiego powstały 
jeszcze sąsiednie Bratkowice, lecz głębiej w Puszczę w tym 
czasie osadnikom nie udało się już wejść.

Siłą rzeczy przyleśne położenie Mrowli czy Bratkowic wpły-
wało na to, że mieszkańcy tych miejscowości szukali w lesie 
dodatkowego źródła dochodu. Do lasu też coraz częściej za-
częli ściągać robotnicy, którzy znajdowali w nim zatrudnie-
nie. Byli to nie tylko drwale, ale również osoby, które zajmo-
wały się pozyskiwaniem węgla drzewnego, potażu, dziegciu 
czy żelaza z rud darniowych. Zazwyczaj robotnicy zamiesz-
kiwali w tymczasowo kleconych szałasach lub ziemiankach. 
Od tych siedzib owych pracowników nazwano budnikami, 
czyli mieszkańcami bud. Przenosili się oni często z miejsca na 
miejsce, stąd nie widzieli potrzeby, aby budować trwałe do-
mostwa. Pozostałością takiej tymczasowej osady są Dymarki 
położone na pograniczu dzisiejszych Bud Głogowskich i Po-
ręb Kupieńskich. Ich mieszkańcy w swoim czasie w prymi-
tywnych piecach hutniczych, właśnie dymarkach, wytapiali 
żelazo. Inna osada, Zacinki, dzisiejszy przysiółek Bud Gło-
gowskich, była z kolei miejscem zamieszkiwania drwali. 

W przeciągu całego XV i XVI wieku tereny leśne leżące 
wzdłuż drogi wiodącej od Rzeszowa na północ, wycinane 
przez robotników zaczęły się stopniowo zmniejszać. […] 
Jeszcze za czasów króla Zygmunta Augusta podjęto się sko-
lonizowania wykarczowanych terenów i utworzenia na nich 
dóbr królewskich w postaci niewielkiego starostwa niegrodo-
wego. Zanim zamysły te przybrały pełny kształt musiało mi-
nąć jeszcze kilka dziesięcioleci. W nowo zakładanych wsiach 
prawdopodobnie osiedlali się dotychczasowi pracownicy 
leśni. Przydzielano im ziemię, z której mieli się utrzymywać 
i z tytułu tych nadziałów, obarczano ich przymusową pracą 
w folwarkach. Zyski stąd czerpane wpływały do skarbu kró-
lewskiego oraz dzierżawiących starostwo królewskich urzęd-
ników. Osiadłych na roli chłopów nazywano kmieciami, i tu 
należy poszukać źródła nazwy największej części Bud Gło-
gowskich – Kmieci. Z kolei starsza część Bud, czyli Zacinki 
funkcjonowała jeszcze przez jakiś czas jako osada robotni-
ków leśnych, ale i ci w końcu przekształcili się w rolników.

W ten sposób, leśna miejscowość położona wzdłuż drogi sta-
ła się osadą rolniczą, która na stałe już wpisała się w miejsco-
wy krajobraz. […] W 1618 roku podczas wizytacji biskupiej 
przeprowadzonej w dziekanacie ropczyckim, odwiedzono 
również parafię w Mrowli, która obejmowała całą południo-
wą część nowo powstałego starostwa. Do parafii mrowelskiej 
należały wówczas jeszcze cztery miejscowości: Bratkowice, 
Lipie, Budy i Zabajka. Jest to pierwsza wzmianka o wsi Budy 
Głogowskie w źródłach pisanych. Można zatem przyjąć, że 
wieś jako całość, powstała na przełomie XVI i XVII wieku, 
a więc ich dzisiejsza historia to ponad 400 lat istnienia.

Wśród mieszkańców Bud Głogowskich znany jest rękopis 
przypisywany jednemu z nauczycieli powstałej tu pod koniec 
XIX wieku szkoły. Rękopis można datować na początek lat 
20. XX wieku. Znajduje się w nim informacja, że wieś nosiła 
dawniej nazwę Kopytów. Jednak żadne źródła archiwalne nie 
potwierdzają istnienia takiej nazwy. Miała się ona rzekomo 
brać stąd, że na miejscu Bud zlokalizowany był punkt poboru 
opłat od handlarzy bydłem. Ową opłatę podobno nazywano 
„kopytowym”. Jest to całkowita fikcja. W staropolskiej Rzecz-
pospolitej nie było podatku „kopytowego”, a jeśli już miałby 
być wprowadzony, raczej zwałby się „racicowym”, gdyż bydło 
ma racice, a nie kopyta. […] Według autora rękopisu, nazwa 
Budy powstała następująco: Za czasów zaboru austriackiego 
potomek z rodziny Piaseckich-Lubomirskich (sic!) obchodził się 
ogromnie surowo z chłopami. Ludność nie mogąc znieść tej su-
rowości, uciekła do okolicznych osad. Pan sprowadził komisję, 
która miała na miejscu zbadać przyczynę ucieczki. Komisja 
chodziła od domu do domu. Domy były puste. Pisali więc Buda 
pusta. Komisja zastała tylko pięć rodzin z całej osady. Stąd też 
powstała z roku 1868 na 1869 nowa nazwa Budy. Przymiotnik 
puste z czasem odpadł i powstała nazwa Budy.

Wszystkie źródła pisane dotyczące wsi sprzed wzmiankowa-
nego tutaj 1868 roku wymieniają nazwę Budy, a nie Kopytów. 
Co więcej, nie występuje ona nigdzie indziej, a tylko w wyżej 
wspomnianym rękopisie. Kopytów zatem należy włożyć mię-
dzy bajki. Opowieść tę wymyślono być może w tym celu, aby 
zatrzeć narzucające się negatywne skojarzenie, że słowo „budy” 
oznacza lichą zabudowę, z której nie ma powodu do dumy. Na-
zwa wsi wywodzi się od historycznego procesu i związana jest 
z zagospodarowywaniem tych ziem przez człowieka.

Robert Borkowski

KIEDY I JAK POWSTAŁY BUDY GŁOGOWSKIE?

Ważnym źródłem dotyczącym historii Bud Głogowskich  
jest tzw. metryka józefińska z XVIII wieku
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Urodził się 27 sierpnia 1896 r. w Głogowie. Jego rodzicami 
byli Wojciech i Anna z domu Pruchnik. Był ich najstarszym 
dzieckiem, a pozostałe rodzeństwo Franciszka to bracia Sta-
nisław, Karol, Michał, Jan i Mieczysław oraz siostry Wła-
dysława i Helena. Cała rodzina mieszkała w drewnianym 
domu na Piaskach. Franciszek ukończył pięcioklasową szko-
łę w Głogowie. Jego ojciec pracował w garbarni u głogow-
skiego Żyda Leiba i młodzieniec, aby wspomagać finanso-
wo rodziców, po zakończeniu nauki, zatrudnił się tam jako 
pomocnik garbarski. Wychowywany patriotycznie włączył 
się w działalność głogowskiego „Sokoła”, który w tym cza-
sie przeżywał największy rozkwit. Powstały w miasteczku 
w 1903 r. „Sokół” był organizacją paramilitarną, przygoto-
wującą przyszłe kadry Wojska Polskiego. Szkolili się w nim 
młodzi ludzie, którym bliska była myśl o odbudowie pol-
skiej niepodległości. Zbliżały się chwile wybuchu I wojny 
światowej, kiedy to trzej zaborcy mieli stanąć po przeciwnej 
linii frontu. Była to wielka szansa dla Polaków.

Gdy na przełomie lipca i sierpnia 1914 r. rozległy się pierw-
sze strzały oznaczające początek wojny, głogowska młodzież 
zrzeszona w „Sokole” ruszyła do boju. Wśród nich znalazł 
się Franciszek Białek. Dostał przydział do 2. pułku piecho-
ty I batalionu II Brygady Legionów. Dowódcą pułku był płk 
Zygmunt Zieliński. Żołnierze trafili w bardzo trudny rejon 
działań wojskowych, gdyż przyszło im walczyć w Karpatach. 
W dodatku nadeszła zima, która dodatkowo mocno dawa-
ła się we znaki. Nie takie były ich marzenia, chcieli walczyć 
o Polskę, a tymczasem znaleźli się daleko od ziem polskich. 
W dniach od 18 do 22 stycznia 1915 r. 2. pp toczył walkę 
w okolicach miejscowości Kirlibaba, podczas którego żoł-
nierze pułku musieli przeciwstawić się znacznie liczniejszym 
i lepiej uzbrojonym oddziałom rosyjskim. Legioniści wyka-
zali wówczas niezwykły hart ducha i wytrzymałość fizyczną. 
Teren walk był górzysty, panował ponad dwudziestostopnio-
wy mróz. Bój ten okazał się zwycięski i pozwolił wojskom au-
striackim na wkroczenie w głąb Bukowiny i Galicji.

W kolejnych latach wojny, 2. pp Legionów walczył na 
Wołyniu pod Brasą, Łopusznem, Tłumaczem, Kolorów-
ką i Bortnikami, a także później pod Rokitną i Rarańczą. 
Podczas trwających walk, Franciszek Białek wykazał się 
niezwykłą odwagą, m.in. został ranny pod Rokitną. W su-
mie na całym szlaku bojowym odniósł rany aż siedmio-
krotnie. Był doceniany przez przełożonych, dzięki czemu 
dosłużył się stopnia sierżanta. Po tzw. „kryzysie przysięgo-
wym”, kiedy to polscy żołnierze nie chcieli złożyć przysięgi 
na wierność cesarzowi niemieckiemu, Franciszek Białek 
z częścią legionistów trafił aż na Murmań, a stamtąd do 
Francji, gdzie wstąpił w szeregi halerczyków.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r., na-
leżało jeszcze obronić jej granice. Franciszek Białek wraz 
z innymi halerczykami wrócił do kraju i wziął udział 

w wojnie polsko-bolszewickiej, za co później otrzymał 
krzyż Virtuti Militari. Ponownie ranny w czasie działań 
wojennych, przewieziony został do szpitala okręgowego 
w Lublinie. Opiekowała się nim wolontariuszka, która jak 
się okazało wkrótce została jego żoną. Franciszek Białek 
pozostał w wojsku, mimo wielu problemów zdrowotnych 
powstałych na skutek odniesionych ran. Żona Maria (?) 
pracowała jako nauczycielka w Lublinie, w związku z czym 
Białek przeniósł się tam na stałe. Chociaż tworzyli zgodne 
stadło, nie doczekali się dzieci. Jego stan zdrowia systema-
tycznie pogarszał się, a w końcu organizm nie wytrzymał. 
Franciszek Białek zmarł 21 maja 1925 r., zaledwie w wieku 
29 lat. Został pochowany na cmentarzu wojskowo-komu-
nalnym przy ul. Lipowej w Lublinie. Na jego pogrzebie 
była matka i siostra Helena. Wówczas to wdowa po Fran-
ciszku, przekazała im jego krzyż Virtuti Militari, który 
przez długie lata przechowywany był w rodzinnym domu 
na Piasku. Franciszek Białek jest doskonałym przykładem 
na to, w jak patriotyczny sposób wychowywani byli mło-
dzi głogowianie. Sprawie niepodległości Polski poświęcił 
on swoje życie, tak przedwcześnie zgaszone.

Robert Borkowski

GŁOGOWSKIE BIOGRAFIE
FRANCISZEK BIAŁEK

W cyklu „Głogowskie biografie” przedstawiałem już dwie sylwetki osób, które związane były z gminą Gło-
gów Małopolski i odniosły wielkie zasługi w walkach o niepodległość Polski. Byli to uczestnicy I i II wojny 
światowej, Andrzej Rohaczek (ZG nr 11/2017) i Franciszek Litwin (ZG nr 12/2017). Pora na przypomnienie 
kolejnej osoby, tym razem legionisty i halerczyka Franciszka Białka.

Franciszek Białek
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Kamil Warzocha, mieszkaniec Głogowa 
Młp., a prywatnie student wychowania fi-
zycznego, wraz z kolegą Krystianem Pa-
chlińskim od dwóch sezonów tworzą jedną 
z czołowych par w siatkówce plażowej na 
Podkarpaciu. W nadchodzącym sezonie 
chcą reprezentować Podkarpacie na are-
nie ogólnopolskiej.

Po bardzo dobrych występach w swoim regionie 
postanowili spróbować swoich sił na turniejach 
zaliczanych do rankingu PZPS i wzięli udział 
w czterech turniejach z cyklu Mistrzostw Polski 
Plaża Open. Sezon traktowali, jako sprawdzenie 
się z czołówką krajową, a już na drugim turnie-
ju w Łodzi osiągnęli swój życiowy sukces zdo-
bywając srebrny medal w turnieju Mistrzostw 
Polski. Warto wspomnieć, że medal zdobyli przechodząc 
przez odległe eliminacje i pokonując wszystkie najwyżej 
rozstawione pary, co zdarzyło się po raz pierwszy w hi-
storii Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej. W całym 
cyklu Plaża Open na ostatnim turnieju w Białymstoku 
zostali uznani objawieniem roku i otrzymali wyróżnienie 
w postaci tytułu ODKRYCIA ROKU.

Trenują dwa razy dziennie na siłowni i na boiskach do siat-
kówki plażowej. Plażowa odmiana siatkówki wymaga dużo 
większego przygotowania niż odmiana halowa, dlatego chło-
paki poświęcają dużo czasu i wysiłku do osiągnięcia dobrych 
rezultatów. Równie ważne jest wsparcie finansowe, które 
gwarantowałoby spokojne przygotowania i pokrycie kosztów 
wyjazdów często w odległe regiony kraju. W tym sezonie chcą 
iść krok dalej i wystartować we wszystkich turniejach PZPS 
i reprezentować województwo Podkarpackie na arenie ogól-
nopolskiej. Pierwszy turniej odbędzie się już 24 maja w Zbą-
szyniu pod Poznaniem, gdzie celem głównym będzie awans 
do turnieju finałowego, w którym weźmie udział dwadzieścia 
najlepszych par w Polsce oraz cztery pary z reprezentacji.

Para Warzocha, Pachliński chciałaby bardzo podziękować za 
pomoc i wsparcie w sezonie 2017 Pizzerii Gusto, swoim rodzi-
nom, a w szczególności bratu Kamila – Mateuszowi. Bez nich 
sukcesy nie byłyby osiągalne.

Krystian Pachliński, Kamil Warzocha

SPORT

ŻOŁNIERZE NA GŁOGOWSKIEJ PŁYWALNI 
Żołnierze z jednostek wojskowych z terenu Rzeszowa oraz jednostek znajdujących się w okolicznych miejsco-
wościach, m.in. w Wysokiej Głogowskiej wraz z żołnierzami WOT będą pływać na głogowskim basenie. Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Głogowie Młp. wygrał przetarg ogłoszony przez 34 WOG na wynajem krytej pływalni. 
Zajęcia pływania na basenie to dla żołnierzy jedna z form podnoszenia kwalifikacji i sprawności fizycznej.

 Krystian Pachliśki (z lewej) i Kamil Warzocha (z prawej)  
to jedna z czołowych par w siatkówce plażowej na Podkarpaciu

SIATKARSKI DUET IDZIE PO WIĘCEJ

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głogowie Młp. wygrał prze-
targ ogłoszony przez 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy 
w Rzeszowie dla obiektów sportowych na wynajem kry-
tej pływalni na terenie Rzeszowa lub okolic. Basen musiał 
jednak spełniać odpowiednie wymogi: długość basenu po-
winna wynosić minimum 25 metrów, a pływalnia powinna 
posiadać minimum 5 torów pływackich. Warunkiem było 
również posiadanie odpowiedniego zaplecza sanitarnego 
i przebieralni, a także obecność odpowiednich służb ratow-
niczych. – Dowiedzieliśmy się, że WOG organizuje przetarg 
więc zgłosiliśmy się do udziału. Nasza pływalnia spełniła 
wszystkie wymogi i wygraliśmy. Cieszymy się, że to właśnie 

na naszej pływali żołnierze będą odbywać swoje zajęcia, 
tym bardziej, że w przetargu na ponad 130 tys. zł startowała 
większość dużych ośrodków z terenu Podkarpacia. – mówi 
Paweł Ginalski, kierownik OSiR w Głogowie Młp. 

Żołnierze zawodowi i Terytorialnej Służby Wojskowej z jed-
nostek wojskowych pozostających na zaopatrzeniu 34 Woj-
skowego Oddziału Gospodarczego w Rzeszowie korzystają 
z basenu już od marca. Treningi na basenie to jedna z forma 
podnoszenia aktywności fizycznej żołnierzy. Podczas zajęć 
mają do dyspozycji pełnowymiarową pływalnię, z której będą 
korzystać kilka razy w miesiącu do końca listopada tego roku.

Anna Morawiec

Kamil Warzocha, lat 22. Student Wychowania Fizycznego Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Od urodzenia mieszkaniec Głogowa Młp. Obecnie za-
wodnik 2-ligowego klubu SMS Neobus Raf Mar Niebylec. W przeszłości 
reprezentował barwy takich klubów jak: AKS Resovia Rzeszów, Głogovia 
Głogów Młp., AZS UR Rzeszów, Wisłok Strzyżów i PZL Sędziszów.

Krystian Pachliński, lat 29. Student Wychowania Fizycznego Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego. Mieszkaniec Woli Mieleckiej. Obecnie zawod-
nik 2-ligowego klubu Błękitni Ropczyce oraz trener grup młodzieżo-
wych. W przeszłości reprezentował barwy 1-ligowych drużyn: Ślepsk 
Suwałki, AZS UAM Poznań, GTPS Gorzów Wlkp., Morze Szczecin.
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JACEK SOWA NOWYM 
TRENEREM GŁOGOVII

Jacek Sowa został nowym trenerem czwartoligowej 
Głogovii. Na tym stanowisku zastąpił Macieja Biliń-
skiego. Pod opieką nowego szkoleniowca piłkarze 
z Głogowa Młp. będą walczyć o utrzymanie w 4 lidze.

Maciej Biliński prowadził drużynę Głogovii od września 
ubiegłego roku, kiedy to na stanowisku zastąpił Tomasza 
Orłowskiego. Zimą przygotowywał też zespół do rozgrywek. 
Klub rozstał się Maciejem Bilińskim, ponieważ trener nie 
przedstawił licencji uprawniającej do prowadzenia druży-
ny w 4 lidze. Zaczęło się więc poszukiwanie nowego trenera 
i dosyć szybko udało się porozumieć z Jackiem Sową, dotych-
czasowym trenerem Bratka Bratkowice, który wcześniej pra-
cował m.in. z grupami młodzieżowymi Stali Rzeszów. Zada-
niem nowego trenera będzie będzie utrzymanie drużyny na 
poziomie 4 ligi piłkarskiej.

Anna Morawiec

W Walnym Zgromadzeniu w Łańcucie udział wzięli zapro-
szeni prezesi klubów sportowych oraz zarząd Podkarpackie-
go ZPN. Podczas spotkania podsumowano najważniejsze 
wydarzenia minionych dwóch lat oraz pracę zarządu. Miłą 
uroczystością Walnego Zgromadzenia było wręczenie od-
znaczeń dla wieloletnich zasłużonych działaczy Podkarpac-

kiego ZPN. Wyróżnieni, którzy swoją pracą przyczynili się 
rozwoju piłki nożnej otrzymali odznaczenia w pięciu katego-
riach. Wśród oznaczonych znalazła się również prezes Gło-
govii Aneta Ginter, która została uhonorowana Brązowym 
Odznaczeniem. Odznaczenia i legitymacje wręczył prezes 
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Mieczysław Golba, 
który gratulował nagrodzonym, życząc dalszych sukcesów 
oraz wytrwałości w działaniu dla rozwoju piłki nożnej. 

W 2013 r. Aneta Ginter weszła w skład zarządu Ludowego Klu-
bu Sportowego „Głogovia”, a w 2015 r. została prezesem klubu. 
W ramach pracy społecznej z powodzeniem kieruje klubem 
i dąży do jego rozwoju. Jako duży sukces może zapisać na swo-
im koncie awans Głogovii do klasy okręgowej, a w rok później 
historyczny awans drużyny, jako beniaminka do IV ligi pod-
karpackiej. Za jej kadencji przeprowadzono również pierwszą 
w historii i gruntowną modernizację stadionu miejskiego.

Katarzyna Madej

SPORT

PREZES GŁOGOVII 
ZASŁUŻONA DLA 

PODKARPACKIEGO ZPN
Aneta Ginter, prezes Głogovii Głogów Młp. została 
uhonorowana Brązową Odznaką i tytułem Zasłużone-
go Działacza Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. 
Uroczyste wręczenie oznaczeń odbyło się podczas 
Walnego Zgromadzenia Delegatów Podkarpackiego 
Związku Piłki Nożnej. 

Prezes Głogovii Aneta Ginter odebrała Brązowe Odznaczenie z rąk  
Mieczysława Golby – prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

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

Jacek Sowa – nowy trener Głogovii Głogów Młp.

salonik pRasowy (w biedRonCe )
GłoGów małopolski, ul. piłsudskieGo 24
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Dla łuczników głogowskiego Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Sajdak” trwa pełnia se-
zonu halowego. Początek roku i dwa halowe 
starty dają powody do optymizmu. 

Zawodnicy rozpoczęli sezon 10 lutego udziałem 
w V Memoriale Zenona Jaracza w Jedliczu. W sil-
nej obsadzie wszystkich podkarpackich klubów 
na zwycięskim podium stanęło dwóch łuczników 
Sajdaka. W kategorii dzieci młodszych medal brą-
zowy zdobył 9 letni Gabriel Winiarski wynikiem 
323 pkt, a kategorii dzieci – medal srebrny Kac-
per Przywara z wynikiem 252 pkt. Zespół klubo-
wy Sajdaka w składzie: Maja Czyżewska, Kacper 
Przywara i Gabriel Winiarski zajął miejsce IV.

Tydzień później, 17 lutego odbyły się Halowe Mistrzo-
stwa Okręgu w Humniskach. Medale i puchary ponow-
nie trafiły w ręce poprzednich medalistów, potwierdzając 
ich stałe miejsce w czołówce podkarpackich łuczników. 
Gabriel Winiarski w najmłodszej kategorii ponownie 
zdobył brąz strzelając wynik 322 pkt, oraz zaliczył przy-
padkowe „pudło”, które kosztowało utratę srebrnego 
medalu. Kacper Przywara tym razem nie dał sobie za-

brać zwycięstwa i zdobył złoty medal oraz tytuł Mistrza 
Okręgu w kategorii dzieci, poprawiając swój wynik z po-
przednich zawodów aż o 17 pkt. Warto przypomnieć, że 
Kacper to ubiegłoroczny II wicemistrz okręgu na torach 
otwartych. Trener Wiesław Opałek skomentował krótko 
obydwa starty: mamy ambicje na więcej!

Wiesław Opałek

Turnieje rozgrywane były na dwóch halach sportowych 
tj. na nowej hali SLO oraz na hali w szkole podstawowej 
w Głogowie Małopolskim. W organizowanych turniejach 
i festiwalach rywalizowali chłopcy z roczników od 2004 do 
2011. W całym cyklu Ikar Football Cup do rozgrywek zgło-
siły udział następujące zespoły: Stal Mielec, Stal Rzeszów, 
Lech Poznań FA Rzeszów, MKS Kolbuszowa, Wisłoka Dębi-
ca, DAF Rzeszów, SP Grunwald Budziwój, Ziomki Rzeszów, 
Aramix Niebylec, Perfect Przeworsk, Soccer Ropczyce, 
Halo Hyżne, Młode Nadzieje Nowa Sarzyna, Bratek Brat-
kowice, AP TG Sokołów Małopolski, Izolator Boguchwała 
oraz oczywiście UKS Ikar, który wystawiał do gry w każ-
dym turnieju dwa zespoły Żółtych i Zielonych. Gościliśmy 
więc zespoły z wielu stron Podkarpacia, a pytania o udział 
przypływały nawet z Lubelszczyzny i Małopolski.

Każdy z rozegranych turniejów i festiwali przyniósł ich 
uczestnikom wiele radości, a w szczególności najmłodszym, 
którzy dzięki tym zawodom zdobyli wiele doświadczenia 
sportowego, bawiąc się, grając w piłkę, a przy okazji ucząc się 
jak słodkie jest zwycięstwo i jak gorzka bywa porażka. Tur-
niej był znakomitą okazją dla młodych piłkarzy do szlifowa-
nia posiadanych już umiejętności i zdobywania nowych. Tur-
nieje IKAR FOOTBALL CUP organizowane w Głogowie Młp. 
stały się już tradycją. Dzięki temu zdolna młodzież trenująca 
na co dzień w różnych szkółkach piłkarskich ma możliwość 
skonfrontowania swoich umiejętności na szerszej arenie. Po-

przez tego typu imprezy promujemy aktywność ruchową wśród 
najmłodszych, jednocześnie rozbudzając w nich potrzeby sys-
tematycznego uprawiania sportu, a co za tym idzie osiągania 
sukcesów – mówi Paweł Grzywacz, prezes UKS Ikar.

Z okazji udziału w rozgrywkach Ikar Football Cup każdy 
zespół otrzymał pamiątkowy puchar, a wszyscy zawodnicy 
otrzymali pamiątkowe medale ufundowane przez Burmistrza 
Głogowa Młp. Pana Pawła Baja, który honorowym patronatem 
objął cały trzymiesięczny cykl rozgrywek. Oprócz młodych 
sportowców aktywny udział brali również rodzice, którzy wy-
pełniając trybuny wspierali i dopingowali swoje dzieci.

Adam Gut

SPORT

ROZGRYWKI IKAR FOOTBALL CUP 2018.  
TUTAJ WSZYSCY WYGRALI

Zakończyła się tegoroczna edycja Turniejów Piłkarskich IKAR FOOTBALL CUP 2018. Uczniowski Klub Sportowy 
„Ikar” z Głogowa Młp. z myślą o najmłodszych, co roku organizuje zimowy cykl turniejów piłkarskich dla 
dzieci, podczas których najmłodsi sprawdzają swoje sportowe umiejętności. 

Turniej piłkarskie dla dzieci to okazja dla najmłodszych do skonfrontowania swoich 
umiejętności na szerszej arenie

GŁOGOWSCY ŁUCZNICY W DOBREJ FORMIE

Zdobywca brązowego medalu w kategorii dzieci młodszych – Gabriel Winiarski
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Przez cały styczeń do kilkunastu stałych 
punktów zlokalizowanych w sklepach i fir-
mach na terenie gminy można było przy-
nosić znajdujące się w dobrym stanie plu-
szaki. Równolegle była prowadzona zbiórka 
pampersów dla Podkarpackiego Hospicjum 
dla Dzieci w Rzeszowie. Jak się okazało ak-
cja spotkała się z wielkim zainteresowaniem 
mieszkańców gminy i nie tylko – Jesteśmy 
bardzo mile zaskoczeni pozytywnym odze-
wem na obie akcje. Dzięki Państwu udało się 
zebrać 3252 pluszaki i 53 paczki pampersów. 
Dziękujemy firmom i pracownikom, w któ-
rych zostały utworzone punkty, placówkom 
oświatowym, dzieciom, młodzieży i dorosłym, 
również przedszkolakom z Lesznowoli w województwie ma-
zowieckim, co sprawiło, że akcja stała się ogólnopolska – 
mówi Adam Ozimek z OSP Hucisko.

Zebrane maskotki zostały przekazane do służb ratowniczych 
powiatu rzeszowskiego, a pampersy trafiły do podopiecznych 
Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. Plusza-
ki będą jeździć w karetkach, wozach policyjnych i strażackich 
i w przypadku zdarzeń z udziałem dzieci będą im wręczane.  
Pluszaki przekazaliśmy do jednostek OSP z terenu Gminy Gło-
gów Młp., do jednostek OSP z terenu powiatu rzeszowskiego, 
Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie, Wojewódzkiej Stacji Po-
gotowia Ratunkowego w Rzeszowie, radiowozów policji Komen-
dy Miejskiej Policji w Rzeszowie i na dziecięcy szpitalny oddział 

ratunkowy – tłumaczy A. Ozimek. Maskotki mają udzielać 
wsparcia psychologicznego, minimalizować stres i zwiększać 
poczucie bezpieczeństwa najmłodszych poszkodowanych w wy-
padkach i innych zdarzeniach drogowych – dodaje.

Organizatorzy serdecznie dziękują właścicielom i pracow-
nikom 15 placówek, w których zostały utworzone stałe 
punkty zbiórki pampersów i pluszaków, w szczególno-
ści sklepom Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska 
w Głogowie Młp. oraz 18 placówkom oświatowym, które 
włączyły się w zbiórkę.

Katarzyna Madej

LIFESTYLE

www.materacebokat.pl
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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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STRAŻACY DZIECIOM.  
ZEBRANO PONAD 3200 PLUSZAKÓW

Wielki sukces akcji „Twój miś może zostać ratownikiem” zorganizowanej przez OSP Hucisko. Przez miesiąc 
strażakom udało się zebrać ponad 3,2 tysiące pluszowych maskotek dla dzieci. Pluszaki znalazły się na 
wyposażeniu wozów strażackich, radiowozów policji i karetek i będą pomagać dzieciom poszkodowanym 
w wypadkach drogowych.

Zebrane pluszaki będą udzielać wsparcia psychologicznego dzieciom  
poszkodowanym w wypadkach drogowych
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Posiadanie psa to nie tylko przyjemność. Straż 
Miejska w Głogowie Małopolskim przypomina 
wszystkim właścicielom psów o odpowiedzialno-
ści wynikającej z ich posiadania oraz o obowiąz-
kach, jakie nakłada na nich polskie prawo.

Godne waRunki
Przede wszystkim każdy posiadacz psa jest zobowiąza-
ny do zapewnienia mu właściwych warunków bytowych. 
Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, pies musi mieć sta-
ły dostęp do wody oraz powinien być regularnie karmio-
ny. Ponadto należy zapewnić mu pomieszczenie z do-
stępem do światła dziennego, dające schronienie przed 
zimnem, upałem i opadami atmosferycznymi. Ze wzglę-
du na wysoką temperaturę panującą w sezonie letnim 
należy zwrócić szczególną uwagę na przetrzymywanie 
czworonogów w samochodach. Pod żadnym pozorem 
nie wolno ich zostawiać w zamkniętym pojeździe, kiedy 
my np. wyruszamy na zakupy. Pozostawienie zwierzęcia 
w samochodzie podczas upału nosi znamiona znęca-
nia się i jest czynem karalnym, zgodnie z art. 35 ustawy 
o ochronie zwierząt. Warto również pamiętać, iż zabrania 
się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób 
stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby.

sZCZepienia
Kolejnym bardzo istotnym aspektem posiadania psa jest 
konieczność dokonywania corocznych szczepień przeciwko 
wściekliźnie. Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt: „Posiadacze 
psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie 
w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca 
życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia 
ostatniego szczepienia” (art. 56 ust. 2). Uchylanie się od tego 
obowiązku grozi mandatem karnym do 500 zł.

beZpieCZeŃstwo innyCh
Warto także zwrócić uwagę na odpowiednie środki ostroż-
ności i kontrolę nad swoim pupilem podczas wspólnych 
spacerów. Właściciel psa nie może puszczać go luzem 
w miejscach ogólnodostępnych (pies powinien być na smy-
czy, a jeżeli jest to rasa niebezpieczna powinien mieć tak-
że kaganiec). Niedopuszczalne jest także drażnienie bądź 
płoszenie zwierzęcia po to, by stało się agresywne. Ponadto 
każdy posiadacz czworonoga bezwzględnie zobowiązany 
jest do natychmiastowego sprzątania zanieczyszczeń spo-
wodowanych przez zwierzę w miejscach publicznych oraz 
w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. 
Uchylanie się od ww. obowiązków grozi mandatem karnym 
zgodnie z wytycznymi kodeksu wykroczeń.

Na koniec przypominamy o tym, iż zwierzę to nie zabawka 
a duża odpowiedzialność i wakacje czy też wczasy za grani-
cą nie zwalniają nas z obowiązku sprawowania opieki nad 
pupilem. Należy pamiętać, że porzucenie zwierzęcia jest 
czynem karalnym i grozi przykrymi konsekwencjami dla 
jego właściciela.

Łukasz Długoń, Komendant Straży Miejskiej w Głogowie Młp.

LIFESTYLE
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MASZ PSA? PAMIĘTAJ O SWOICH OBOWIĄZKACH!

Posiadanie psa to nie tylko przyjemność, ale również wiele obowiązków
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Głogów młp.: Sklep „Super - Sam” GS*; 
Sklep Delikatesy „Dwójka” GS; Sklep 
Delikatesy „Centrum”; PIWEX Sklep 
firmowy ul. Długa (osiedle Słoneczne); 
Sklep nr 6 w Głogowie Młp. (osiedle Sło-
neczne) GS; Sklep p. Zofii Liszcz; Salo-
nik prasowy w Biedronce.
wysoka Głogowska: SPAR; Sklep p. 
Furman
budy Głogowskie: Sklep nr 10 - GS; 
Sklep p. Bober; Sklep p. Kogut
przewrotne: Sklep p. Rusin; Sklep nr 9 
"Delikatesy Centrum" - GS
styków: Sklep p. Pasek
pogwizdów stary: Sklep p. Kluzińskich
hucisko: Sklep nr 8 - GS
Zabajka: Delikatesy „Borówka”, Sklep 
KAMA
miłocin: Delikatesy „Dwójka” - GS
Rudna mała: Sklep nr 16 „Delikatesy 
Centrum” - GS
lipie: Delikatesy „Premium” - GS
Rogoźnica: Sklep p. Marczydło

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

wydawca: 
podkarpacki klub samorządności
(Zadanie realizowane na zlecenie 
Gminy Głogów młp.)
adres redakcji: 
ul. kard. stefana wyszyńskiego 12, 
Głogów młp.
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:  
redakcja@ziemiaglogowska.pl

Najnowsze informacje o Gminie 
Głogów Młp. znajdziesz na:
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Tu można kupić 
„Ziemię Głogowską”komisariat policji w Głogowie małopolskim

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

lub alarmowy: 997, 112

Kronika Policyjna

Kalendarium

22 marca

 – 20 kwietnia
– wystawa pisanki wielkanocnej w barwach narodowych, 

Mała Galeria w MGDK w Głogowie Młp. 

22 marca 

– 20 kwietnia
– wystawa „Ozdoby wielkanocne małych i dużych artystów”, 

Mała Galeria w MGDK w Głogowie Młp.

6 kwietnia – rozpoczęcie wystawy Haliny Rogozińskiej, „Galeria pod Ra-
tuszem” w Głogowie Młp., godz. 17.00

14 kwietnia – mecz LKS Głogovia – Polonia Przemyśl, stadion miejski 
w Głogowie Młp., godz. 16.00

18 kwietnia – mecz LKS Głogovia – Ekoball Sanok, stadion miejski w Gło-
gowie Młp., godz. 16.00

25 kwietnia – mecz LKS Głogovia – Wisłok Strzyżów, stadion miejski 
w Głogowie Młp., godz. 17.00

02.03.br. – kradzież drzewa z lasu w Stykowie.
02.03.br. – uszkodzenie mienia w postaci słupa telekomunikacyjnego w Budach Głog.
02.03.br. – włamanie do jednorodzinnego domu i usiłowanie kradzieży mienia w Prze-

wrotnem.
02.03.br. – kierowanie samochodem osobowym przez mężczyznę znajdującego się 

w stanie nietrzeźwości w Stykowie. 
06.03.br. – uszkodzenie mienia w postaci fontanny ogrodowej w Głogowie Młp. 
06.03.br. – wypadek drogowy w Wysokiej Głogowskiej, w wyniku którego obrażeń ciała 

doznała kobieta.
11.03.br. – naruszenie czynności narządów ciała mężczyzny w Głogowie Młp. 
12.03.br. – oszustwo internetowe za pośrednictwem portalu OLX przy zakupie akceso-

riów komputerowych na szkodę mieszkańca Głogowa Młp.
12.03.br. – kierowanie samochodem osobowym przez mężczyznę znajdującego się 

w stanie nietrzeźwości w Głogowie Młp. 
14.03.br. – usiłowanie oszustwa poprzez próbę wyłudzenia spłaty kredytu w Głogowie Młp. 
15.03.br. – kradzież dwóch urządzeń rejestrujących obraz w Lipiu.
20.03.br. – znęcanie się mężczyzny nad swoją żoną w Hucisku. 
22.03.br. – kierowanie samochodem osobowym przez mężczyznę znajdującego się 

w stanie nietrzeźwości w Stykowie.
25.03.br. – kierowanie samochodem osobowym przez mężczyznę znajdującego się 

w stanie nietrzeźwości w Miłocinie.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Młp. w związku ze zmianą 
przepisów dotyczących ściągania osób uchylających się od obowiązku alimentacyjnego 
złożył szereg zawiadomień do prokuratury rejonowej w Rzeszowie celem przeprowadze-
nia postępowania zmierzającego do wyjaśnienia powodu, dla którego dłużnik alimen-
tacyjny nie wywiązuje się z nałożonego na niego zobowiązania, bądź też jego ukarania.




