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POLECAMY

Uczniowski Klub Sportowy IKAR 
oferuje w tym czasie obóz letni, 
który odbędzie się w dniach 14-24 
lipca br. W planach szeroka gama 
zajęć takich jak wspinanie po 
ściance wspinaczkowej, kajaki czy 
paintball. 

Organizatorzy zadbali, by dzieci 
nie zaznały nudy ani przez chwilę. 
W imieniu klubu serdecznie zachę-
camy do zapisów!

LETNI OBÓZ Z IKAREM
Wiosna już nadeszła, a za pa-
sem lato i upragnione przez 
dzieci wakacje. To czas odpo-
czynku od szkoły i „ładowania 
baterii” na kolejny rok szko-
ły. Warto już dziś zaplanować 
wypoczynek dla naszych naj-
młodszych, by nie nudziły się, 
lecz aktywnie spędzały czas 
z rówieśnikami. 

ZAPRASZAMY NA PROMOCJĘ

„Głogowscy Żydzi we wspo-
mnieniach Teresy Mastalskiej
-Chwiejczak” - brzmi tytuł naj-
nowszego, ósmego już tomiku 
„Kronik Głogowskich, którego 
promocja odbędzie się w Miejsko 
Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Głogowie Małopolskim w dniu 
26 kwietnia bieżącego roku 
o godz. 18:00.

Tomik poświęcony jest historii 
zagłady ludności żydowskiej na 
terenie Głogowa Małopolskiego 
w czasach II Wojny Światowej.

WYDARZENIA
Dzienny Dom Pomocy zaprasza seniorów

Mieszkańcy naszej gminy mogą 
już korzystać z nowego obiek-
tu dla seniorów znajdującego się 
w Budach Głogowskich ........str. 4

GOSPODARKA
Nowa strefa aktywności gospodarczej

Powstająca w Rogoźnicy strefa 
aktywności gospodarczej już jest 
obiektem zainteresowania inwe-
storów ......................................str. 8

KULTURA
Spotkanie autorskie z Dariuszem Fu-
dalim

Miejsko Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Głogowie Młp. gościła 
niedawno autora książki „Wię-
ziennictwo na terenie powiatu 
rzeszowskiego w latach 1944 – 
1956” ......................................str.12

OŚWIATA
Wychodzimy naprzeciw potrzebom 
rynku pracy

Jakie zmiany zachodzą w głogow-
skiej szkole średniej? Rozmowa 
z dyrektor Samorządowego Li-
ceum Ogólnokształcącego – p. 
Agnieszką Wiglusz Ziębą ...str. 14

HISTORIA
Powojenne losy Gminy Głogów Mało-
polski

Czyli o tym, jak wyglądała nasza 
gmina Głogów Małopolski w cza-
sach powojennych ...............str. 16

SPORT
Treningi kształtują charakter 

O zainteresowaniu sportem i pra-
cy z młodymi zawodnikami opo-
wie trener pływacki – p. Dawid 
Bańkowski ............................str. 19

LIFESTYLE
Jeżeli mama jest zadowolona, to 
i dziecko jest zadowolone

Czym są masaże prenatalne oraz 
jakie korzyści ze sobą niosą – 
opowiada masażystka P. Monika 
Grygiel ..................................str. 21

Mieczysław A. Łyp

Z głębokości wołam do Ciebie Panie

Nie odgrodziłeś się od świata
ale świat zawiesił Twoje zamyślenie

w cieniu drzew na rozstajnych drogach

Nie odgrodziłeś się od świata
- pomogłeś ludziom uwierzyć

w szczęśliwy lot białej gołębicy

Nie odgrodziłeś się od świata
ale – zaprawdę powiadam Ci – 

świat zawierzył bezdrożom

Jeszcze raz zmartwychwstań
i wskaż

kogo dziś należy kochać
a kogo omijać

Drzewo Golgoty
zamień na sady oliwne

Niech światłość Twoja
zawsze będzie z nami

a światłość Palmy Wielkanocnej
chroni nas od zła nienawiści

przemocy i pychy

Niech stanie się dobro

Wielkanoc 2019 
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www.jamniczek.pl

36-060 Głogów Młp. ul. Młynarska 15

Wizyty na tel. 503 025 625

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

Leczenie psów, kotów, gryzoni
–  USG z kolorowym doplerem
–		badanie	krwi	w	ciągu	20	minut:	biochemia,	morfologia,	bad.	moczu,	wizyty	domowe	na	
terenie	Głogowa	Młp.;

–	badania	parazytologiczne;	–	kał,	zeskrobiny	skóry
– profilaktyka:	szczepienie,	odrobaczanie,	preparaty	na	pchły	i	kleszcze,	znakowanie	zwierząt: 
wszczepianie	mikroczipów,	do	szczepienia	na	wściekliznę	dołączamy	Lyssetki;

RTG, większe zabiegi chirurgiczne, echo serca, badanie ciśnienia krwi, endoskopia i wiele 
innych usług, wykonujemy w Lecznicy dla Zwierząt Jamnik w Rzeszowie

Gabinet weterynaryjny

AL-ANON Grupy Rodzinne zapraszają na spotkania w każdy wtorek o godzinie 18:00 do 
MGDK w Głogowie Młp., pokój nr. 105. Mitingi otwarte dla wszystkich zainteresowanych 
odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

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

Część oficjalną rozpoczęła kierownik Dziennego 
Domu Pomocy - Edyta Bajek. Po jej przemowie, głos 
zabrał burmistrz Paweł Baj, który podziękował wszyst-
kim zaangażowanym w realizację projektu. Głos za-
brali także dyrektor WUP Tomasz Czop, dyrektor 
WPS Małgorzata Dankowska, dyrektor ROPS Moni-
ka Bernat czy też ks. Piotr Potyrała. Wszyscy zgodnie 
przyznali, że nasza gmina wyróżnia się pod względem 
dbania o komfort życiowy seniorów na tle całego wo-
jewództwa. Pan Tomasz Czop podkreślił, że wniosek 
o dofinansowanie DDP w Budach Głog. był jednym 
z pierwszych, które wpłynęły w ramach realizowanego 
projektu. Wyraził podziw i poparcie dla prowadzonej 
przez nasz urząd gminy polityki społecznej, mającej na 
celu zapewnienie odpowiednich warunków zarówno 
dla najstarszych jak i najmłodszych mieszkańców naszej gmi-
ny, przez budowę dostosowanych do ich potrzeb placówek ta-
kich jak właśnie Dzienny Dom Pomocy czy Publiczny Żłobek. 

DDP ma za zadanie świadczenie podstawowych usług pielę-
gnacyjnych oraz opiekuńczych dla seniorów. W czasie poby-
tu, placówka zapewnia seniorom dwa posiłki. Gmina zadbała 
także o komfort seniorów w zakresie transportu do ośrodka, 
zapewniając im bezpłatny dojazd oraz powrót do domu. 

Po przemowach zaproszonych gości, nastąpiło symboliczne 
przecięcie wstęgi, czego dokonali wspólnie burmistrz Paweł 
Baj, ksiądz Paweł Zimny - proboszcz parafii Budy Głogow-
skie, radna i była sołtys Barbara Madej, pani Małgorzata Dan-
kowska, pan Tomasz Czop, pani Monika Bernat oraz przed-
stawicielka seniorów. Po części oficjalnej, goście przeszli do 
zwiedzania obiektu. Największe wrażenie wśród zebranych 
zrobiła grota solna. Już po przekroczeniu jej progu, można 

było poczuć niesamowity prozdrowotny klimat. Goście obej-
rzeli też salę doświadczeń świata, z której będą mogli korzystać 
niepełnosprawni. W budynku znajduje się także sala do ćwi-
czeń ze specjalistycznym sprzętem oraz pomieszczenie służące 
rozrywce i ćwiczeniom intelektualnym dla seniorów. Do ich 
dyspozycji oddano także w pełni wyposażoną kuchnię, toalety 
oraz pokój dziennej integracji, w którym seniorzy będą mogli 
spędzać czas na rozmowach czy też oglądać telewizję. 

- Dzienny Dom Pomocy w Budach Głogowskich mógł po-
wstać w dużej mierze dzięki dofinansowaniu z  programu 
RPO WP 2014-2020 opiewającego na kwotę 334 tys. złotych 
– podkreśla burmistrz Paweł Baj.

Obecnie trwa rekrutacja do DDP, do której serdecznie za-
chęcamy wszystkich seniorów z terenu naszej gminy. 

Monika Sala

DZIENNy DOM POMOCy ZAPRASZA SENIORÓW
26 marca odbyły się uroczystości oficjalnego otwarcia Dziennego Domu Pomocy w Budach Głogowskich. Wśród 
wielu gości, znaleźli się między innymi burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj, dyrektor Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Rzeszowie Tomasz Czop, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małgorzata Dankowska oraz 
zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Monika Bernat. Nie zabrakło też 
najważniejszych gości, dla których przedsięwzięcie zostało zrealizowane, czyli seniorów.

Na	otwarcie	licznie	przybyli	seniorzy
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Za włączeniem pięciu sołectw do miasta Głogowa Młp. 
opowiedzieli się mieszkańcy obu osiedli: Centrum i Niwa, 
a także mieszkańcy wsi: Rogoźnicy, Woli Cichej i Zabajki. 
Mieszkańcy Lipia i Rudnej Małej byli przeciw włączeniu ich 
sołectw do miasta Głogowa Młp. 

Wyniki konsultacji wraz z uchwałą rady miejskiej zostaną 
przekazane do wojewody podkarpackiej celem wydania 
opinii w sprawie, a następnie do Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji, które przygotuje projekt roz-
porządzenia. Ostateczną decyzję w sprawie zmiany granic 
podejmie Rada Ministrów. 

Celem włączenia sołectw do miasta Głogowa Młp., jest 
przygotowanie się do nowej perspektywy Unii Europejskiej 
2021-2027, w której pojawią się programy dedykowane 
dla małych i średnich miast. Powiększenie Głogowa Młp., 
umożliwia rozpoczęcie procesu przygotowania i planowa-
nia inwestycji w perspektywie najbliższych 10 lat, a w przy-
szłości na skorzystanie ze środków finansowych na dalszy 
rozwój ośrodka miejskiego. 

Burmistrz zapowiedział, iż sołectwa, które staną się osie-
dlami miasta, od przyszłego roku otrzymają po 100 tys. zł 
na realizację programów wybranych przez mieszkańców 
w ramach Budżetu Obywatelskiego. Opracowane zostaną 
także miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
na obszarze nowych osiedli. Włączenie sołectw w granice 
Głogowa Młp. przyczyni się również do wzrostu wartości 
gruntów i dynamiki rozwoju tych obszarów. 

Anna Morawiec

MIESZKAŃCy ZDECyDOWALI W SPRAWIE 
POWIĘKSZENIA GŁOGOWA MŁP.

Zakończyły się konsultacje społeczne na temat włączenia do Głogowa Małopolskiego pięciu sołectw z te-
renu naszej gminy. Konsultacje z mieszkańcami odbyły się podczas zebrań wiejskich w następujących 
miejscowościach: Lipiu, Rogoźnicy, Rudnej Małej, Woli Cichej i Zabajce, a także podczas zebrań miesz-
kańców osiedli Centrum i Niwa. Na pytania mieszkańców w sprawie zmiany granic, odpowiadał burmistrz 
i kierownicy referatów. 

Głogów	Młp.	z	lotu	ptaka

Sołtysi, którzy przekazali już urząd swoim następcom, 
otrzymali od przedstawicieli gminy kwiaty oraz upomin-
ki. Z ust burmistrza popłynęły w ich stronę podziękowania 
za wkład i trud włożony w rozwój lokalnej społeczności 
oraz zaangażowanie w sprawy sołectwa i gminy. Funkcja 
sołtysa to bardzo trudne i wymagające wielu wyrzeczeń 
zadanie. Poświęcili oni swojej pracy nie tylko niezliczoną 
ilość czasu, lecz także nierzadko swoją prywatność, by za-
wsze być gotowym do pomocy mieszkańcom. Urząd ten 
wiąże się także z wzięciem na siebie odpowiedzialności 
przed mieszkańcami całego sołectwa, w imieniu, których 
podejmuje się decyzje oraz działa na ich rzecz. 

Nie zapomniano również o nowych sołtysach, którzy 
zostali przedstawieni oraz godnie przywitani przez wła-
dze. W rozpoczynającej się właśnie kadencji to oni będą 
reprezentować swoje miejscowości. Przedstawiamy nowych 
lub wybranych na kolejną kadencję sołtysów  oraz rady 
osiedla naszej gminy.

W sołectwie Budy Głogowskie sołtysem został wybrany p. 
Roman Gaweł, w Hucisku –  p. Barbara Gaweł, w Lipiu – p. 
Zbigniew Wiewiura, w Pogwizdowie Nowym – p. Mariusz 
Iskrzycki, w Pogwizdowie Starym – p. Stanisław Zięba, w Prze-
wrotnem – p. Józef Zięba, w Rogoźnicy – p. Mieczysław Nie-

miec, w Rudnej Małej – p. Anna Oczoś, w Stykowie – p. Maria 
Suszek, w Woli Cichej – p. Marek Borawiak, w Wysokiej Gło-
gowskiej – p. Zofia Tracz, w Zabajce – p. Bożena Pastuła. 

Przewodniczącym Rady Osiedla Centrum został p. Andrzej 
Drzał, natomiast urząd ten na Osiedlu Niwa sprawować bę-
dzie kolejną kadencję p. Jerzy Kelman. 

Monika Sala

PRZyWITANO NOWyCH SOŁTySÓW
Ostatnia sesja Rady Miejskiej miała szczególny charakter, ponieważ rozpoczęto ją od pożegnania sołtysów, 
których kadencja właśnie dobiegła końca. Burmistrz Paweł Baj wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej 
Pawłem Ślęzakiem, przywitali także nowych włodarzy okolicznych sołectw. 

Nowi	sołtysi	zostali	przywitani	przez	władze	gminy
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Jesteś młodą osobą, która na swoim koncie ma już liczne 
zwycięstwa i wyróżnienia w konkursach przedmiotowych. 
Skąd wzięło się u Ciebie zainteresowanie akurat matematy-
ką? Kiedy zauważyłaś, że jesteś wybitnie uzdolniona?

Jako małe dziecko uwielbiałam wszelkie łamigłówki i zagadki 
logiczne oraz niemal nałogowo rozwiązywałam sudoku. Mu-
szę jednak przyznać, że w szkole podstawowej matematyka nie 
należała do moich ulubionych przedmiotów – dosyć często 
myliłam się w obliczeniach, a materiał szkolny nie interesował 
mnie. Jednak w 5 klasie moja nauczycielka – p. Urszula Cho-
rzępa – Przybusz dostrzegła, że pomimo niewyróżniających się 
wyników często logicznie analizuję rozwiązywane zadania i do-
chodzę w nich do celnych obserwacji. Dlatego zachęciła mnie 
do spróbowania swoich sił na trudniejszych, konkursowych 
zadaniach. Z początku, pomimo, że okazały się one bardzo 
ciekawe, ich rozwiązywanie nie szło mi szczególnie dobrze, ale 
dzięki swojej pracy, zachęcie rodziców oraz pomocy p. Przy-
busz oraz następnej nauczycielki – p. Agaty Płonki – w 6 kla-
sie wzięłam udział w konkursie kuratoryjnym i zostałam jego 
laureatką. W gimnazjum usłyszałam przypadkiem o Olimpia-
dzie Matematycznej Juniorów (OMJ) i zapragnęłam spróbować 
w niej swoich sił. Jednak w 1 klasie zadania z tej olimpiady – 
nawet z pierwszego etapu - były ponad moje siły. Przestraszona 
stwierdziłam, że jest to konkurs “dla cyborgów” i postanowiłam 
nie brać w nim udziału. Jednak w kolejnym roku, poszukując 
jakiegoś wyzwania, przypomniałam sobie o tych zawodach. 
Tym razem, zamiast zniechęcać się, gdy nie udawało mi się roz-
wiązać jakiegoś zadania, odkładałam je na później, lub próbo-
wałam zrozumieć jego rozwiązanie. Na początku nadal miałam 
z tym wielkie trudności, ale po całej 2 klasie gimnazjum wytę-
żonej pracy udało mi się zdobyć tytuł laureata tego konkursu. 
Nigdy wcześniej nie byłam z siebie tak dumna. Dzięki swoje-
mu wynikowi zostałam zaproszona na obóz naukowy OMJ do 
Szczyrku, gdzie mogłam podszlifować swoje umiejętności oraz 
poznałam równieśników zainteresowanych matematyką. Po-
nadto dowiedziałam się wtedy o kółku olimpijskim p. Mariusza 
Krausa, prowadzonym w Rzeszowie, na które zaczęłam uczęsz-
czać w następnym roku szkolnym – tj. w klasie 3 gimnazjum. 
Zachęcona sukcesem, postanowiłam poszukać kolejnych wy-
zwań i wziąć udział w Olimpiadzie Matematycznej (OM). Gdy 
po raz pierwszy zobaczyłam zadania z tych zawodów, byłam 
chyba jeszcze bardziej przestraszona, niż po pierwszym starciu 
z zadaniami z OMJ. Jednak tym razem wiedziałam już, nauczo-
na poprzednimi doświadczeniami, że jeśli włożę wystarczająco 
dużo pracy w zrozumienie tych zadań i potrzebnego materiału, 
będę w stanie je rozwiązać. Dlatego przez całe wakacje oraz kla-
sę 3 gimnazjum uczyłam się matematyki jeszcze intensywniej, 
niż wcześniej. Oprócz własnej pracy, bardzo pomocna okazała 
się dla mnie także wymiana doświadczeń z rówieśnikami, któ-
rych poznałam podczas warsztatów matematycznych, współor-
ganizowanych przez p. Krausa oraz udział w jego kółku olim-
pijskim. Mój wysiłek zaskutkował w zdobyciu tytułu laureata 
OM oraz zajęciu I miejsca na OMJ – konkursie, który jeszcze 
dwa lata wcześniej wydawał mi się zupełnie poza moim zasię-
giem! Dzięki swojemu wynikowi na OM zostałam zakwalifi-
kowana na XI Środkowoeuropejską Olimpiadę Matematyczną 
w Wilnie, z której przywiozłam srebrny medal indywidualny, 

złoty drużynowy oraz wspomnienia niezwykłej, pierwszej sa-
modzielnej, dalekiej podróży. 

Masz jeszcze inne zainteresowania prócz matematyki?

W kolejnym  roku szkolnym, oprócz matematyki, zaczęłam 
także zajmować się algorytmiką i przygotowywać do udzia-
łu w Olimpiadzie Informatycznej (OI). Dzięki temu nowemu 
przedsięwzięciu, nie tylko nauczyłam się podstaw programowa-
nia i otworzyłam przed sobą nową dziedzinę wiedzy, lecz także 
zobaczyłam, że “nie samą matematyką żyje człowiek”, a wokół 
mnie jest mnóstwo ciekawych i intrygujących zjawisk, które 
warto poznać. Dlatego stopniowo zaczęłam też czytać coraz 
więcej książek i artykułów naukowych dotyczących innych dzie-
dzin wiedzy oraz poszerzać swoje zainteresowania. W kwietniu 
pojechałam na Wielodyscyplinarny Obóz Naukowy w Serocku, 
organizowany przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, który 
gromadzi młodych pasjonatów różnych dziedzin nauki i sztuki, 
aby wspólnie rozwijali swoje pasje oraz inspirowali się nawza-
jem. Moje oczy otworzyły się wtedy jeszcze szerzej na niezwy-
kłość świata i nauki. Z dużym zaazgażowaniem nadal konty-
nuowałam oczywiście swoją przygodę z matematyką. Udało mi 
się powtórzyć sukces z poprzedniego roku, ponownie zostając 
laureatką OM i kwalifikując się do reprezentacji Polski na XII 
Środkowoeuropejską Olimpiadę Matematyczną, skąd przy-
wiozłam złoty medal indywidualny. Pomimo dużych starań, 
nie udało mi się jednak wtedy dostać do finału OI. Ponadto, 
poszerzyłam swoje przygotowania do OM o poznawanie ma-
teriału akademickiego z matematyki. Czytanie podręczników 
uniwersyteckich było dla mnie nowym, fascynującym i bardzo 
rozwijającym wyzwaniem. Obecnie coraz bardziej “przerzucam 
się” z matematyki na informatykę oraz poszerzam swoje zain-
teresowania informatyczne z algorytmiki na inne jej dziedziny. 
W tym roku udało mi się jak dotąd dostać do finałów OI oraz 
OM, które odbędą się w połowie kwietnia. Ponadto, nadal sta-
ram się rozwijać w miarę swoich możliwości wszechstronnie. 
Szczególnie fascynują mnie np. odkrycia z pograniczy różnych 
dziedzin nauki. Obecnie moją główną pasją jest informaty-
ka – bardzo podoba mi się w niej to, że wymaga zarówno po-

NIE SAMĄ MATEMATyKĄ CZŁOWIEK ŻyJE
Rozmowa z Aleksandrą Kowalską, laureatką licznych olipmiad matematycznych i informatycznych. 

Finał	LXIX	Olimpiady	Matematycznej
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W gminie Głogów Młp. trwa projekt dla seniorów

Gmina Głogów Małopolski realizuje innowacyjny projekt „Złota je-
sień- każdy z nas będzie seniorem”, który skierowany jest do najstar-
szych członków społeczności lokalnej. Projekt jest realizowany od lu-
tego bieżącego roku i potrwa do 29 lutego 2020 roku. Głównym celem 
podejmowanych działań jest pomoc osobom starszym w utrzymaniu 
samodzielności w codziennym funkcjonowaniu. 
W ramach projektu realizowane są: usługi opiekuńcze - polegające 
na pomocy osobie starszej w zaspokajaniu codziennych potrzeb, za-
pewnieniu kontaktu z otoczeniem, opiece higienicznej i pielęgnacyj-
nej; specjalistyczne usługi opiekuńcze - polegające na rehabilitacji 
i usprawnianiu zaburzonych funkcji organizmu, które świadczone są 
przez wykwalifikowanych specjalistów; pomoc sąsiedzka, która ma 
charakter pomocy w dokonywaniu codziennych zakupów, przygoto-
wywaniu posiłków, wykonywaniu prac porządkowych w domu i wo-

kół niego, załatwiania za osobę starszą spraw urzędowych, lekarskich 
i innych. Oprócz wyżej wymienionych usług osoby starsze w ramach 
projektu korzystają też z teleopieki. 
26 marca br. w ramach realizacji wyżej wymienionego projektu została 
otwarta placówka  DDP w Budach Głog. Dom będzie miejscem integra-
cji społecznej  i będzie służył najstarszym członkom naszej społeczności 
lokalnej. W budynku znajdują się pomieszczenia do rehabilitacji i fizjote-
rapii, odpoczynku, aktywizacji, jak również grota solna z mikroklimatem 
wspomagającym leczenie wielu chorób oraz sala doświadczeń świata.
Seniorzy będą mieli zapewnione mi.in.: zaspokojenie podstawowych 
potrzeb życiowych, usługi rehabilitacji, usługi opiekuńcze i pielęgna-
cyjne,  dwa posiłki,  terapię zajęciową,  transport,  dostęp do usług kul-
turalnych oraz rekreacyjnych.
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.

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany

mysłowości, logicznego kojarzenia faktów, jak i praktycznych 
umiejętności, zdobywanych poprzez praktykę. Fascynuje mnie 
to, jak bardzo ułatwia ona nasze życie na każdej jego płaszczyź-
nie – od finansów, poprzez kontakty z ludźmi, przekazywanie 
wiedzy, rozrywkę, aż do tworzenia i rozpowszechniania sztuki.

Źródłem ogromnej satysfakcji jest dla mnie chwila, gdy po wy-
myśleniu, napisaniu i zdebugowaniu (tj. poprawieniu wszelkich 
błędów, które nierzadko okazuje się bardo żmudne) programu 
obserwuję jego działanie. Jest to jeden z powodów, dla których 
obecnie bardziej interesuje mnie informatyka niż matematyka. 
Ponadto sporą przyjemność sprawia mi czytanie na temat róż-
nych dziedzin nauki, cały otaczający nas świat wydaje mi się 
niezwykłym, cudownym miejscem, które – niczym małe dziec-
ko - pragnę jak najlepiej poznać. .

Które ze swoich osiągnięć w tej dziedzinie uważasz za naj-
ważniejsze?

Do tej pory, do najważnijeszych osiągnięć zaliczam zostanie 
laureatką Olimpiady Matematycznej Juniorów, przy czym w 3 
klasie zajęłam tam I miejsce (w latach gimnazjalnych), laure-
atką Olimpiady Matematycznej, która jest najbardziej presti-
żowym polskim konkursem dla licealistów (dostanie się do 
jej finału gwarantuje 100% na maturze z matematyki i zwalnia 
z jej pisania) oraz zdobycie srebrnego, a następnie  złotego me-
dalu na Środkowoeuropejskiej Olimpiadzie Matematycznej. 
W bieżącym roku, dostałam się do finałów Olimpiady Infor-
matycznej oraz Olimpiady Matematycznej, które odbędą się 
w kwietniu (Olimpiada Informatyczna to “informatyczny od-
powiednik” Olimpiady Matematycznej – również jest najbar-
dziej prestiżowym polskim konkursem dla licealistów, którego 
finał gwarantuje 100% na maturze z informatyki bez koniecz-
ności jej pisania). Do swoich największych pozakonkursowych 
osiągnięć, zaliczam udział w Mathcampie – 5 – tygodniowym 
obozie matematycznym, organizowanym co roku w USA dla 
zdolnej młodzieży z całego świata (lipiec 2018r) oraz ukazanie 
się mojego artykułu nt. teorii gier w marcowym numerze Delty, 
popularnonaukowego miesiącznika matematyczno-fizyczno-a-
stronomiczno-informatycznego.

Obecnie uczysz się w Szkole Sióstr Prezentek, a jakie plany 
masz na dalszą przyszłość? Gdzie widzisz siebie za kilka lat?

Obecnie swojej przyszłości nie planuję wiązać z matematyką, 
ale z innymi dziedzinami ścisłymi, najprawdopodobniej z in-

formatyką. Informatyka jest niezwykle szeroką i fascynującą 
dziedziną, która znajduje coraz więcej zastosowań w różnych 
aspektach naszego życia, więc na pewno znajdę w niej jakieś 
pole dla siebie. Na studia planuję obecnie wyjechać do Wielkiej 
Brytanii, szczególnie marzę o studiowaniu na którejś z lon-
dyńskich uczelni, np. University College of London. Upodo-
bałam sobie to miejsce, ponieważ odkąd pamiętam, moim 
marzeniem było zamieszkanie przez jakiś czas w niezwykłej, 
wielokulturowej i tętniącej życiem metropolii.  Ponadto, po-
znanie pasjonatów informatyki z całej Europy i świata dałoby 
mi wiele możliwości rozwoju i pracy oraz byłoby niezwykłym 
doświadczeniem. Nie bez znaczenia jest też dla mnie fakt, że 
dzięki spędzeniu kilku lat w kraju anglojęzycznym opano-
wałabym ten język znacznie lepiej, niż intensywnie ucząc się 
go w Polsce przez długi czas. Poza wyżej wymienionymi, nie 
mam zbyt konkretnych planów na swoją przyszłość – wiem, 
że na pewno chciałabym się rozwijać w ukochanej dziedzinie, 
poznawać świat i wieść szczęśliwe życie, ale jest wiele sposo-
bów na osiągnięcie tego, więc nie planuję zbyt szczegółowo 
swojej przyszłości.

Dziekuję za rozmowę.
Rozmawiała Monika Sala

Finał	XII	Olimpiady	Matematycznej	Juniorów
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Budowana w Rogoźnicy strefa aktywności gospodarczej 
powstaje przy autostradzie A4. Jej teren nie przylega bezpo-
średnio do wsi, jednak należy do jej obszaru. Takie umiej-
scowienie gwarantuje spokój mieszkańcom wsi. Mimo, że 
inwestycja jest dopiero trakcie realizacji, to już teraz cieszy 
się sporym zainteresowaniem przedsiębiorców.  –Nie jest ta-
jemnicą, że mamy i przygotowujemy te tereny. Różne firmy 
szukają miejsca w obszarze naszej gminy i proces ten trwa 
cały czas. – mówi Piotr Dykiel, kierownik Referatu Pozyski-
wania Środków Zewnętrznych i Promocji Gminy. – Jesteśmy 
blisko Rzeszowa, mamy już strefę aktywności gospodarczej 
i niedługo będziemy mieć kolejną. Z tych powodów inwesto-
rzy interesują się naszą gminą – dodaje P. Dykiel. 

Wartość inwestycji opiewa na kwotę 6,8 mln złotych, z cze-
go 3,5 mln pochodzi z dofinansowania pozyskanego przez 
gminę z unii. Nasza gmina pozyskała te środki z Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpac-
kiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

Dla mieszkańców naszego regionu to spora szansa. Nie tyl-
ko chodzi tutaj o nowe miejsca pracy, lecz także o wzrost 
konkurencji i płac oraz zasilenie budżetu naszej gminy. 

Monika Sala

NOWA STREFA AKTyWNOŚCI GOSPODARCZEJ
Powstająca strefa aktywności gospodarczej, warta ok. 6,8 mln złotych jest już przedmiotem zainteresowania 
inwestorów. Na 11 uzbrojonych hektarach znajdzie się miejsce dla sześciu małych i średnich przedsiębiorstw. 

Wartość	inwestycji	opiewa	na	kwotę	6,8	mln	złotych,	z	czego	3,5	mln	pochodzi	
z	dofinansowania	pozyskanego	przez	gminę	z	unii.

Prace nad budową węzła przesiadkowego dla podróżujących 
transportem samochodowym i kolejowym są już u schyłku. 
Przed budynkiem ma jeszcze powstać zajezdnia dla autobu-
sów, zadaszony parking dla motocykli i rowerów oraz parking 
dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu wykonane 
zostały już następujące inwestycje: parking w  Budach Gło-
gowskich, parking na osiedlu Niwa, przebudowana została 
ul. Sikorskiego, Fabryczna, Gajowa, Długa i Jaśminowa, a na 
terenie całej gminy wymieniono 85 przystanków. Wzdłuż 
ulicy Sikorskiego powstała pierwsza w gminie ścieżka rowe-
rowa. Inwestycję opiewającą na kwotę ponad 950 tysięcy zło-
tych wykonała firma KARPAT – BUD sp. z o. o. z Rogoźnicy.

Anna Morawiec

PARKING JUŻ GOTOWy
Projekt „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie 
zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” obejmował między innymi wykonanie parkingu 
przy centrum przesiadkowym w Głogowie Małopolskim.  

Parking	przy	dworcu	kolejowo-autobusowym.

Nowopowstała hala jest połączona z istniejącym budyn-
kiem szkoły. Sala gimnastyczna będzie miała 9 metrów 
wysokości, a jej powierzchnia użytkowa to 360 metrów 
kwadratowych. Kubatura budynku wynosi ponad 5 tysię-
cy metrów sześciennych. Hala została wyposażona także 
w niezbędne zaplecze sanitarne. Wykonaniem hali sporto-
wej zajął się Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszo-
wy z miejscowości Kosowy (powiat kolbuszowski).

Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej z  RPO WP 
oraz ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach 
Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej. 

Anna Morawiec

HALA W POGWIZDOWIE PRAWIE GOTOWA
Prace przy budowie hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie Nowym dobiegają końca. Hala 
ma być gotowa już końcem kwietnia bieżącego roku. Całość inwestycji opiewa na kwotę 2,6 mln złotych. 

Hala	ma	być	gotowa	już	końcem	kwietnia	bieżącego	roku.
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BIURO RACHUNKOWE  
I NIERUCHOMOŚCI

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

Biuro rachunkowe
Pełny zakres usług księgowych.

Nieruchomości
Wycena nieruchomości,

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

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

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

Biegły rewident Aleksandra Mrozowska – 604 
537 685.

Rzeczoznawca majątkowy Eugeniusz 
Mrozowski – 605 046 936.
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Projekt „Nowa jakość kształcenia w gminie Głogów Małopolski”
W roku szkolnym 2018/2019 w ZS w Wysokiej Głog. realizowany jest projekt 
„Nowa jakość kształcenia w gminie Głogów Małopolski” współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej.
Głównym celem jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nauk 
przyrodniczych, technologii, kompetencji cyfrowych, osobistych, społecznych, 
kompetencji w  zakresie przedsiębiorczości oraz wzrost kompetencji nauczycieli 
w zakresie wykorzystania metody eksperymentu oraz TIK.
W naszej szkole realizacją projektu objęci są wszyscy uczniowie poprzez udział 
w zajęciach z bezpieczeństwa w sieci, w trakcie których dowiedzieli się o zagroże-
niach wynikających z nieracjonalnego korzystania z zasobów Internetu, ale również 

poznali wiele ciekawych stron z treściami odpowiednimi do ich wieku. Na zajęciach 
z programowania poprzez zabawę z klockami Lego Mindstorms dzieci i młodzież 
są wprowadzani w świat tworzenia, technologii, kształcenia wyobraźni. Najmłodsi 
uczniowie uczestniczą w zajęciach z szachów, które rozwijają umiejętność budowa-
nia strategii, przewidywania, podejmowania decyzji, ponadto uczniowie poznają 
smak zwycięstwa lub porażki. Dla klas starszych zorganizowano kółko z geografii 
podnoszące poziomu wiedzy geograficznej i umiejętności jej stosowania w dzia-
łaniu praktycznym; kółko z fizyki, gdzie poprzez eksperyment, pracę w grupach 
uczniowie doświadczają otaczającej nas rzeczywistości, uczą się wyjaśniać dostrze-
gane zjawiska, zachodzące procesy, tak aby w dorosłości stać się odpowiedzialnymi 
za rozwój technologii oraz kółko z matematyki, na którym uczniowie kształtują 
umiejętność logicznego myślenia, abstrahowania, uogólniania oraz wnioskowania.
Projektem objęci są również nauczyciele, którzy uczestniczą w licznych szkoleniach 
podnoszących ich kompetencje. Jakość i atrakcyjność zajęć podnoszą liczne pomo-
ce dydaktyczne sfinansowane w ramach tego projektu.

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany

Proceder ten jest niebezpieczny, szkodliwy i nie przynosi ocze-
kiwanych skutków. Za wzniecanie pożarów przewidziane są 
dotkliwe kary, również finansowe, a nawet pozbawienie całej 
kwoty płatności obszarowych finansowanych z budżetu UE.

W związku z powyższym, wzorem lat ubiegłych Straż Miej-
ska informuje mieszkańców Gminy Głogów Małopolski, 
o zakazie wypalania traw wynikającym z art. 124 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1651), który mówi, że „Zabrania się wypala-
nia łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, 
szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

Ponadto, ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. 
U. z 2015 r. poz. 2100) zakazuje wypalania wierzchniej war-
stwy gleby i pozostałości roślinnych nie tylko w lasach, lecz 
także w odległości 100 m od granicy lasu.

Konsekwencje karne za nieprzestrzeganie powyższych za-
kazów to kara aresztu lub grzywna do 5 tys. zł, a w przy-
padku zagrożenia większego, czyli spowodowania pożaru 

stanowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia, 
jest przewidziana kara pozbawienia wolności od jednego 
roku do 10 lat.

Straż Miejska w Głogowie Małopolskim

STOP WyPALANIU TRAW
Z nadejściem wiosny z pól i łąk zniknął śnieg, odsłaniając tym samym wyschnięte trawy, które w wielu 
miejscach są celowo podpalane. Wypalanie traw jest szkodliwe, zabronione i zagrożone surowymi karami.  
Niektórzy, mylnie uważają to za najprostszy sposób na pozbycie się wyschniętych traw oraz chwastów. 

Proceder	ten	jest	niebezpieczny,	szkodliwy	i	nie	przynosi	oczekiwanych	skutków.	
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Żniwo gniewu, Lucie Di Angeli- 
-Ilovan

Od kresowych miasteczek i okupacji 
sowieckiej, przez wsie i napotkanych 
w lasach partyzantów, po przymuso-
wą pracę na folwarku niemieckiego 
arystokraty i osadnictwo na Ziemiach 
Odzyskanych – oto historia tułaczki 
dwóch sióstr, Kaszmiry i Maruszki. Te 
nieprawdopodobne, ale jakże typowe 

dla mieszkańców Kresów losy stały się osnową Żniwa gnie-
wu. To opowieść o kobietach wprzężonych w tryby wojny, 
o ich sile i woli przetrwania, o oddaniu dla drugiego czło-
wieka i pielęgnowaniu tradycji rodzinnych. O pięknie miło-
ści w podłych czasach, o poświęceniu, gdy nikt nie widział 
jego sensu, i wreszcie… o wierności. „Żniwo gniewu” czyta 
się z zapartym tchem.

Nieodnaleziona, Remigiusz Mróz

Pierwszy polski thriller psycho-
logiczny na miarę największych 
światowych bestsellerów! Gdybym 
oświadczył jej się chwilę wcześniej, 
nigdy by do tego nie doszło. Nie 
napadnięto by nas, ja nie trafiłbym 
do szpitala, a ona nie zniknęłaby na 
zawsze z mojego życia. Dziesięć lat 
po zaginięciu narzeczonej, Damian 

Werner jest pewien, że nigdy więcej jej nie zobaczy. Pew-
nego dnia trafia jednak niespodziewanie na ślad ukocha-
nej – ktoś zamieszcza jej zdjęcie na jednym z profili spot-
ted, szukając dziewczyny. Werner jest gotów przyjąć, że to 
przypadkowe podobieństwo, spotter wgrywa jednak dru-
gie zdjęcie. Zdjęcie, które zrobił jej sam Werner na kilka 
dni przed zaginięciem – i którego nikomu od tamtej pory 
nie pokazał. Kto szuka dziewczyny? I czy to naprawdę ona 
pojawiła się po dziesięciu latach? Damian znał swoją na-
rzeczoną od dziecka, spędzali ze sobą każdą chwilę. Szu-
kając odpowiedzi na kolejne pytania, odkrywa jednak, że 
nie wiedział o niej wszystkiego...

Strażnicy zamku Penhallow, Holly 
Webb

Po raz kolejny odwiedź zamek Pen-
hallow - miejsce, które kryje wiele ta-
jemnic… Dalsze perypetie Poli, która 
razem z mamą zamieszkuje w zamku 
Penhallow. Dziewczynka zaprzyjaźnia 
się z Rexem, posągiem psa, którego 
budzi z długoletniego snu. Pewnego 
dnia Pola budzi ze snu kolejnego psa 
- Li-Mei, chińskiego porcelanowego 

pieska z Czerwonej Bawialni w Zamku Penhallow. Mały 
pies opowiada dziewczynce historie o przemytnikach i upio-
rach. Czy Rexowi uda się pomóc Poli odkryć prawdę kryjącą 
się w tych opowieściach? Drugi tom magicznej serii Holly 
Webb - autorki bestsellerowych książek „Zaopiekuj się mną”.

MGBP w Głogowie Młp.

BIBLIOTEKA POLECA

Do końca kwietnia 2019 r. można składać prace bio-
rąc udział w trzech konkursach zorganizowanych przez 
MGBP. Pierwszy z nich „Pochłonięci lekturą” jest konkur-
sem fotograficznym, a inspiracją do zdjęć ma być książka 
i biblioteka. Skierowany jest do wszystkich zarówno dzieci 
jak i dorosłych. Wystarczy zrobić zdjęcie i przynieść lub 
przesłać je do biblioteki wraz z oświadczeniem, które być 
może stanie się dla bibliotekarzy motywacją do tego, aby 
działać jeszcze lepiej.

Drugi konkurs polega na wykonaniu projektu exlibrisu 
z okazji jubileuszu. Najlepszy exlibris będzie w postaci 
stempla umieszczony we wszystkich książkach zakupio-
nych w tym roku do zbiorów MGBP. 

Mamy również konkurs plastyczny przygotowany dla 
dzieci do 12. roku życia. „Biblioteka moich marzeń”, bo 
taką nazwę nosi, ma pokazać jak biblioteka widziana jest 
oczami dziecka. Dzieci to bardzo ważna część czytelni-
ków, ponieważ przygoda z książką musi zaczynać się od 
najmłodszych lat. Regulaminy konkursów dostępne są 
w bibliotece i na jej stronie internetowej.

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała 
również akcję „Podaruj książkę Bibliotece”. Każdy w ten 
sposób może włączyć się do obchodów jubileuszu przyno-
sząc własną książkę, najlepiej z dedykacją. Akcja potrwa 
do końca roku. Z kolei dla młodszych czytelników mamy 
akcję „Kartka urodzinowa dla Biblioteki”. Zachęcamy 
w ten sposób dzieci do składania swojej bibliotece życzeń 
jubileuszowych.

Zapraszam wszystkich, dla których książka odgrywa ważną 
rolę w życiu do świętowania razem z głogowską biblioteką.

Robert Borkowski
Dyrektor MGBP w Głogowie Młp.

JUBILEUSZ 70-LECIA 
MIEJSKO GMINNEJ 

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W 2019 r. MGBP w Głogowie Małopolskim obchodzi 
swoje 70. urodziny. W związku z tym od marca ruszy-
ły konkursy, które mają uświetnić uroczystość gali 
jubileuszowej.

Organizowane	przez	MGBP	kiermasze	książek	cieszyły	się	dużym	zainteresowanie.	
Na	zdjęciu	kiermasz	w	1989	r.
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JAK BYć KReATYWNYM, CZYLI  
CO SIĘ DZIeJe W NASZYM PRZeDSZKOLU…

Od 1 lipca 2018 roku do 31 sierpnia 2019 w Publicznym Przed-
szkolu w Głogowie Młp. realizowany jest projekt „Kreatywne 
przedszkolaki z Głogowa Małopolskiego”. 
Myślenie kreatywne to myślenie prowadzące do uzyskania orygi-
nalnych, nietypowych i stosownych rozwiązań. Kreatywność to 
w dużym uproszczeniu zdolność tworzenia czegoś nowego. W kre-
atywności ważne jest szukanie nieoczywistych rozwiązań dla pro-
blemów, oderwanie się od ograniczeń i wyjście poza typowy sche-
mat działania i myślenia.

Uczenie dzieci kreatywnego myślenia zawsze było ważne w edu-
kacji przedszkolnej. Szanowanie pomysłów dzieci, pozwalanie na 
twórczą inwencję to ważne aspekty codziennej pracy. Realizowany 
projekt dodatkowo wspomógł nas w tym niełatwym wyzwaniu. 
Całkowita wartość projektu zamyka się w kwocie 794  941,34 
zł, z czego 74  995,00 to wkład własny Gminy Głogów Młp., 
a 637 450,13 zł to wkład UE. Pierwszym krokiem w realizacji pro-
jektu było utworzenie dwóch nowych grup przedszkolnych, czy-
li stworzenie 50 miejsc dla dzieci od 2,5 do 6 r.ż., co wiązało się 
z całkowitym wyposażeniem sal przedszkolnych w meble, dywany, 
leżaki, kocyki, zabawki, gry, puzzle, pomoce dydaktyczne, pluszaki. 
Dodatkowo wszystkie grupy przedszkolne otrzymały gry dydak-
tyczne, puzzle, artykuły plastyczne, a przede wszystkich uwielbiane 
przez dzieci monitory interaktywne wraz z laptopami i programa-
mi edukacyjnymi. 
Ważnym atutem projektu są dodatkowe zajęcia edukacyjne, 
wspomagające prawidłowy rozwój dzieci. Wszystkie przedszko-
laki uczestniczą w zajęciach przyrodniczych, na których poznają 
ciekawe zjawiska i robią eksperymenty (np. hodowla niebieskich 
kryształów – przepiękna), w zajęciach muzyczno-artystycznych, 
na których poznają przepiękne układy choreograficzne i grają na 
nieoczywistych instrumentach, w zajęciach plastycznych (nowe 
techniki plastyczne wpływające na uruchomienie wyobraźni) oraz 
zajęciach z gimnastyki korekcyjnej (na których nie tylko świetnie 
się bawią, ale też kształtują prawidłową postawę ciała). 
W ramach projektu została zorganizowana także zabawa karnawa-
łowa, która była czystym szaleństwem. Prowadzona przez profe-
sjonalnych animatorów, z odpowiednim wystrojem i świetnie do-
braną muzyką, ze sztucznym śniegiem, bańkami mydlanymi, psem 
Marshalem. Było wielkie szaleństwo, tańce, głośne śpiewy, pyszna 
pizza i ciasteczka, popcorn, konkursy, zabawy i prezenty dla każde-
go dziecka. Cóż więcej trzeba do szczęścia?
Projekt przyniósł wiele dobra naszej społeczności przedszkolnej. 
Wszechstronny rozwój dzieci jest naszym priorytetem. Wykorzy-
stujemy wszystkie możliwości, które nas w tym działaniu wspiera-
ją. I nie tylko dzieci uczą się być kreatywnymi. Także nauczycielki 
muszą wykazać się posiadaniem tej cechy – inspirują, pokazują 
i uczą dzieciaki przez zabawę. 

Wczesna	wiosna,	głogowskie	lasy	-	najlepsza	zachęta	do	rowerowych	wycieczek.

FOTOREPORTAŻ
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BURMISTRZ  
GłOGOWA MAłOPOLSKIeGO

informuje, że 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stro-
nie internetowej www.bip.glogow-mlp.pl

został podany do publicznej wiadomości 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZO-
NYCH DO ZBYCIA W DRODZE BEZPRZETAR-
GOWEJ POPRZEZ WNIESIENIE ICH W FOR-
MIE NIEPIENIĘŻNEJ (APORTU) DO SPÓŁKI 
GMINNEJ

oznaczonych jako działki 288 o pow. 0,47 ha, nr 290 
o pow. 0,07 ha, 232 o pow. 0,06 ha oraz zabudowana 
70/2 o pow. 0,06 ha położonych w Rzeszowie osie-
dle Miłocin przeznaczone do zbycia w trybie bez-
przetargowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie 
Urzędu Miejskiego, tel. 17 789-7033.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego
mgr Paweł Baj

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany
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W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy gminy Głogów Ma-
łopolski, ale nie tylko, bo przyjechało też kilka osób z Rze-
szowa. MGBP szczególnie zaszczycona była obecnością 
posłów na sejm RP, panią Krystyną Wróblewską i panem 
Bogdanem Rzońcą. Miło też było gościć młodzież z gło-
gowskiej drużyny „Strzelca”, która przybyła wraz z radnym 
powiatu rzeszowskiego Zbigniewem Syczem.

Mimo bardzo poważnie brzmiącego i nieco długiego ty-
tułu, zawarta w książce tematyka jest niezwykle ciekawa, 
a miejscami wręcz sensacyjna. Akta przesłuchań więźniów 
z okresu stalinowskiego, aresztowanych w dużym stopniu 
z powodów politycznych, wykorzystane do napisania tej 
książki, będącej w sumie poszerzoną wersją obronionej roz-
prawy doktorskiej, są lekturą czasami bardzo wstrząsającą. 
Do takich należy np. opis egzekucji, na jakie skazywał sąd 
wojskowy aresztowanych akowców. Stanowią one praktycz-
nie sądową zbrodnię, podczas której mordowano najlep-
szych polskich patriotów. Poznanie tej tematyki pozwala na 
głębsze zrozumienie represyjności systemu stalinowskiego.

Niektóre wydarzenia przedstawione w książce bezpośred-
nio powiązane są z dziejami Głogowa Małopolskiego. Au-
tor mówił m.in. o wykonywaniu egzekucji na więźniach 
politycznych w głogowskim lesie m.in. o nocnej udanej 
ucieczce kpt. Jana Rabczaka wprost sprzed luf oprawców. 
Na spotkaniu przedstawione zostały również losy Marii 

Dzierżyńskiej, przedwojennej nauczycielki w głogowskiej 
szkole i instruktorki dziewczęcej drużyny „Sokoła”, która po 
wojnie była aresztowana i katowana przez funkcjonariuszy 
UB. Próbując popełnić samobójstwo wyskoczyła z drugiego 
piętra budynku, w którym była przesłuchiwana. Przeżyła.

Książka Dariusza Fudalego jest ważnym wkładem w rozwój 
historii regionalnej, gdyż podejmuje mało znaną, a jakże 
mroczną historię rzeszowskiego więziennictwa w bardzo 
trudnym okresie dziejów naszego państwa.

Robert Borkowski

SPOTKANIE AUTORSKIE Z DARIUSZEM FUDALIM
W sobotę, 16 marca 2019 r., Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną odwiedził dr Dariusz Fudali autor książki 
„Więziennictwo na terenie województwa rzeszowskiego w latach 1944-1956”. Towarzyszył mu Jerzy Fąfara, 
pisarz i wydawca zaprzyjaźniony z naszą biblioteką. 

Dariusz	Fudali	wraz	z	druhami	z	głogowskiego	„Strzelca”.
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ReALIZACJA ZAJĘć W RAMACH PROJeKTU eDUKA-
CYJNeGO „NOWA JAKOŚć KSZTAłCeNIA W SZKOLe 

PODSTAWOWeJ W GłOGOWIe MAłOPOLSKIM

Od początku roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawo-
wej w Głogowie Młp. realizowany jest projekt pn. Nowa jakość 
kształcenia w Gminie Głogów Młp./Szkole Podstawowej w Gło-
gowie Młp., którego głównym celem jest wzrost kompetencji 
kluczowych uczniów w  zakresie technologii informacyjnych 
i nauk matematyczno-przyrodniczych. W naszej szkole pro-
wadzone są zajęcia rozwijające z matematyki, fizyki, geografii, 
programowania i szachów.
Na zajęciach z geografii uczniowie poszerzają wiedzę, która jest 
niezbędna dla pojmowania zależności we współczesnym, skom-
plikowanym i dynamicznym świecie. Uczestnicy projektu czyta-
ją i analizują mapy, wykresy, przekroje geologiczne. Dzięki temu 
ćwiczona jest umiejętność analitycznego myślenia, twórcze roz-
wiązywanie problemów na podstawie zadań dotyczących proce-
sów kształtujących powierzchnię Ziemi, zjawisk przyrodniczych 
czy pogodowych. Uczniowie mają możliwość poszerzenia wia-
domości związanych z ruchami Ziemi, obliczają czas oraz wy-
sokość Słońca w różnych szerokościach geograficznych. Poznają 
ciekawe miejsca na Ziemi, poszerzają wiadomości dotyczące 
stref klimatycznych. Wszystkie realizowane zagadnienia kształ-
tują u uczniów krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów 
w sposób twórczy oraz podejmowanie trafnych rozwiązań.
Zajęcia z fizyki prowadzone są przede wszystkim metodą eks-
perymentu. Poprzez wykonywanie obserwacji i doświadczeń 
uczniowie uczą się postrzegania otaczającego nas świata i wy-
stępujących wokół zjawisk, poznają prawa rządzące przyrodą. 
Prowadząc eksperymenty planują pracę, zaznajamiają się z budo-
wą i zasadą działania przyrządów pomiarowych oraz urządzeń 
użytku codziennego, stawiają hipotezy, formułują samodzielnie 
wnioski. Dzięki temu poszerzają  swoją dotychczasową wiedzę. 
W trakcie zajęć uczniowie posługują się narzędziami technologii 
informacyjnej, poznają ciekawostki przyrodnicze, analizują ma-
teriały źródłowe, grają w gry logiczne i rozwiązują łamigłówki. 
Realizacja omawianych zagadnień (m. in. z zakresu magnety-
zmu, elektrostatyki, napięcia powierzchniowego, lewitacji, opty-
ki, drgań i dźwięku, ruchu i równowagi) metodą eksperymentu 
wzmaga kreatywność i aktywność poznawczą młodzieży, rozwija 
zainteresowanie fizyką oraz uczy krytycznego myślenia. 
Uczniowie klas 1 – 8 uczestniczą w zajęciach z programowania 
prowadzonych przez firmę Ideapark Jarosław Szejnar. Dzie-

ci pracując z zestawami Lego Mindstorm budują i  programują 
różnorodne roboty wykorzystując dedykowane do tego elemen-
ty zestawu klocków oraz graficzne środowisko programowania. 
Dzięki temu poznają mechanizmy działania – kół zębatych, belek, 
silników i czujników. W trakcie zajęć powstają roboty potrafią-
ce omijać przeszkody, reagować na parametry otoczenia jak np. 
natężenie światła lub podążać po narysowanej trasie. Uczniowie 
poznają kolejne elementy wizualnego języka programowania, 
dzięki czemu ich wiedza pogłębia się i pozwala realizować nawet 
najbardziej skomplikowane zadania. Dodatkowo młodsze grupy 
(klasy 1 – 3) uczą się programowania bazując na grze Scottie Go.

Dzieci uczące się grać w szachy doskonalą swoje umysły, roz-
wijają myślenie logiczno-wyobrażeniowe oraz pamięć i uwagę, 
uczą się konsekwencji i wytrwałości w działaniu. Uczniowie na-
uczania wczesnoszkolnego poznają historię gry w szachy, zasa-
dy oraz taktykę gry. Nauka gry w szachy wpływa wszechstronnie 
na rozwój psychiczny i intelektualny.
W zajęciach rozwijających z matematyki uczestniczą uczniowie 
klas 7 i 8. Treści realizowane to m. in. liczby pierwsze i złożo-
ne, zdarzenie losowe, prawdopodobieństwo, cechy podzielno-
ści liczb, własności, pola i obwody wielokątów oraz pola po-
wierzchni i objętość brył. Podczas kółka młodzież wykorzystuje 
komputer do rozwiązywania problemów oraz poszerza znajo-
mość programów matematycznych. Łamigłówki matematycz-
ne, krzyżówki, rebusy, gry strategiczne kształtują  umiejętność 
logicznego myślenia. Zajęcia te na pewno pomogą uczniom 
w przygotowaniu się do czekającego ich egzaminu ósmoklasisty.

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

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany

Działalność Klubu Integracji Społecznej w ramach 
projektu „Klub Inspiracji Sukcesu”

Dopełnieniem dotychczasowych działań aktywizujących uczestników projek-
tu „Klub Inspiracji Sukcesu” realizowanych w Klubie Integracji Społecznej były 
warsztaty z zakresu  wizażu i stylizacji dla uczestniczek oraz warsztaty stylizacji 
i poprawy wizerunku dl uczestników projektu.
W programie warsztatów znalazły się wskazówki do wykonania prawidłowego 
i naturalnego makijażu dziennego, demakijażu i oczyszczania twarzy oraz do-
bór właściwych kosmetyków do typu urody. Szkolenie z technik wizażu miało 
na celu podniesienie samooceny kobiet pozostających bez zatrudnienia i bycia 
bardziej atrakcyjnym dla przyszłego pracodawcy.

Zaplanowany jest również cykl spotkań dla uczestników z zakresu stylizacji i po-
prawy wizerunku oraz indywidualne konsultacje ze stylistą. Zajęcia mają na celu 
strategie budowania własnego wizerunku oraz sztukę autoprezentacji w czasach, 
kiedy to, w co się ubieramy i jak kreujemy własny wizerunek wpływa na oce-
nę naszych kompetencji. Podniesienie świadomości uczestników na temat roli 
dress code’u w życiu zawodowym powinno w konsekwencji mieć przełożenie 
na ich samoocenę i pewność siebie, a za tym także pewniejszy start w różnych 
sytuacjach życiowych, w tym: w rozmowie o pracę, komunikacji w sytuacjach 
zawodowych czy innych ważnych i strategicznych momentach życia. 
Przez cały okres realizacji projektu, uczestnicy Klubu Integracji Społecznej 
w Stykowie  mają możliwość bezpłatnego skorzystania ze specjalistycznej po-
mocy:  psychologa, pedagoga i prawnika oraz terapeuty zajęciowego.
Kontakt: Klub Integracji Społecznej w Stykowie nr 102, 36-060 Głogów Młp.,
tel. 17 777 64 22.
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W SLO zachodzą spore zmiany. Na czym polegają?

Największą nowością jest rozpoczęcie działalności techni-
kum w naszej szkole. Będzie to klasa pod patronatem firmy 
Reslogistic, o kierunku technik logistyk. Istotnym faktem 
jest, że najlepsi absolwenci tego kierunku mają gwarancję za-
trudnienia prze firmę patronacką. W ramach nauki na tym 
kierunku będą odbywać się także praktyki. Uczniowie tech-
nikum, obok przedmiotów ogólnokształcących mają również 
przedmioty zawodowe. Proponujemy  uczniom dwa  przed-
mioty rozszerzone do wyboru z oferowanych: matematyka, 
język angielski i geografia, ponieważ są to przedmioty zwią-
zane z kierunkiem logistycznym. Inną ze zmian zachodzą-
cych w naszej szkole jest możliwość nauki języka rosyjskiego 
zarówno dla uczniów technikum jak i liceum. Zmiana ta wy-
nika z faktu, iż na rynku pracy jest teraz zapotrzebowanie na 
ten język, ze względu na rozwój współpracy ze Wschodem.  
Do tej pory w naszej szkole była możliwość nauki języka 
francuskiego i niemieckiego, jako drugiego języka obcego.

Skąd pomysł utworzenia technikum w Głogowie Młp.? 

Jako szkoła, chcemy się rozwijać, w związku z czym, pod-
jęliśmy kroki, by określić zapotrzebowanie regionalnego 
rynku pracy. Technik logistyk to z pewnością kierunek na 
który jest spore zapotrzebowanie w  gminie, ze względu na 
obecność strefy ekonomicznej. Kolejna taka strefa znajduje 
się również w sąsiadującej z naszą gminą - Jasionce. Powsta-
nie technikum jest więc naturalną konsekwencją zapotrze-
bowania na rynku pracy w naszym regionie.

W jaki sposób przedstawiacie Państwo swoją szkołę poten-
cjalnym uczniom?

Zapraszamy uczniów ze szkół naszej gminy  na organizowane 
specjalnie dla nich ciekawe zajęcia naukowe. Najczęściej są to 
zajęcia chemiczne z interesującymi pokazami  i doświadczenia-
mi czy zajęcia z języka angielskiego, w których  młodzież może 
aktywnie uczestniczyć. Zapraszamy także młodzież na naszą 
ściankę wspinaczkową na hali sportowej. Pokazujemy jakie 
możliwości  i warunki lokalowe ma szkoła. Zachęcamy do zapo-
znania się z ofertą liceum i technikum  na przyszły rok szkolny.

Odbywa się to na zasadzie indywidulanych dni otwartych 
dla okolicznych szkół?

Tak, chcemy bliżej dotrzeć do uczniów. Mimo, że dni otwarte 
naszej szkoły cieszą się dużą popularnością i uczniowie bardzo 
chętnie na nie przybywają i biorą w nich udział, to nie pozwala-
ją dotrzeć do młodzieży indywidualnie.  Na spotkaniach dedy-
kowanych poszczególnym szkołom, mamy większą możliwość 
poświęcenia czasu bezpośrednio każdemu uczniowi  z osob-
na.  Podczas takich spotkań uczniowie poznają szkołę. W tym 
roku w naszej szkole dzień otwarty zaplanowaliśmy na dzień 
24 kwietnia. Zapraszamy już dziś wszystkich uczniów, którzy 
zastanawiają się nad wyborem szkoły średniej oraz wszystkich 
tych, którzy zechcą nas odwiedzić. 

Czy zmiany dotyczą także działalności liceum?

W ramach liceum oferujemy cztery profile: humanistyczny, 
gdzie na rozszerzonym poziomie uczniowie będą uczyć się 

języka polskiego, historii i języka angielskiego, profil biolo-
giczno-chemiczno-matematyczny, profil matematyczno-
geograficzny z rozszerzonym angielskim oraz matematyczno
-fizyczno-informatyczny. 

Czy w związku z rozwojem i poszerzeniem oferty szkoły 
o klasę technikum, szkoła jest w stanie zapewnić komforto-
we warunki dla większej ilości uczniów?

Tak. Myślę, że nie będzie to stanowiło problemu. Nasza szkoła 
ma bardzo komfortowe warunki lokalowe. Dysponujemy jede-
nastoma pełnowymiarowymi i w pełni wyposażonymi klasa-
mi. Jesteśmy i pozostaniemy szkołą jednozmianową. Godziny 
naszej pracy są dostosowane do możliwości komunikacyjnych 
uczniów, tzn. do rozkładu jazdy autobusów. Większość lekcji 
w naszej szkole odbywa się do godziny 14:05. 

Dlaczego warto podjąć naukę w Państwa szkole?

SLO to dobra szkoła, w której nikt nie jest anonimowy. 
Każdy ma możliwość rozwijania tu swoich zainteresowań 
i uczyć się w przyjaznej, spokojnej atmosferze. Uczniowie 
mają duży wpływ na życie szkolne. W liceum dużo się dzie-
je, nasi uczniowie osiągają wysokie lokaty w konkursach 
i zawodach sportowych, a losy naszych absolwentów wska-
zują, że spełniamy oczekiwania młodzieży i solidnie przy-
gotowujemy do podejmowania zawodowych wyborów.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Monika Sala

WyCHODZIMy NAPRZECIW POTRZEBOM RyNKU PRACy
Jakie zmiany zajdą w murach głogowskiego liceum od nowego roku szkolnego? Opowie o tym dyrektor 
SLO – Agnieszka Wiglusz Zięba.  

Uczniowie	SLO	się	nie	nudzą

Sukces	lubi	odważnych
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W ramach akcji, uczniowie własnoręcznie projektowali i szyli 
szmaciane laleczki. Każda z nich otrzymała imię i przypisany 
kraj, z którego pochodzi. Zwieńczeniem akcji, była zorgani-
zowana na korytarzu szkolnym wystawa. Następnie odbył się 
kiermasz, podczas którego chętni uczniowie mogli wybrać 
laleczkę, aby się nią zaopiekować, a jednocześnie uratować 
życie dziecku, przekazując na ten cel darowiznę pieniężną. 
Zebrane środki umożliwią zaszczepienie dzieci mieszkają-
cych w najbiedniejszych krajach świata, gdzie codziennie za-
grażają im takie choroby jak gruźlica, odra, tężec czy polio. 

W akcji wzięli udział uczniowie przedszkola oraz klas IV – 
VIII. Przygotowywanie laleczek wymagało od dzieci zapo-
znania się z kulturą, tradycją, zwyczajami i strojami kraju, 
z jakiego miała pochodzić laleczka. Zebraliśmy 260 złotych, 
które zostały wpłacone na konto UNICEF.

Celem projektu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży po-
stawy tolerancji i otwartości oraz zapoznanie z historią i kultu-
rą innych państw. Akcja ta, uświadamia również, że pomaganie 
może być nie tylko pożyteczne, lecz także przyjemne, 
a dodatkowo pozwala na zebranie środków koniecznych do 
ratowania życia najbardziej potrzebujących dzieci.

Poprzednie cztery edycje akcji „Wszystkie Kolory Świata” 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony szkół 

i przedszkoli. Dotychczas uczestniczyło w niej ponad 2,5 ty-
siąca placówek z całej Polski. Dzięki zaangażowaniu lokal-
nych społeczności, udało się pozyskać prawie 2,7 miliona 
złotych na ratowanie dzieci w Sierra Leone, Czadzie, Suda-
nie Południowym i Angoli. Zebrane fundusze umożliwiły 
zaszczepienie setek tysięcy dzieci. 

Bożena Majka – koordynator akcji

UCZNIOWIE ZS W PRZEWROTNEM POMAGAJĄ 
DZIECIOM NA ŚWIECIE

Zespół Szkół w Przewrotnem wziął udział w ogólnopolskiej akcji „Wszystkie Kolory Świata” organizowanej 
przez UNICeF Polska, która już po raz piąty została przeprowadzana w polskich placówkach edukacyjnych. 
Jej celem było wsparcie programów szczepień ratujących życie dzieci w najuboższych krajach świata. 
Projekt „Wszystkie Kolory Świata” wspiera Majka Jeżowska, Ambasadorka Dobrej Woli UNICeF.

Uczniowie	własnoręcznie	projektowali	i	szyli	szmaciane	laleczki.

Celem tego projektu było poznanie i upamiętnienie ży-
dowskich mieszkańców polskich miast i miasteczek. Nasi 
uczniowie badając lokalną historię przeprowadzali wywiady 
z mieszkańcami pamiętającymi swoich żydowskich sąsiadów, 
zrealizowali filmy, przygotowali wycieczkę i foldery „Śladami 
Żydów głogowskich”. Podsumowaniem wszystkich działań 
była wycieczka edukacyjna i sesja popularnonaukowa, któ-
ra odbyła się w naszej szkole. Podejmowane przez nas dzia-
łania służące temu, by upamiętnić głogowski sztetl, zostały 
zaprezentowane podczas Gali Szkół Dialogu. Odbyła się ona 
26 lutego 2019 roku w Teatrze Wielkim i Operze Narodowej 
w Warszawie. Uczestnicząc w Gali byliśmy zaskoczeni jej roz-
machem i serdecznym przyjęciem. 
Przywitały nas stoiska różnych organizacji społecznych współ-
pracujących z Forum Dialog. Mogliśmy wziąć udział w grze te-
renowej, poszerzyć swoja wiedzę o przeszłości, pozyskać bez-
płatne materiały edukacyjne. Następnie rozpoczęła się Gala, 
w której wzięli udział przedstawiciele 60 szkół z całej Polski, za-
angażowani w realizację projektu. Uczestników powitali: Rafał 
Trzaskowski, Henryk Wujec i Bogdan Borusewicz. Głównym 
punktem uroczystości była prezentacja działań poszczegól-
nych szkół. Największym zaskoczeniem dla nas było nomino-
wanie głogowskiej placówki do nagrody w kategorii „Odkryw-

cy Historii” i, mimo że nagrodę otrzymała inna szkoła, to i tak 
czuliśmy, że nasza praca została doceniona. Szkoły otrzymały 
tytuł „Szkół Dialogu”, pamiątkowe dyplomy i nagrody. Po za-
kończeniu Gali udaliśmy się na krótkie zwiedzanie Warszawy 
i Zamku Królewskiego. Do Głogowa wróciliśmy pełni wrażeń 
i niesamowicie zmęczeni. Nasza wyprawa nie doszłaby do 
skutku, gdyby nie wsparcie Rady Rodziców oraz spółki Eko-
Głog, którym bardzo dziękujemy za okazaną pomoc.

Małgorzata Czech, nauczyciel historii, koordynator projektu

MAMy TyTUŁ „SZKOŁy DIALOGU”
W poprzednim roku szkolnym uczniowie SP i ZSO brali udział w realizacji ogólnopolskiego projektu eduka-
cyjnego prowadzonego przez Forum Dialog w ramach tzw. „Szkoły Dialogu”.

Po	zakończeniu	Gali	udaliśmy	się	na	krótkie	zwiedzanie	Warszawy	i	Zamku	Królewskiego.
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Komunistyczna Krajowa Rada Na-
rodowa, założona w noc sylwestrową 
w 1943 r. , która miała pełnić formę 
quasi parlamentu, 11 września 1944 
r. uchwaliła ustawę powołującą do 
życia rady narodowe jako jednost-
ki samorządu terytorialnego. Sama 
KRN stała na szczycie w tej hierar-
chii, a następne plasowały się rady 
wojewódzkie, powiatowe, miejskie 
i gminne. Pomysł funkcjonowania 
„rad” zaczerpnięty został z wzorca 
radzieckiego, w którym działały „so-
wiety”, czyli właśnie „rady” jako orga-
ny przedstawicielskie, np. rady chłop-
skie czy rady robotnicze. Zresztą stąd 
wzięła się polska nazwa ZSRR – Kraj 
Rad lub Związek Radziecki.

Na podstawie tej ustawy dawny za-
rząd gminy miejskiej w Głogowie 
dokonał wyboru piętnastoosobowej 
Miejskiej Rady Narodowej jako funk-
cjonującego w mieście samorządu, 
która wyłoniła ze swoich członków 
prezydium, na którego czele stanął 
ówczesny burmistrz Kazimierz Kwaśny. Podobnie rzecz się 
miała z dotychczasową gminą zbiorową wiejską w Głogowie, 
której delegaci jeszcze pod koniec sierpnia 1944 r. zorgani-
zowali zebranie celem powołania Gminnej Rady Narodowej. 
Na zebraniu pojawiło się dziewiętnastu przedstawicieli gro-
mad, czyli wsi wchodzących w skład gminy: po dwóch z Bud, 
Huciska, Pogwizdowa Starego i Lipia, pięciu z Przewrotnego, 
trzech ze Stykowa i po jednym z Rogoźnicy, Zabajki i Wyso-
kiej. Zabrakło delegata z Woli Cichej, który z niewiadomych 
przyczyn nie pojawił się na spotkaniu. W zebraniu uczestni-
czył dodatkowo dotychczasowy wójt gminy Franciszek Sołtys 
z Rogoźnicy. Delegaci dość szybko ukonstytuowali się jako 
Gminna RN, na ręce której wójt złożył swój urząd. Szybko 
też wybrano trzyosobowe prezydium, w skład którego wszedł 
wspomniany Franciszek Sołtys. On też stanął na jego czele.

Wymienieni powyżej przewodniczący Miejskiej i osobno 
Gminnej RN długo nie pełnili swoich funkcji szybko zastą-
pieni przez inne osoby, gdyż w tym czasie na terenie miasta 
i gminy zaczęła działać komórka Polskiej Partii Robotniczej, 
której działacze byli „pewniejszymi” członkami do władz 
samorządowych. Jak pisałem, rady narodowe były tworem 
hierarchicznym i te z dolnego szczebla, jak obie Rady dzia-
łające w naszej gminie, podporządkowane były Powiatowej 
RN w Rzeszowie, która kontrolowała jej funkcjonowanie. 
De facto rady narodowe miały być całkowicie podporząd-
kowane rządom komunistycznym i nie dawały lokalnym 
samorządowcom swobody działania zmuszając ich do re-
alizacji wytycznych wskazanych przez władzę centralną.

Mimo tych ograniczeń, powojenny podział administracyjny 
gminy nawiązywał do sytuacji sprzed wojny, kiedy to odręb-

nie funkcjonowało miasto i odrębnie 
gmina wiejska. Sytuację tę zmieniła 
dopiero ustawa z 25 września 1954 r., 
która na miejsce gmin wiejskich po-
woływała gromady, lecz nie jednost-
kowe, a zbiorcze. Na terenie dawnej 
gminy wiejskiej Głogów Małopolski 
powstały trzy gromady: z siedzibą 
w samym Głogowie, która obejmo-
wała Styków, Budy, Wolę Cichą, Ro-
goźnicę, Lipie i Zabajkę, kolejną z sie-
dzibą w Przewrotnem, w której skład 
wchodziły jeszcze Hucisko i Pogwiz-
dów Stary oraz z siedzibą w Wysokiej 
obejmującą tylko tę wieś. Te trzy gro-
mady obrały swoje Gromadzkie RN 
z własnymi prezydiami i przewodni-
czącymi. Pogmatwane, prawda?

Gromadzkie RN działały do końca 
1972 r. 4 stycznia 1973 r. w ówcze-
śnie Zakładowym Domu Kultury 
„Technitexu” w Głogowie zebrała 
się 63-osobowa delegacja przedsta-
wicieli Miejskiej RN i trzech Gro-
madzkich RN. Nie był to komplet 

radnych, gdyż zabrakło jeszcze aż 35 osób. Przewodniczącą 
zebrania została Cecylia Szulakowska, której przedstawiciel 
Wojewódzkiej RN wręczył akt powstania połączonej już 
gminy Głogów Małopolski, której samorząd tworzyła Rada 
Narodowa Miasta i Gminy. Przy okazji odznakę „Zasłużo-
ny pracownik rad narodowych” otrzymał Tadeusz Rzewniś 
z Wysokiej oraz Stanisław Pękalski z Przewrotnego. Przy-
stąpiono również do wyboru siedmioosobowego prezy-
dium wraz z jego przewodniczącym, którym został Euge-
niusz Flak. Jednak już na początku grudnia 1973 r. odbyły 
się nowe wybory do rad narodowych, w wyniku których 
w gminie Głogów Małopolski wybrano 45 radnych, a no-
wym przewodniczącym Rady został Jan Żmuda. Od stycz-
nia 1973 r. powołano również nowy w gminie organ wyko-
nawczy – naczelnika miasta i gminy. Pierwszą osobą, która 
zaczęła pełnić tę funkcję był Tadeusz Dobrowolski.

3 czerwca 1976 r. Emil Wojtaszek stojący na czele Minister-
stwa Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środo-
wiska podpisał akt znoszący gminę Mrowla. Trzy miejsco-
wości wchodzące w jej skład – Miłocin, Pogwizdów Nowy 
i Rudna Mała – zostały wówczas przyłączone do gminy Gło-
gów Małopolski. W związku z tym na początku lipca 1976 r. 
Rada Narodowa Miasta i Gminy Głogów Małopolski zebrała 
się, aby przyjąć do swojego składu 11 radnych pochodzących 
z tych trzech miejscowości. Niestety, już rok później część so-
łectwa Miłocin została włączona do Rzeszowa. Rozpoczęty 
wówczas proces skończył się niedawno. Tablica z nazwą Mi-
łocin została usunięta i zastąpiona nazwą Rzeszów.

Czy to samo czeka Pogwizdów Nowy?

Robert Borkowski

POWOJENNE LOSy GMINy GŁOGÓW MAŁOPOLSKI
W marcowym numerze ZG pisałem o tym jak wyglądała głogowska gmina w okresie międzywojennym. 
Czas na to, aby przedstawić jej kształt po drugiej wojnie światowej.

Uchwała	Rady	Narodowej	Miasta	i	Gminy	Głogów	Małopolski	
z	1973	r.	powołująca	pierwszego	jej	przewodniczącego	

Eugeniusza	Flaka.



17Ziemia GłoGowska 4/2019 HisToRia

Urodził się w 1876 r. w szlacheckiej rodzinie jako syn Jana 
i Marianny z domu Szebesta. Jego ojciec był matematy-
kiem, profesorem gimnazjalnym w Nowym Sączu, Tarnowie 
i Bochni. Syn zdał maturę w Tarnowie, po której postanowił 
wstąpić na wydział prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako 
sędzia pracował w Tarnowie, Ropczycach, Nisku i Rzeszowie. 
Zapotrzebowanie na notariusza w nieodległym od Rzeszowa 
Głogowie sprawiło, że będąc już na emeryturze, zdecydował 
się dojeżdżać do miasteczka i podjąć się nowych obowiązków 
w notariacie działającym przy tutejszym sądzie grodzkim.

W Archiwum Państwowym w Rzeszowie zachował się cały 
zbiór dokumentów z wieloma sprawami, którymi się zajmo-
wał. Był niezwykle ceniony, zarówno jako sędzia, jak i no-
tariusz. Słynął ze swojej uczciwości. Jego wnuczka, Teresa 
Mastalska-Chwiejczak, dzieląc się ze mną wspomnieniem 
dziadka, opowiada: Pamiętam kłótnię dwóch braci Żydów, 
Weintraubów lub Weinsteinów, synów właścicielki sporego 
sklepu z artykułami żelaznymi i domu przy zachodniej stro-
nie rynku. Jeden z nich, mieszkający z matką chciał koniecz-
nie objąć cały majątek, do czego nie miał żadnych podstaw, 
bo matka nie zostawiła żadnego rozporządzenia ostatniej 
woli. Nie znał widać mego Dziadka, bo zjawił się u nas raz 
z wielkim koszem, na wierzchu tego kosza leżały dorodne 
jabłka. Na zapytanie Dziadka o powód przyjścia oznajmił, 
że przyszedł prosić, aby pan rejent tak załatwił dla niego 
sprawę, iżby został jedynym spadkobiercą, a za tę przysługę 
prosi o przyjęcie owego kosza. Nie widziałam Dziadka tak 
wzburzonego. Kazał się temu człowiekowi natychmiast wy-
nosić, sam mu drzwi otworzył. Oświadczył krótko, że nie jest 
do kupienia, spadek będzie przeprowadzony lege artis […]. 
Dosłownie trząsł się z oburzenia.

Jest to jeden z wielu zachowanych w jej wspomnieniach ob-
razków o dziadku. Wielką próbą siły i charakteru okazały 
się dla Stanisława Jaworskiego czasy II wojny światowej. 
Aby uniknąć zbyt częstego dojeżdżania do Głogowa, zde-
cydował się wynająć w miasteczku dom. Mimo trwającej 
zawieruchy wojennej, notariat w Głogowie cały czas funk-
cjonował. Niemcy wprowadzając na terenach okupowanej 
Polski rządy wojskowe, zupełnie zignorowali kwestie zwią-
zane z regulowaniem spraw spadkowych. Stanisław Jawor-
ski wykorzystując fakt, że ma dostęp do ksiąg wieczystych, 
nadal działał, a miejscowa ludność korzystała z jego usług 
przez cały okres wojny.

Jak twierdzi jego wnuczka, Stanisław Jaworski był społecz-
nikiem. Nigdy nie odmawiał, gdy zwrócono się do niego 
o pomoc. Pamięta, że jej dziadek pomagał przetrwać wojnę 
znajomym w Rzeszowie. Jeździł tam co tydzień z różnego 
rodzaju aktami i postanowił dostarczać znajomym masło, 
trudno dostępne w Rzeszowie, natomiast w rolniczym Gło-
gowie łatwiejsze do kupienia. A wiadomo, że tłuszcz od-
grywa istotną rolę w sytuacji niedoboru żywności. Kontra-

banda była zabroniona, dlatego Jaworski zdecydował się na 
pewien podstęp. Zawijał masło w pergamin i rozwałkowy-
wał do wielkości arkusza papieru. Taki pakunek wkładał do 
teczki z aktami i ruszał w drogę. Gdy zrobił to po raz pierw-
szy, jego wnuczka z niepokojem wyczekiwała jego powrotu. 
Okazało się, że Niemcy na rogatkach Rzeszowa kontrolo-
wali wjeżdżających. Kazali notariuszowi otworzyć teczkę, 
lecz nie zauważyli sprytnie zakamuflowanego pakunku.

Tak wierny literze prawa człowiek, w obliczu bezprawia woj-
ny, odważył się łamać okupacyjne nakazy. Łamał niemieckie 
prawo zresztą i w inny sposób – wspomina jego wnuczka, 
która pomagała mu w pracy kancelaryjnej – sporządzając 
akty notarialne o treści wyraźnie obchodzącej przepisy wyda-
ne przez rząd Generalnego Gubernatorstwa, a raz nawet, zu-
pełnie świadomie popełniliśmy oboje fałszerstwo. Chodziło 
o podrobienie metryki urodzenia matki Stanisława Jawor-
skiego, której nazwisko miało brzmienie niemieckie. Jawor-
ski nie chcąc, aby Niemcy zmusili go do podpisania volks-
deutsch listy, wspólnie z wnuczką sporządził nową metrykę, 
w której zamieścił już spolszczone nazwisko matki.

Kiedy w 1944 r., w jesieni, już w wyzwolonej od Przemyśla 
do Rzeszowa Polsce – wspomina dalej pani Teresa – budo-
wałam drogę dla wojska, Dziadek urzędował jak za dawnych 
czasów, ludzie potrzebowali odpisów, pełnomocnictw. Został 
również wykładowcą prawa na organizowanych w Rzeszo-
wie kursach. Uważano go za bardzo dobrego specjalistę, 
który świetnie potrafi dostosować się do zmieniającego się 
w Polsce prawa. Nowe władze tak mu ufały, że nawet nie 
zauważyły, iż wywodzi się ze stanu szlacheckiego.

Stanisław Jaworski zamierzał wyjechać za rodziną, która po 
wojnie osiedliła się we Wrocławiu. Chciał jeszcze załatwić 
parę nieskończonych spraw. 31 sierpnia 1948 r. przechodził 
ze swoją nieodłączną teczką przez głogowski rynek. Nagle 
zatoczył się i upadł. Zabił go zawał serca.

Robert Borkowski

GŁOGOWSKIE BIOGRAFIE
STANISŁAW JAWORSKI

Chociaż Stanisław Jaworski nie urodził się w Głogowie, to w głogowskim cmentarzu na Piasku znajduje się 
jego grób. Był z wykształcenia prawnikiem, w naszym mieście pracował jako notariusz w sądzie grodzkim 
od 1934 r. aż do swojej śmierci w 1948 r.

W	narożnej	dobudówce	do	dawnego	budynku	sądu	w	Głogowie	Młp.	mieścił	się	
notariat,	w	którym	pracował	Stanisław	Jaworski.



Ziemia GłoGowska 4/201918 SPORT

Polacy kochają piłkę nożną oraz siat-
kówkę. Tenis ziemny jest zdecydowa-
nie mniej popularny w naszym kraju. 
Skąd więc u Pana zainteresowanie 
akurat tym sportem?

Mój Tata grał amatorsko w tenisa i jak 
miałem 5 lat zaprowadził mnie na lek-
cje, spodobało się wiec zacząłem odbi-
jać coraz częściej. 
Gdzie trenuje Pan na co dzień?
Aktualnie trenuje na kortach ROSIR  
z moim Trenerem Konradem Kolbu-
szem oraz sparing-partnerami. 
Jak wyglądały początki treningów? 
Kiedy zauważył Pan, że ma wyjątko-
wy talent do tego sportu? 
Pierwsze 2 lata moich treningów były 
raczej grą dla zabawy, ponieważ byłem 
jeszcze przedszkolakiem. Nie pamię-
tam dokładnie, kiedy zagrałem swój 
pierwszy turniej, ale chyba było to, gdy 
miałem 8 lat. Zobaczyłem wtedy, że 
rywalizacja z innymi to jest to, co chcę 
robić. Od tego czasu zacząłem brać 
udział w turniejach częściej. 
Kiedy odniósł Pan pierwsze sukcesy?

Udało mi się wygrać kilka turniejów 

międzynarodowych do lat 16 i 18  
oraz ogólnopolskich we wcześniejszych  
latach. 

Jak się Pan czuje, jako wicemistrz Pol-
ski w tenisie ziemnym? Czy zmieniło 
się coś w Pana życiu po tym sukcesie?

Czuje się z tym bardzo dobrze, ale 
w moim życiu nic się nie zmieniło. 
Dalej ciężko pracuje na treningach jak 
i poza nimi i dążę do wyznaczonych 
sobie celów na ten sezon. 

Jakie ma Pan plany na kolejne tygo-
dnie, miesiące? 

Aktualnie przebywam na dwóch tur-
niejach w Łotwie. W pierwszym z nich, 
w grze pojedynczej nie poszło mi najle-
piej i przegrałem w 2 rundzie.  Natomiast 
w grze podwójnej zajęliśmy 3 miejsce. 
Drugi turniej jeszcze przede mną.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Monika Sala

LUBIĘ RyWALIZACJĘ
Rozmowa z Gabrielem Bilińskim, wicemistrzem świata w tenisie ziemnym oraz mieszkańcem Głogowa Młp. 

W ramach plebiscytu, oceniający biorą pod uwagę szcze-
gólnie opinie klientów, umieszczane na różnego rodzaju 
stronach internetowych oraz forach. Klub Jeździecki z Za-
bajki zdobył w końcowej klasyfikacji bardzo wysoką notę, 
wynoszącą 8,2 pkt, podczas gdy maksymalną ocenę, jaką 
można było zdobyć to 10 pkt. Wynik taki, wyliczono na 
podstawie opinii 204 klientów klubu. Wyróżnienie na pod-
stawie głosów klientów świadczy o bardzo dobrej opinii na 
temat działalności klubu jeździeckiego. Nie istnieje bowiem 
bardziej miarodajny sposób oceny działalności firmy, niż 
zdanie i odczucia klientów na jej temat.  
Gratulujemy Klubowi Jeździeckiemu w Zabajce dobrze 
wykonywanej pracy, którą doceniają klienci i życzymy dal-
szych sukcesów. 

Monika Sala

ZABAJKA „ORŁEM AKTyWNOŚCI FIZyCZNEJ”
Ludowy Klub Jeździecki Zabajka, został wyróżniony w plebiscycie „Orły Aktywności Fizycznej”. Plebiscyt 
ten, ma na celu wyróżnienie najlepszych na rynku firm w poszczególnych branżach, które wyznaczają kie-
runek oraz stawiają na rozwój i podnoszenie kwalifikacji.  

Wyróżnienie	na	podstawie	głosów	klientów	świadczy	o	bardzo	dobrej	opinii	na	temat	
działalności	klubu	jeździeckiego.

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.

Gabriel	pasję	do	tenisa	dzieli	wraz	z	tatą
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Jak zaczęła się Pana przygoda ze sportem?

Sport towarzyszył mi od najmłodszych lat. Pierwsze kroki 
stawiałem z Tatą, który był zapaśnikiem. To on nauczył mnie 
podstawowych ćwiczeń gimnastycznych. Od 10 roku życia 
trenowałem Judo w Rzeszowskim „Walterze” - tam poznałem 
świat sportu. Treningi kilka razy w tygodniu, obozy sportowe 
i rywalizacja na turniejach, dodały mi pewności siebie, na-
uczyły dyscypliny, pokory i wytrwałości w dążeniu do celu.

Kiedy zaczął się Pan interesować pływaniem?

Pływaniem zainteresowałem się 10 lat temu, gdy otworzono 
basen Wodnik w Głogowie Młp.  Po zdobyciu uprawnień, 
podjąłem pracę, jako ratownik WOPR. W międzyczasie zo-
stałem absolwentem wychowania fizycznego ze specjalizacją 
pływanie. Od drugiego roku działalności basenu powstała 
sekcja pływacka, której pierwszym trenerem był p. Łukasz 
Polak. Wtedy też, została zawiązana liga 5 Miast (Nowa Sa-
rzyna, Sokołów Młp, Łańcut, Leżajsk, Głogów Młp.)

Jak wyglądały Pana początki jako trenera?

Moja przygoda trenerska rozpoczęła się 5 lat temu, kiedy 
rozpocząłem treningi z trzema grupami Głogowskiego 
IKARA. Z biegiem czasu, sekcja IKARA rozrosła się do sze-
ściu grup podzielonych według wieku i umiejętności. Liga 
również rozrosła się wówczas do 7 miast. Wychowankowie 
IKARA zdobywali coraz więcej medali i poprawiali swoje 
„życiówki”. Widząc dobre wyniki sportowe, zawodnicy i ich 
rodzice chcieli spróbować startów w Lidze Podkarpackiej. 
W taki sposób powstała Fregata.

Czy początki we Fregacie były trudne? Jak poradzili sobie 
z taką zmianą wychowankowie IKARA?

Starty w nowej Lidze wymagały wyrobienia licencji zawod-
nika, badań lekarskich, a także wpisania klubu do Polskiego 
Związku Pływackiego. Prezesem Fregaty został p. Wojciech 
Wikiera, a pierwszym trenerem p. Tomasz Pustelak. Tre-
ningi z Fregatą rozpocząłem 2 lata temu, kiedy obowiązki 

zawodowe nie pozwoliły Tomkowi na kontynuowanie pra-
cy. W celu wzmocnienia pływaków nie tylko zwiększyłem 
liczbę treningów pływackich do 4 w tygodniu, lecz także, 
dzięki uprzejmości Klubu Spartakus Rzeszów - dwa razy 
w tygodniu prowadziłem zajęcia gimnastyczne zwiększają-
ce gibkość i siłę pływaków.  Na początku zawsze bywa trud-
no, ale ciężkie treningi oraz wyrzeczenia kształtują charak-
ter człowieka i zawodnika.

Pańscy wychowankowie odnoszą spore sukcesy, co poka-
zały niedawne Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego w No-
wej Dębie. Kiedy pojawiły się ich pierwsze osiągnięcia?

To prawda. Pierwsze sukcesy pojawiły się już rok temu. 
Dwukrotny tytuł W-ce mistrza podkarpacia zdobył wtedy 
Mikołaj Strojek (2004r). Następnie na Zawodach w Nowej 
Dębie (rocznik 2008 2009) moi podopiecznie zdobyli wiele 
medali: Gabriel Kuroń - 1 złoty medal i 3 brązy, Tymoteusz 
Strojek - 3 złote i 1 srebro, Julka Barć - 1 złoty, Julka Pokrzy-
wa - 1 czwarte i 1 piąte miejsce, Filip Gajecki - 9 miejsce. 
Dzięki zdobytym łącznie dziewięciu medalom, zajęliśmy 3 
miejsce w ogólnej klasyfikacji wśród 14 klubów. Nasi za-
wodnicy startowali w marcu także w duathlonie zajmując 
wysokie miejsca.

Jak wygląda współpraca między UKS IKAR, a Fregatą?

Współpraca z IKAREM układa się bardzo dobrze. Wspól-
nie organizujemy zawody z cyklu ligi 7 miast. Zawodnicy 
Ikara, którzy chcą wystartować w zawodach Ligi Podkar-
packiej, nie muszą już szukać klubu w Rzeszowie lub w Dę-
bicy. Obecnie, w klubie jest 13 czynnie biorących udział 
w zawodach Ligi Podkarpackiej zawodników. Należy pod-
kreślić, że Fregata to nie tylko zawodnicy, lecz także rodzice, 
którzy dowożą dzieci na basen, matę do Rzeszowa czy na 
zawody. Należą im się szczególne podziękowania za wspie-
ranie swoich dzieci w ich pasjach. 

Dziękuję za rozmowę.
Monika Sala

TRENINGI KSZTAŁTUJĄ CHARAKTER
Czyli rozmowa z trenerem pływackim Stowarzyszenia Fregata – p. Dawidem Bańkowskim

Mali	pływacy	–	duże	sukcesy Trener	Dawid	Bańkowski	z	podopiecznymi

Z okazji Świąt Wielkanocnych, życzę wszystkim mieszkańcom gminy  
wszelkich łask Bożych, pogody ducha, zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

Radny Powiatu Rzeszowskiego, Zbigniew Sycz

Zbigniew Sycz serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Głogów Małopolski  
do biura poselsko-senatorskiego w Głogowie Małopolskim przy ul. 3-go maja 6
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W mistrzostwach wzięło udział łącznie 155 zawodników 
w wieku 10-11 lat, z 15 różnych klubów naszego województwa. 
Wychowankowie UKS Ikar godnie reprezentowali naszą gmi-
nę. Wyczerpujące treningi oraz trud włożony w ćwiczenia za-
owocowały niebywałym sukcesem. Nasi młodzi pływacy zdo-
byli podczas mistrzostw łącznie aż 9 medali, w tym 5 złotych, 
przez co nasza drużyna zajęła wysokie 3 miejsce w ogólnej 
klasyfikacji medalowej. Sukces naszych małych sportowców 
cieszy tym bardziej, że w mistrzostwach brały udział znacznie 
większe miasta niż nasze, m. in. Rzeszów czy Stalowa Wola. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sportowych 
sukcesów. 

Monika Sala

SUKCES FREGATy
17 marca zawodnicy Stowarzyszenia Fregata 
Głogów Małopolski, wzięli udział w Mistrzostwach 
Okręgu Podkarpackiego w Nowej Dębie. Pod-
opieczni trenera Dawida Bańkowskiego wystąpili 
w składzie: Gabriel Kuroń, Tymoteusz Strojek, Filip 
Gajecki oraz Julia Pokrzywa i Julia Barć.

Nasi	młodzi	pływacy	wystąpili	w	składzie:	Gabriel	Kuroń,	Tymoteusz	Strojek,	Filip	
Gajecki	oraz	Julia	Pokrzywa	i	Julia	Barć.

Podobnie jak w poprzednich turniejach, zespoły zagrały 
w systemie „każdy z każdym”. Wszystkie drużyny wykaza-
ły się ogromną wolą walki i determinacją. W zmaganiach 
najlepszy okazał się zespół Bardomed Krosno. Na drugim 
miejscu uplasowali się zawodnicy Ziomków Rzeszów. Trze-
cią pozycję wywalczyła nasza drużyna -UKS Ikar Żółci. 

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe meda-
le, a trzy najlepsze drużyny dodatkowo puchary, ufundowa-
ne przez burmistrza Głogowa Małopolskiego Pawła Baja. 

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom du-
cha sportu i rywalizacji zgodnej z zasadami fair play.

Monika Sala

BRĄZ DLA IKARA 
Niedawno w Głogowie Małopolskim miał miejsce ko-
lejny turniej Ikar Football Cup dla chłopców z rocznika 
2009. Przyjechały do nas zespoły takie jak Stal łańcut, 
Ziomki Rzeszów, Bardomed Krosno oraz APPN Kolbu-
szowa. W rozgrywkach wzięły też udział nasze dwie 
drużyny UKS Ikar Żółci i UKS Ikar Zieloni. 

Gratulacje	dla	zwycięzców.

Mistrzostwa	Okręgu	Podkarpackiego	w	Nowej	Dębie,	marzec	2019
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JEŻELI MAMA JEST ZADOWOLONA,  
TO I DZIECKO ZADOWOLONE

Czyli rozmowa na temat masaży prenatalnych z masażystką - Panią Moniką Grygiel.

Czym jest masaż prenatalny?

Są to masaże skierowane dla kobiet w cią-
ży. Jest to okres, kiedy kobiety zmagają się 
w z wieloma problemami takimi jak do-
legliwości bólowe. Często kobiety sobie 
z nimi nie radzą. Masaże prenatalne mają 
za zadanie przynieść przyszłym mamom 
ulgę. Poprawiają nie tylko stan dolegliwo-
ści kręgosłupa oraz minimalizują napięcie 
brzucha, lecz także samopoczucie. Przy-
czyniają się do pozytywnego nastawienia 
kobiet w okresie ciąży. Jeżeli mama jest 
zadowolona, to i dziecko zadowolone.

Jak wygląda przebieg takiego masażu?

W pierwszej kolejności układam mamę 
w pozycji na plecach. Upewniam się, że pacjentka znajduje 
się w komfortowej pozycji, po czym przechodzę do masa-
żu powłok brzusznych. Polega to na głaskaniu i rozciera-
niu, powtarzanym kilkukrotnie. Masaż rozpoczynam od 
wyrostka mieczykowatego w kierunku spojenia łonowego. 
Każdą technikę masażu powtarzam z reguły trzykrotnie. 
Następnie układam kobietę na prawym boku, po czym roz-
poczynam masaż od linii przyśrodkowej do pępka. W dal-
szej części masażu powtarzamy tę czynność na lewym boku. 
W celu umożliwienia mamie wygodnej pozycji wkładam 
między kolana kształtki. Kobieta pozostaje dalej na lewym 
boku. W zależności do tego, z jaką częścią ciała przyszła 
mama odczuwa największy dyskomfort, od tej części zaczy-
nam masaż. W przypadku, gdy największym problemem 
dla mamy jest kręgosłup, skupiamy się właśnie na nim. 
Zaczynamy od pośladków, przez kość krzyżową i odcinek 
lędźwiowy, który to obszar w okresie ciąży jest szczególnie 
obciążony. Masuję cały kręgosłup, od odcinka piersiowe-
go, przez barki, ramiona, by rozluźnić w delikatny sposób 
napięcia. Jeżeli kobieta boryka się dodatkowo z obrzękami 
kończyn, masuję również je. Wykonuję też w takim przy-
padku drenaż limfatyczny. Po takim masażu kobiety wy-
chodzą bardzo rozluźnione 

Jaki jest cel masażu i jak często zaleca się jego stosowanie?

Na pewno zmniejszenie obrzęków, napięć i dolegliwości bó-
lowych pleców i kończyn dolnych, poprawa krążenia krwi 
i limfy, obniżenie ciśnienia krwi, uelastycznienie skóry i tkan-
ki podskórnej. Wpływa on także na zmniejszenie występo-
wania skurczów mięśni czy poprawę sylwetki ciała. Masaż 
rozluźnia także powłoki brzuszne i zmniejsza napięcia skóry 
na brzuchu, a co za tym idzie redukuje ryzyko powstawania 
rozstępów. Masaż prenatalny przygotowuje także mięśnie do 
porodu oraz zmniejsza częstotliwość zawrotów głowy. Redu-
kuje także stres, wpływa na łatwość zasypiania i jakość snu. 
Wyzwala endorfiny. Takie masaże nie odbywają się seriami. 
Ich częstotliwość zależy od potrzeb indywidulanych kobiety. 
Jeśli kobieta będzie czuła potrzebę, to może korzystać z ma-
sażu raz, dwa razy w tygodniu. Może też rzadziej – tak jak 

wspomniałam – wszystko zależy od po-
trzeby kobiety.

Czy masaż prenatalny cieszy się dużym 
zainteresowaniem? 

Masaże prenatalne są nowością. W mia-
stach takich jak Kraków, Warszawa czy 
Wrocław jest to już dosyć znana prakty-
ka. W naszych okolicach kobiety nie do 
końca jeszcze znają ten rodzaj masażu,. 
Moje studio masażu, jako jedyne w oko-
licy oferuje masaż prenatalny.

Czy ten rodzaj masażu jest bezpieczny? 
Czy są jakieś przeciwwskazania? 

Jest w pełni bezpieczny. Przed wykona-
niem masażu, masażysta powinien prze-

prowadzić z kobietą wnikliwy wywiad. Musi wiedzieć, czy 
ciąża przebiega prawidłowo, czy nie ma żadnych problemów 
z ciśnieniem. Mogą z nich korzystać przyszłe mamy w okresie 
od 2 miesiąca ciąży aż do 8. W pierwszym trymestrze powin-
no się szczególnie uważać na to, by był on bardzo delikatnie 
wykonywany, natomiast w 9 miesiącu nie zaleca się masażu, 
ponieważ może to wywołać poród.  Do innych przeciwwska-
zań należą choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzyca 
ciężarnych, zapalnie trzustki i nerek, ostra niewydolność ne-
rek, kamica nerkowa, bóle niewiadomego pochodzenia, wyso-
kie ciśnieni krwi, skaza krwotoczna pochodzenia płytkowego, 
białaczka, nadczynność lub niedoczynność gruczołu tarczyco-
wego czy też nieprawidłowy przebieg ciąży. 

Czy oferuje Pani inne masaże lub zabiegi dedykowane spe-
cjalnie dla kobiet w ciąży lub po porodzie?

Oprócz masażu prenatalnego, wykonuję również masaż 
rewitalizacyjny. Jest to masaż dla kobiet po porodzie. Wy-
konuję również masaż rozstępów, masaż blizny poopera-
cyjnej, by zmobilizować ją do ładniejszego gojenia, aby nie 
było zrostów. Oferuję także masaż piersi dla kobiet mają-
cych problem z karmieniem oraz kinezjotaping czy masaż 
shantala dla dzieci do ukończenia pierwszego roku życia. 

Jakie masaże oferuje Pani poza pakietem dla kobiet w ciąży? 

Wykonuję masaże lecznicze, drenaż limfatyczny czy nawet 
masaż zatok, o którego skuteczności wiele osób nie wie. 
Seria kilku takich masaży potrafi przynieść ulgę od zatok 
na bardzo długi czas. Oferuję także masaż bańką chińską, 
który poprawia jędrność skóry i usuwa cellulit. Zajmuję się 
także kinezjotapingiem rehabilitacyjnym dla sportowców, 
masażami kostką lodu, masażami relaksacyjnymi oraz ma-
saże dla par, które wykonują dwie osoby. 

W takim razie nie pozostaje nic innego jak zaprosić do 
Pani studia masażu w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gło-
gowie Małopolskim. 
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Monika Sala
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Z pewnością nie. Ma ogromny wpływ na nasz organizm. Jej 
działania określa się, jako plejotropowe, czyli wielokierun-
kowe. Wynika to z faktu jej wpływu na ekspresję ponad 200 
różnych genów. Obok takich funkcji w naszych organizmach, 
jak zapewnienie prawidłowego działania układu nerwowego, 
odpowiedniej gęstości mineralnej kości – w tym krzywicy 
u dzieci, czy osteomalacji i osteoporozy u dorosłych, wita-
mina D wpływa także na siłę mięśni. Istotnym faktem jest, że 
jej prawidłowe stężenie w organizmie osób regularnie ćwi-
czących, wpływa na skuteczność treningów. Odpowiedni po-
ziom witaminy D w naszym organizmie zmniejsza także ry-
zyko nowotworów, m. in. raka piersi, pęcherza moczowego, 
żołądka, jajników, macicy, prostaty, przełyku, odbytu, trzustki 
czy jelita grubego. Wpływa także na mniejsze prawdopodo-
bieństwo wystąpienia chorób autoimmunologicznych, takich 
jak: cukrzyca typu 1, stwardnienie rozsiane, nieswoiste zapa-
lenie jelit, toczeń układowy, reumatoidalne zapalenie stawów, 
twardzinę układową oraz łuszczycę. 

Badania dowodzą także, że ma ona wpływ na utrzymanie 
prawidłowej masy ciała oraz redukuje ryzyko rozwoju ze-
społu metabolicznego. Hipowitaminoza może doprowadzić 
do rozwoju nadciśnienia tętniczego, zawału serca oraz cho-
roby niedokrwiennej serca.

Potwierdzono także jej wpływ na naszą kondycję psychicz-
ną. Niedobór witaminy D w naszym organizmie może do-
prowadzić do rozwoju depresji, choroby dwubiegunowej, 
schizofrenii czy nerwicy. W życiu codziennym możemy od-

czuć jej niedobór przez pogorszenie się samopoczucia oraz 
osłabienie odporności. 

Warto pamiętać, że tylko 10% witaminy D pokrywamy żywno-
ścią. Pozostałe 90%, pochodzi z syntezy skórnej, która w Polsce 
jest możliwa jedynie w okresie od końca kwietnia do początku 
września. Istotne dla jej zajścia jest także to, by w tym okresie 
przebywać na słońcu minimum 15 minut dziennie, między 
godziną 10, a 15. W okresie jesienno-zimowym zalecana jest 
suplementacja tej witaminy do naszego organizmu. 

Monika Sala

OD MOCNyCH KOŚCI PO DOBRE SAMOPOCZUCIE
Witamina D, nazywana też witaminą słońca znana jest głównie z korzystnego wpływu na nasz układ kostny. 
Jej prawidłowe stężenie w organizmie zmniejsza też ryzyko pewnych nowotworów. Występuje w przyrodzie 
pod postacią witaminy D2 i D3. Jednak czy jej zbawienny wpływ ogranicza się tylko do wspomagania naszej 
gospodarki wapniowo-fosforanowej?

Odpowiedni	poziom	witaminy	D	w	naszym	organizmie	zmniejsza	także	ryzyko	
nowotworów,	m.	in.	raka	piersi,	pęcherza	moczowego,	żołądka,	jajników,	macicy,	

prostaty,	przełyku,	odbytu,	trzustki	czy	jelita	grubego.

WYNIKI SONDY: CZY WIeSZ JAK UCHRONIć SIĘ 
PRZeD KLeSZCZAMI?

Na to pytanie mieszkańcy naszej gminy mogli udzielić od-
powiedzi w ostatniej sondzie zamieszczonej na naszej stro-
nie internetowej. Jak prezentują się wyniki? O tym poniżej.

Połowa mieszkańców uważa, że pomoc osoby z najbliższe-
go otoczenia przy usuwaniu kleszcza ze swojego ciała jest 
prawidłowym sposobem postępowania w takiej sytuacji. 
Takiej odpowiedzi udzieliło 50 % ankietowanych. W na-
stępnej kolejności, pod względem liczby udzielonych od-

powiedzi uplasowały się osoby, które nie wiedzą, w jaki 
sposób powinny bezpiecznie pozbyć się kleszcza i podej-
mują się tego zadania we własnym zakresie (29 %). Za-
ledwie 21 % osób biorących udział w sondzie wie, w jaki 
sposób powinno się prawidłowo postępować w przypadku 
znalezienia kleszcza na swoim ciele i udaje się w tym celu 
do lekarza. 

Wyniki sondy świadczą o tym, że świadomość zagrożeń, 
jakie niosą ze sobą kleszcze nie jest wysoka. Pamiętajmy, 
by zadbać o swoje zdrowie i skorzystać z pomocy osoby 
wykwalifikowanej. 

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany
Wiosna zbliża się wielkimi kro-
kami. Jak co roku rozpoczyna 
się porządkowanie ogrodów, 
pierwsze koszenia traw, usuwa-

nia zeszłorocznych liści, przycinanie tuj, żywotników itp. W tym 
roku miesiąc kwiecień będzie okresem istotnych zmian w zasadach 
wywozu odpadów zielonych. Zgodnie z uchwałą nr VII/89/2019 
Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim wprowadzone zostało 
ograniczenie w odbiorze ilości worków brązowych (z bioodpadami, 
odpadami zielonymi). Zgodnie z powyższą uchwałą od 02.04.2019 
odbierane będą 3 (trzy) worki brązowe wystawione przed posesję 
w dniu wywozu. Oznacza to, że mieszkańcowi wystawiającemu np. 
10 worków brązowych zostanie sprzed posesji odebranych 3 worki, 
natomiast 7 worków w trakcie wywozu nie zostanie odebranych. Po-
zostałą ilość odpadów biodegradowalnych (zielonych), mieszkańcy 
będą mogli bezpłatnie przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się w miejscowo-
ści Zabajka przy ulicy Złota 117 (obok Oczyszczalni Ścieków). Na 
PSZOK-u nie obowiązuje limit w ilościach przyjmowanych odpa-
dów zielonych. Odpady na PSZOK należy dostarczyć we własnym 
zakresie (własnym transportem). Opady zielone można przywieźć 
na PSZOK luzem, na przyczepkach. Zgodnie z wcześniej podawa-
nymi informacjami przypominamy, że istnieje możliwość bezpłat-
nego wypożyczenia przyczepki samochodowej z PSZOK-u, o ile 
mieszkaniec zwróci przyczepkę w tym samym dniu, w którym ją 
wypożycza. Wypożyczenie przyczepki na dłużej niż jeden dzień 
związane jest z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 40 
złotych za każdy dzień wypożyczenia.  Równocześnie przypomi-
namy, że za odpady od podmiotów gospodarczych pobierane są 
opłaty zgodnie z cennikiem. PSZOK czynny jest od wtorku do 
piątku w godzinach od 14.00 do 18.00 a  w sobotę w godzinach 
od 10.00 do 14.00.
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Głogów Młp.: Sklep „Super – Sam” GS*; 
Sklep Delikatesy „Dwójka” GS; Sklep 
Delikatesy „Centrum”; PIWEX Sklep 
firmowy ul. Długa (osiedle Słoneczne); 
Sklep nr 6 w Głogowie Młp. (osiedle Sło-
neczne) GS; Sklep p. Zofii Liszcz; Salo-
nik prasowy w Biedronce.
Wysoka Głogowska: SPAR; Sklep  
p. Furman
Budy Głogowskie: Sklep nr 10 – GS; 
Sklep p. Bober; Sklep p. Kogut
Przewrotne: Sklep p. Rusin; Sklep nr 9 
"Delikatesy Centrum" – GS
Styków: Sklep p. Pasek
Hucisko: Sklep nr 8 – GS
Zabajka: Delikatesy „Borówka”, Sklep 
KAMA
Miłocin: Delikatesy „Dwójka” – GS
Rudna Mała: Sklep nr 16 „Delikatesy 
Centrum” – GS
Lipie: Delikatesy „Premium” – GS
Rogoźnica: Sklep p. Marczydło

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

12 kwietnia Ekstremalna Droga Krzyżowa - nocny, długodystansowy marsz 
w milczeniu, mający na celu pokonanie własnych słabości.

21 kwietnia
- Niedziela Wielkanocna, Wielkanoc. Najstarsze i najważniej-
sze święto chrześcijańskie upamiętniające misterium paschalne 
Jezusa Chrystusa: jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie.

22 kwietnia

– Poniedziałek Wielkanocny, zwany też Lanym Ponie-
działkiem - drugi dzień świąt Wielkanocy. Polewanie wodą 
nawiązuje do dawnych praktyk pogańskich, łączących się 
z symbolicznym budzeniem się przyrody do życia i co roku 
odnawialnej zdolności ziemi do rodzenia.

26 kwietnia
– Premiera VIII tomiku „Kronik Głogowskich” pt. „Gło-
gowscy Żydzi we wspomnieniach Teresy Mastalskiej-Chwiej-
czak”. Odbędzie się ona w budynku MGBP o godz. 18:00.

Ogłoszenie redakcyjne
Bardzo prosimy wszelkie materiały przesyłać na adres mailowy 

redakcja@ziemiaglogowska.pl 
do ostatniego dnia każdego miesiąca.

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

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

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

8.03.br. – Zatrzymanie w miejscowości Budy Głogowskie dwóch mężczyzn w wie-
ku 22 i 23 lat za posiadanie przy sobie środków odurzających w postaci  
marihuany.

8.03.br. – Pracownik firmy kurierskiej w Rudnej Małej ujawnił przesyłkę z zawar-
tością proszku w kolorze białym stanowiącego dopalacze.

11.03.br. – Przełamanie zabezpieczeń bankowych oraz kradzież pieniędzy z ra-
chunku bankowego na szkodę mieszkańca Wysokiej Głogowskiej.

13.03.br. – Powiadomienie przez mieszkankę Rogoźnicy o fakcie nękania jej przez 
sąsiada. 

13.03.br. – Posłużenie się danymi osobowymi na szkodę obywatela Ukrainy za-
mieszkałego w Głogowie Małopolskim.

14.03.br. – Groźby karalne wypowiadane przez mężczyznę w miejscowości Gło-
gów Małopolski.

18.03.br. – Posłużenie się danymi osobowymi na szkodę mieszkańca miejscowości 
Głogów Małopolski.




