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POLECAMY

Z OBIEKTYWU

Po raz piąty w Głogowie Młp. wystartowała V Dycha Głogowska, czyli bieg na 10 kilometrów.  
Zawodom dla dorosłych, jak co roku towarzyszył bieg dla dzieci na krótkim dystansie

W tym roku w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym w Głogowie Młp. do 
egzaminu dojrzałości podeszło 47 uczniów klas III. Tegoroczne matury rozpo-
częły się 4 maja. Każdy zdający obowiązkowo przystąpił do egzaminów: z języka 
polskiego, języka obcego i matematyki. Wśród języków obcych, jak co roku naj-
większą popularnością cieszył się język angielski. Część uczniów wybrała również 
j. niemiecki. Absolwenci musieli też obowiązkowo podejść do egzaminu z jed-
nego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku 
głogowscy licealiści najczęściej wybierali matematykę, biologię, fizykę, geografię 
i chemię. Dwóch uczniów zdecydowało się również na egzamin z filozofii. Wyniki 
egzaminów maturalnych zostaną ogłoszone 3 lipca. 

Anna Morawiec

NASI MATURZYŚCI
Maj to dla szkół ponadgimnazjalnych bardzo pracowity miesiąc, ponieważ 
uczniowie przystępują do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu 
– egzaminu maturalnego. 

Maturalna 3a SLO w Głogowie Młp. Wychowawca – Anna Bober

Maturalna 3b SLO w Głogowie Młp. Wychowawca – Joanna Baran-Sabik

WYDARZENIA
Anna Wyszkoni gwiazdą tegorocz-
nych Dni Głogowa Małopolskiego

9 i 10 czerwca odbędą się Dni Gło-
gowa Młp. W programie koncerty, 
występy, zawody sportowe, wesołe 
miasteczko i wiele innych atrakcji. 
Gwiazdą tegorocznych Dni Głogowa 
będzie Anna Wyszkoni ............. str. 4

GOSPODARKA
Firmę trzeba ciągle rozwijać

Rozmowa z Panem Zbigniewem 
Muriasem, właścicielem firmy 
MURPOL ............................... str. 8

KULTURA
Zamykam w obrazie swoje emocje

Rozmowa z malarką Krystyną 
Gniewek ............................... str. 10

OŚWIATA
Jesteśmy niespokojnymi podróżni-
czymi duszami

Rozmowa z Konradem Surowcem, 
nauczycielem wychowania fizyczne-
go w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych w Głogowie Młp. ............ str. 20

HISTORIA

Pierwsza książka ukazująca całościo-
wo historię Głogowa Małopolskiego

Dobiegają końca prace związane 
z powstawaniem monografii Głogo-
wa Małopolskiego. Nasze miasto nie 
miało do tej pory takiej publikacji, 
co postanowił zmienić Burmistrz 
Paweł Baj, zlecając napisanie dr Ro-
bertowi Borkowskiemu tak potrzeb-
nej Głogowowi książki ........... str. 24

SPORT
Strongman Głogowski Mocarz 

Już po raz trzeci w ramach obcho-
dów Dni Głogowa Małopolskie-
go odbędą się zawody siłowe. Na 
strongmanów czeka aż sześć konku-
rencji siłowych a na kibiców spora 
dawka emocji  ........................ str. 26

LIFESTYLE
Przygotuj swoją skórę do opalania 

Latem piękna opalenizna kusi wielu 
z nas. Zażywając słonecznych kąpieli 
warto jednak pamiętać o odpowied-
niej ochronie swojej skóry przed 
słońcem ......................................str. 29
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POPRZEZ STOWARZYSZENIE ROF REALIZUJEMY 
PROGRAMY Z UNII EUROPEJSKIEJ  

NA KWOTĘ BLISKO 40 MLN ZŁ

FAKTY I OPINIE

Rodzinny Punkt Konsultacyjny

W związku z realizacją projektu „Wsparcie rodziny najlepszą inwesty-
cją” w kwietniu tego roku swoją pracę wznowił Rodzinny Punkt Kon-
sultacyjny, który znajduje się w świetlicy socjoterapeutycznej w Gło-
gowie Małopolskim (budynek MGOPS). Punkt ten jest dostępny dla 
wszystkich uczestników projektu i można w nim bezpłatnie skorzystać 
ze specjalistycznej pomocy psychologa, radcy prawnego i mediatora.

Godziny otwarcia Punktu w miesiącu czerwcu podane są poniżej, 
jednak istnieje także możliwość ustalenia innego terminu niż wymie-
niony w harmonogramie, po uprzednim uzgodnieniu z koordynato-
rem projektu i pracownikiem Punktu. Wszelkich odpowiedzi udziela 
koordynator projektu dostępny pod numerem telefonu: 507 755 850. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników.

 Data Specjalista Miejsce Godziny
 04.06.2018 psycholog Głogów Młp.  16.00-19.00 
 05.06.2018 radca prawny Głogów Młp. 16.00-19.00 
 11.06.2018 psycholog Głogów Młp. 16.00-19.00 
 12.06.2018 radca prawny Głogów Młp. 16.00-19.00 
 14.06.2018 mediator Głogów Młp. 16.30-19.30 
 18.06.2018 psycholog Głogów Młp. 16.00-19.00 
 19.06.2018 radca prawny Głogów Młp. 16.00-19.00 
 25.06.2018 psycholog Głogów Młp. 16.00-19.00 
 26.06.2018 radca prawny Głogów Młp. 16.00-19.00 
 28.06.2018 mediator Głogów Młp. 16.30-19.30

ARTYKUŁ SPONSOROWANY ARTYKUŁ SPONSOROWANY ARTYKUŁ SPONSOROWANY ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Stowarzyszenie Rzeszowski Obszar Funkcjonalny (ROF) po-
wstało 27 maja 2015 r. Tworzy je 13 gmin w tym: Głogów 
Młp., Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Krasne, Lu-
benia, Łańcut, Miasto Łańcut, Miasto Rzeszów, Świlcza, Trze-
bownisko i Tyczyn. Teren ROF wskazany został w Strategii 
Rozwoju Województwa Podkarpackiego dla realizacji zadań 
strategicznych, jako zintegrowane inwestycje terytorialne, 
ważne dla całego rzeszowskiego obszaru metropolitarnego.

Gmina Głogów Młp., jako członek stowarzyszenia, przygoto-
wuje i wdraża szereg programów dofinansowanych z fundu-
szy europejskich, w tym pochodzących w Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Dzięki 
naszemu udziałowi w programie, możemy realizować ważne 
programy społeczne i infrastrukturalne, które zostały przez 
nas zdiagnozowane i wpisane do dokumentów strategicznych. 
Obecnie jesteśmy na etapie realizacji następujących progra-
mów infrastrukturalnych z programu unijnego ZIT-ROF:

PROGRAM TRANSPORTOWY
Rozbudowa dworca PKP w Głogowie Młp. na centrum prze-
siadkowe, budowa dworca dla autobusów oraz parkingu przy 
cmentarzu – koszt 4,5 mln zł (trwa realizacja zadania). 

Przebudowa ulicy Fabrycznej na całej długości od ul. 3 Maja 
do ul. Sikorskiego. Budowa chodników i sieci kanalizacji 
deszczowej – koszt 2,3 mln zł (trwa realizacja zadania).

Budowa parkingu przy ul. Armii Krajowej (os. Niwa) wraz 
z niezbędną infrastruktura techniczną – koszt 368 tys. zł 
(zadanie zakończone).

Budowa parkingu w Budach Głogowskich wraz z niezbęd-
ną infrastrukturą techniczną – koszt 352 tys. zł (trwa reali-
zacja zadania). 

Przebudowa ulicy Sikorskiego, Gajowej, odcinka drogi po-
wiatowej nr 1204r oraz Długiej, Jaśminowej w Głogowie 
Młp. – koszt 10,6 mln zł (umowa została podpisana). 

Zakup 54 autobusów miejskich w ramach Podkarpackiej 
Komunikacji Samochodowej– koszt 53 mln zł.  oraz 84 wiat 
przystankowych – koszt 522 tys. zł.

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Przebudowa MGDK w Głogowie Młp. wraz z zakupem wy-
posażenia i zagospodarowaniem otoczenia: remont sali wi-
dowiskowej i zaplecza, budowa parkingu, przebudowa ulicy 
oraz budowa chodnika i oświetlenia – koszt 2,5 mln zł.

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na 
terenie ROF, uzbrajanie terenów inwestycyjnych, szacunko-
wy koszt – 4,4 mln zł (przetarg został ogłoszony).  

PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ
Budowa oczyszczalni ścieków w Przewrotnem oraz I etapu 
kanalizacji sanitarnej celem odbioru ścieków komunalnych 
od mieszkańców Pogwizdowa Starego, Huciska i Przewrot-
nego – szacunkowy koszt 4,5 mln zł (trwa ogłaszanie prze-
targu na wybór wykonawcy).

WSPARCIE ROZWOJU ODNAWIALNYCH  
ŹRÓDEŁ ENERGII – PROJEKT PARASOLOWY

Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicz-
nych na prywatnych budynkach mieszkalnych. Z terenu na-
szej gminy z programu skorzystało 278 rodzin. Szacunkowy 
koszt realizacji programu na terenie naszej gminy – 3,6 mln zł 
(trwa wyłanianie wykonawcy realizacji zadania).

ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ENERGII ODNAWIALNEJ
Budowa i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych zlo-
kalizowanych na obiektach użyteczności publicznej celem 
zamiany energii słonecznej na elektryczną i ograniczenia w 
ten sposób kosztów związanych z zakupem energii. Insta-
lacje zamontowane zostaną na 29 obiektach użyteczności 
publicznej w całej gminie. Szacunkowy koszt realizacji pro-
gramu – 5 mln zł (trwa przygotowywanie przetargu).

Innym ważnym celem Stowarzyszenia ROF jest wzmocnie-
nie powiązań i współpracy pomiędzy gminami w celu przy-
gotowania nowej Strategii ZIT ROF i projektów do realizacji 
w poszczególnych gminach przy pomocy środków finanso-
wych pochodzących z nowej perspektywy finansowej UE.

Paweł Baj, Burmistrz Głogowa Młp.,  
Członek Zarządu Stowarzyszenia ROF 
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9 CZERWCA – SOBOTA

W sobotę występy rozpoczną się już od godziny 12, ponie-
waż bezpośrednio przed rozpoczęciem Dni Głogowa odbę-
dzie się Wojewódzki Przegląd Zespołów Mażoretkowych 
i Cheerleaderkowych „FAME”. Na zakończenie występów 
barwny korowód przemaszeruje spod sceny umiejscowio-
nej na parkingu Krytej Pływalni „Wodnik”, wokół głogow-
skiego rynku. Godzina 16:30 to początek lokalnego bloku 
artystycznego, podczas którego wystąpi pięć zespołów: 
SUBLUNAR, BARKING IRONS, BIEGUN ZACHODNI, 
MAND oraz THE LOUDERS. Głównym wydarzeniem 
tego dnia będzie Disco Polo Show, czyli koncert najwięk-
szych przebojów disco polo. Koncertowi będą towarzyszyć 
tancerki i fireshow – widowiskowy pokaz z użyciem ognia. 
W sobotę, oprócz atrakcji muzycznych, na mieszkańców 
czeka też wiele atrakcji sportowych – turniej siatkówki pla-
żowej, turniej piłkarski, nauka strzelania z łuku oraz moż-
liwość wypożyczenia kajaków, rowerków wodnych i łódek 
na głogowskich stawach. Oficjalne zakończenie pierwszego 
dnia imprezy o godzinie 24.

10 CZERWCA – NIEDZIELA

Drugi dzień imprezy również rozpocznie się o godzinie 
12:00. Tego dnia na scenie wystąpią m.in. zespoły i kapele lu-
dowe działające na terenie gminy przy tutejszym domu kul-
tury, zespoły tańca nowoczesnego, grupy taneczne, przed-
szkolaki, uczniowie szkół, grupy teatralne, chóry dziecięce 
i uczniowie szkoły muzycznej. W niedzielne popołudnie 
na terenach rekreacyjnych przy krytej pływalni „Wodnik” 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głogowie Młp. zorganizu-
je III edycję zawodów siłowych „Strongman – Głogowski 
Mocarz”. O godzinie 20:15 rozpoczną się natomiast oficjal-
ne uroczystości, czyli wręczenie statuetek „Głogowianina 
Roku” będących podsumowaniem działalności kulturalnej, 
sportowej i społecznej w gminie Głogów Młp. Nagrody zo-
staną przyznane w pięciu kategoriach. Głównym wydarze-
niem tego dnia będzie wieczorny koncert Anny Wyszkoni. 

Bezpośrednio po koncercie rozpocznie się dyskoteka pod 
gwiazdami z DJ. Dni Głogowa zakończą się o północy wi-
dowiskowym pokazem fajerwerków.

DODATKOWE ATRAKCJE

Przez całe dwa dni imprezy będzie rozstawione Wesołe Mia-
steczko, a Aktywna Grupa Twórców, oprócz wystawy wła-
snych prac będzie także m.in. malowała dzieciakom buźki. 
W programie przewidziane są też pokazy strażackie i poli-
cyjne oraz wystawa militariów. Będą także stragany, na któ-
rych będzie można zakupić drobne upominki. W niedzielę 
po południu panie z kilku KGW z terenu gminy oraz ze 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Głogowa Młp. 
będą sprzedawać smaczne, lokalne produkty. Przez dwa dni 
będą zapewnione usługi cateringowe, na których można bę-
dzie kupić posiłki i napoje. Podczas dni miasta odbędzie się 
także rejestracja do bazy dawców szpiku Fundacji DKMS. 
Wolontariusze będą rejestrowali osoby, które mogą się oka-
zać potencjalnymi dawcami krwiotwórczych komórek ma-
cierzystych, a swoimi doświadczeniami podzielą się osoby, 
które okazały się być „genetycznymi bliźniakami”. 

Katarzyna Madej

ANNA WYSZKONI GWIAZDĄ  
DNI GŁOGOWA MAŁOPOLSKIEGO

9 i 10 czerwca odbędą się Dni Głogowa Małopolskiego, czyli dwudniowe święto miasta. Jak co roku w pro-
gramie występy, koncerty, zawody sportowe, wesołe miasteczko i wiele innych wydarzeń, których nie moż-
na przegapić. Gwiazdą tegorocznych dni miasta będzie Anna Wyszkoni.

W gminie Głogów Młp. trwa projekt dla seniorów

W gminie Głogów Małopolski od lutego br. trwa realizacja projektu 
pn. „Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem”.

W ramach projektu realizowane są usługi opiekuńcze, które polega-
ją na pomocy osobie starszej w zaspokajaniu codziennych potrzeb, 
zapewnieniu kontaktu z otoczeniem, opiece higienicznej i pielęgna-
cyjnej oraz usługi specjalistyczne polegające na rehabilitacji i uspraw-
nianiu zaburzonych funkcji organizmu wynikających z niepełno-
sprawności i schorzeń osób starszych. 

Realizowana jest również pomoc sąsiedzka, która ma charakter pomo-
cy w dokonywaniu codziennych zakupów, przygotowywaniu posiłków, 

wykonywaniu prac porządko-
wych w domu i wokół niego, 
a także załatwiania za osobę 
starszą spraw urzędowych, le-
karskich i innych. Uczestnicy 
korzystający z usług opiekuń-
czych i specjalistycznych do-
datkowo są obejmowani usługą 
teleopieki, gdzie jest monitoro-
wany ich stan zdrowia 24 go-
dziny przez 7 dni w tygodniu. Realizacja projektu potrwa dwa lata.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Prioryteto-
wa VIII. Integracja Społeczna Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do 
usług społecznych i zdrowotnych.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY ARTYKUŁ SPONSOROWANY ARTYKUŁ SPONSOROWANY ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Ania Wyszkoni – kadr z teledysku do piosenki „Nie chcę Cię obchodzić” 
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Już po raz drugi w Budach Głogowskich wystartuje półmara-
ton „Biegam i Wspieram”. Organizuje go Fundacja Centrum 
Animacji Społecznej w Cmolasie oraz Warsztaty Terapii Za-
jęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Kolbuszowej przy 
współpracy z Gminą Głogów Młp. oraz licznymi partnerami. 
Ponad dwudziestokilometrowa trasa biegu będzie przebiegać 
malowniczymi terenami leśnymi wokół rezerwatu „Zabło-
cie”. Jak podkreśla Daniel Jakubowski z Fundacji Centrum 
Animacji Społecznej w Cmolasie – Trasa jest przepiękna, 
a płaskie ukształtowanie terenu to świetna opcja dla tych, któ-
rzy chcą rozpocząć swoją przygodę bieganiem. To, co również 
wyróżnia nasz półmaraton to fakt, że uczestnicy biegu mają 
możliwość pozostawienia swoich dzieci pod opieką wolontariu-
szy, którzy na ten czas zorganizują im ciekawe zajęcia i zaba-
wy. Na trasie będzie pięć punktów żywieniowych, a cała trasa 
będzie zabezpieczona przez medyków.

Start i meta biegu będzie zlokalizowana w Centrum Pro-
mocji Natura 2000 w Budach Głogowskich, gdzie odbę-
dzie się wielki Sportowy Piknik Rodzinny. Na uczestników 
pikniku czeka wiele atrakcji: biegi dla dzieci i osób niepeł-
nosprawnych, zawody Nordic Walking, kule bumper ball, 
dmuchana zjeżdżalnia, przejazdy harleyami, pokaz kara-
te i brazylijskiego Jujutsu, występy zespołów tanecznych, 
a także wystawa i kiermasz prac wykonanych przez osoby 
niepełnosprawne oraz wystawa Aktywnej Grupy Twórców. 
Chętni będą mogli też spróbować swoich sił na ściance 
wspinaczkowej, postrzelać z łuku lub zagrać w badminton 
i bule. Smaczne posiłki przygotują seniorki z Głogowa Młp. 

Cała impreza ma charakter charytatywny, a jej celem jest 
wsparcie osób z niepełnosprawnością. Rozpoczynając kam-
panię „Biegam i Wspieram” mieliśmy na celu wykreowanie 
pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych. Dlatego 
podczas naszej imprezy osoby te są czynnie zaangażowane 
w przygotowania i przeprowadzenie całości wydarzenia. 
Zajmują się obsługą pikniku, wręczają medale biegaczom, 
pomagają przy zajęciach z dziećmi – mówi Daniel Jakubow-

ski. Dzięki temu osoby te są widoczne i doceniane. Zapisy na 
półmaraton trwają do 20 czerwca i dostępne są na stronie 
timekeeper.pl. Na starcie może ustawić się 120 zawodników. 
Wszyscy uczestnicy biegu wezmą też udział w losowaniu 
atrakcyjnych nagród rzeczowych.

Katarzyna Madej

PÓŁMARATON I WIELKI PIKNIK RODZINNY
Już 24 czerwca w Budach Głogowskich odbędzie się III Sportowy Piknik Rodzinny, jedna z większych imprez 
plenerowych organizowanych na terenie naszej gminy. Imprezę rozpocznie półmaraton, a zakończy wielki 
piknik w Centrum Caritas. Organizatorzy przygotowali wiele różnorodnych atrakcji dla dzieci i dorosłych.

Trwa rekrutacja osób do projektu
„Klub Inspiracji Sukcesu”

W związku z trwającym naborem do III edycji projektu wszystkie osoby 
zainteresowane zapraszamy do udziału w projekcie.

Klub Integracji Społecznej funkcjonujący w ramach Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim, utworzony 
z projektu Działanie 8.1 „Klub Inspiracji Sukcesu” w okresie od 1 maja 
2017 roku do 30 kwietnia 2019 roku zaprasza do uczestnictwa wszyst-
kie osoby z terenu Gminy Głogów Małopolski, znajdujące się w trudnej 
sytuacji życiowej, osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo oraz 
osoby z niepełnosprawnością.

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia: treningi kom-
petencji społecznych, warsztaty poszukiwania pracy, grupy wsparcia, 
doradztwo zawodowe, kursy zawodowe, 6-miesięczne staże, warsztaty 
komputerowe oraz możliwość uzyskania wsparcia specjalistów: tera-
peuty zajęciowego, psychologa, pedagoga oraz prawnika. Zapewniamy 

profesjonalne i przyjazne podejście prowadzących na zajęciach grupo-
wych i spotkaniach indywidualnych, dodatkowo uczestnicy otrzymują 
wyżywienie, możliwość korzystania z komputerów i spotkań z innymi 
uczestnikami w klubowej atmosferze. Uczestnictwo w Klubie Integracji 
Społecznej jest bezpłatne, a szczegółowe informacje o możliwościach 
uczestnictwa są dostępne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Głogowie Małopolskim, pok. nr 111 lub pod numerem telefo-
nu: 17 85 169 603, 514 255 037 oraz u pracowników socjalnych. 

JEŻELI... Mieszkasz na terenie gminy Głogów Małopolski, pozosta-
jesz poza rynkiem pracy, nie pobierasz zasiłku z Urzędu Pracy, renty 
ani emerytury, potrzebujesz podnieść swoje kompetencje zawodowe 
i społeczne, chcesz poznać osoby z podobnymi doświadczeniami, masz 
dość poczucia bezradności i osamotnienia… PRZYJDŹ, POROZMA-
WIAJ I ZOBACZ JAK U NAS JEST!

ARTYKUŁ SPONSOROWANY ARTYKUŁ SPONSOROWANY ARTYKUŁ SPONSOROWANY ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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Dwa defibrylatory automatyczne trafiły do jednostek 
OSP z terenu gminy. Zakupiony sprzęt ma ułatwić 
i przyspieszyć udzielenie pierwszej pomocy osobom 
poszkodowanym w wypadkach, bezpośrednio na 
miejscu zdarzenia. Sprzęt został zakupiony z pienię-
dzy Funduszu Sprawiedliwości oraz z budżetu gminy. 

Jeden z defibrylatorów trafił do OSP Głogów Młp. – jednostki, 
która ma najwięcej wyjazdów ze wszystkich jednostek ratow-
niczych z terenu gminy. Drugi zestaw trafił do OSP Pogwiz-
dów Stary – najbardziej na północ wysuniętej jednostki OSP 
na terenie gminy, do której czas dojazdu na miejsce zdarzenia 
jest najdłuższy. Obie jednostki posiadają w swoich szeregach 
przeszklonych strażaków-ratowników, którzy dzięki defibry-
latorom będą mogli udzielić pierwszej pomocy medycznej 
poszkodowanym na miejscu zdarzenia. Strażacy często, jako 
pierwsi docierają na miejsca wypadków i innych niebezpiecz-
nych zdarzeń, dlatego tak ważne jest, aby byli wyposażeni 
w sprzęt niezbędny do udzielania pierwszej pomocy.

Zakupiony sprzęt medyczny oficjalnie przekazano 3 maja, 
podczas obchodów Gminnego Dnia Strażaka w Stykowie. De-
fibrylatory wręczył burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Aleksander Jurek oraz zastępca do-

wódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przy Komendzie 
Miejskiej PSP w Rzeszowie mł. bryg. Grzegorz Wójcicki wraz 
z Komendantem Miejsko Gminnym OSP Marianem Bąkiem.

Anna Morawiec

DEFIBRYLATORY POMOGĄ RATOWAĆ LUDZKIE ŻYCIE

Automatyczne defibrylatory to nowy krok w stronę ułatwienia ratowania życia ludzkiego

Gminy należące do Związku Gmin Podkarpacka 
Komunikacja Samochodowa (Głogów Młp., Bo-
guchwała, Chmielnik, Czudec, Czarna, Krasne, 
Świlcza, Tyczyn i Trzebownisko) zakupią w tym roku 
pierwszą partię 25 nowych autobusów firmy IVECO. 
Zadanie realizowane będzie w związku z wdroże-
niem programu transportowego na terenie ROF. 

Nowe autobusy zostaną oddane do użytku mieszkańcom 
jeszcze w tym roku i zastąpią najbardziej wysłużone auto-
busy MKS-u. Dodatkowo, gmina Głogów Młp. zakupi 82 
nowe wiaty przystankowe, które rozstawione zostaną po 
terenie gminy w miejsce dotychczasowych, mocno wysłu-
żonych przystanków. Autobusy o długości 10 m będą wypo-
sażone w 70 miejsc, w tym 24 siedzące i jedno przeznaczone 
dla osoby niepełnosprawnej. W autobusach będą wyświe-
tlane informacje o przystankach i opóźnieniach, będzie też 
działał system zapowiedzi głosowej. Nie zabraknie kamer 

i systemu liczenia pasażerów. Dodatkowo w lutym przy-
szłego roku dokupionych zostanie kolejnych 14 pojazdów. 
Wszystkie na łączną kwotę 37,5 mln złotych.

Anna Morawiec

BĘDĄ NOWE MKS-Y DLA GMINY GŁOGÓW

Nowe autobusy MKS zostaną oddane do użytku jeszcze w tym roku

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.
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Po Mszy św. w intencji Ojczyzny pochód prowadzony przez 
Gminną Orkiestrę Dętą przemaszerował przez głogowski ry-
nek składając kwiaty pod pomnikiem Matki Bożej oraz pod 
pomnikiem Poległych za Wolność i Niepodległość Ojczyzny, 
gdzie odbyły się oficjalne uroczystości. Podczas tegorocz-
nych obchodów pamiątkową tablicę w stulecie odzyskania 
niepodległości Polski w hołdzie tym, którzy przyczynili do 
Jej odrodzenia odsłonił burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj, 
przewodniczący Rady Miejskiej Aleksander Jurek oraz dzie-
kan dekanatu głogowskiego ks. Adam Samel. W uroczystym 
apelu udział wzięli przedstawiciele władz, księża, poczty 
sztandarowe, przedstawiciele służb mundurowych, organiza-
cji kościelnych i patriotycznych, uczniowie szkół oraz miesz-
kańcy gminy. Podczas uroczystości honorową asystę pełnili 
żołnierze z Jednostki Wojskowej w Wysokiej Głogowskiej.

Katarzyna Madej

ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
Tegoroczne gminne obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się Mszą świętą 
w intencji Ojczyzny w kościele farnym w Głogowie Małopolskim. Podczas obchodów na głogowskim 
rynku odsłonięto pamiątkową tablicę upamiętniającą przypadającą w tym roku rocznicę stulecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości.

Podczas uroczystości odsłonięto pamiątkową tablicę upamiętniającą setną rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości

75. ROCZNICA PACYFIKACJI PRZEWROTNEGO
W tym roku mija 75 lat od tragicznego wydarzenia, jakim dla mieszkańców Przewrotnego była trzykrotna 
pacyfikacja wsi. To bolesne wydarzenie mieszkańcy upamiętnili 6 maja podczas uroczystych obchodów 
zorganizowanych przy współpracy sołtysa, rady sołeckiej i Zespołu Szkół w Przewrotnem.

Tegoroczne obchody 75. rocznicy pacyfikacji wsi rozpoczę-
ły się Mszą świętą w kościele parafialnym w Przewrotnem 
odprawioną w intencji pomordowanych. Następnie wy-
słuchano programu artystycznego przygotowanego przez 
uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Przewrotnem. Bur-
mistrz Paweł Baj oraz Sołtys Józef Zięba wygłosili okolicz-
nościowe przemówienia, w których przypomnieli tragiczne 
wydarzenia, jakie dotknęły Przewrotne i Hucisko w czasie 
II wojny światowej. Niemcy doprowadzając do trzykrotnej 
pacyfikacji wsi Przewrotne wymordowali niewinnych lu-
dzi, nie oszczędzając nawet dwumiesięcznego chłopca. 

Następnie wszyscy zebrani udali się pod pomnik, gdzie po 
złożeniu wiązanek odbył się Apel Poległych. Wyznaczone 
delegacje udały się do kaplicy, znajdującej się w miejscu 
zamordowania ludności podczas pacyfikacji Przewrotnego 
w dniu 9 maja oraz pod pomnik ku czci pomordowanych 

mieszkańców wsi Hucisko. Każda rocznica tego wydarzenia 
to dla mieszkańców miejscowości niezwykle ważne obcho-
dy, upamiętniające jej bolesną historię.

75 lat temu w Przewrotnem doszło do najkrwawszych wy-
darzeń na terenie naszej gminy. Wtedy to Niemieccy opraw-
cy trzykrotnie spacyfikowali wieś: 1 grudnia 1942 roku oraz 
14 marca i 9 maja 1943 roku. Organizowane pacyfikacje bez 
oszczędzania dzieci, kobiet i starców, wysiedlenia, deportacje 
do obozów, więzień i prac przymusowych miały na celu zastra-
szenie ludności, która podczas II wojny światowej pomagała 
ludności żydowskiej oraz wspierała partyzantów walczących 
z niemieckim okupantem. Przewrotne to wieś, która poniosła 
największe straty na tym terenie. Zginęło ponad 111 osób. Do 
dziś żyją jeszcze świadkowie tego tragicznego ludobójstwa.

Anna Morawiec

Program artystyczny w wykonaniu uczniów

Zaproszeni goście złożyli symboliczne kwiaty
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Jak wyglądały początki firmy?

Firma MURPOL działa od 1987 roku, 
ale swoją działalność na terenie gmi-
ny Głogów Młp. rozpoczęła w 1997 
roku. Firma ma swoją siedzibę w 
Woli Cichej. Uważam, że lokalizacja 
w tej części gminy to dobry wybór ze 
względu na bliską lokalizację kopalni 
oraz bardzo dobrą komunikację.

Jaka jest oferta przedsiębiorstwa?

Podstawowym zakresem działalności firmy jest wydobywa-
nie i sprzedaż kruszywa naturalnego. Obecnie mamy ko-
palnie piasku i żwiru w Czarnej Sędziszowskiej, Pustkowie 
k. Dębicy i Woli Małej k. Łańcuta. W naszych kopalniach 
produkujemy szeroką gamę kruszyw (piasek kopany, płu-
kany, pospółkę oraz różne frakcje żwirów) znajdujących za-
stosowanie w drogownictwie i budownictwie do produkcji 
betonów, prefabrykatów betonowych i innych materiałów 
budowlanych. Oferta jest skierowana zarówno dla klientów 
indywidualnych jak i dla firm. Produkowane przez nas kru-
szywa spełniają wszystkie normy jakościowe, na które po-
siadamy odpowiednie świadectwa i certyfikaty.

Stworzenie od podstaw biznesu o takim profilu nie należa-
ło chyba do najłatwiejszych?

To prawda, procesy wydobycia kruszywa są bardzo skom-
plikowane, dlatego takiej firmy nie można stworzyć w rok 
czy dwa. Samo zgromadzenie dokumentacji, od momentu 
zamiaru podjęcia pomysłu o otwarciu kopalni, do momen-
tu jego realizacji trwa około pięciu lat. Do tego trzeba do-
liczyć ogromne koszty przygotowywania dokumentacji. To 
wymaga bardzo dużo pracy, zaangażowania i czasu. Prowa-
dzenie firmy wydobywającej kruszywa wiąże się również z 
zatrudnieniem odpowiednich ludzi, dlatego firma posiada 
3-osobowy dział przygotowawczy na czele z Kierownikiem 
Zakładu Ruchu Górniczego, który zajmuje się planowa-
niem wydobycia kruszywa.

Sukces w branży kruszyw spowodował, że rozszerzył Pan 
swoją działalność.

Tak, oprócz działalności związanej z eksploatacją kruszywa 
naturalnego firma posiada Okręgową Stację Kontroli Po-
jazdów, w której są wykonywane badania wszystkich typów 
pojazdów: osobowych, ciężarowych, autobusów, przyczep, 
naczep, traktorów, motocykli itp. Wykonujemy też okresowe 
badania techniczne, pierwsze badania techniczne pojazdów 
sprowadzonych z zagranicy i inne, dodatkowe badania. Ko-
lejnym krokiem w rozwoju firmy było otworzenie stacji pa-
liw. Obecnie wchodzę jeszcze w działalność deweloperską.

Czy prowadzenie firmy o kilku profilach jest częścią jakie-
goś konkretnego biznes-planu?

Nie chcę się ograniczać wyłącznie do jednego profilu dzia-
łalności. Uważam, że nie można iść w jednym kierunku. Fir-
mę trzeba ciągle rozwijać. Dlatego działalność mojej firmy 
jest tak zróżnicowana. Ma to też jakiś cel przyszłościowy, 

FIRMĘ TRZEBA CIĄGLE ROZWIJAĆ
Rozmowa ze Zbigniewem Muriasem, właścicielem firmy MURPOL

bo w razie niepowodzenia w którejś z branży nie ma zała-
mania, tylko można się przebranżowić w innym kierunku.

Jak z perspektywy ponad 20 lat prowadzenia biznesu wy-
gląda obecnie prowadzenie firmy? Co jest największym 
problemem w Pana pracy?

To co pozostało bez zmian to zapotrzebowanie na kruszywa, 
które zawsze było i będzie. Zmieniło się to, że mamy coraz 
więcej biurokracji oraz problem ze znalezieniem dobrego pra-
cownika. Dziś nie kształci się już ludzi do pracy na maszynach 
i sprzętach. I tu pojawia się problem. W procesie kształcenia 
nie kładzie się nacisku na to, żeby ludzi nauczyć konkretnego 
zawodu, tylko żeby ich szkolić. Osoby po studiach rzeczywi-
ście mają wiedzę, ale do tego żeby założyć własną firmę i nią 
zarządzać. A nie ma ludzi chętnych do pracy, którzy posiadają 
konkretne umiejętności. To są nasze dwie bolączki. Poza tym 
w dzisiejszych czasach często maszyny zastępują ludzi, ponie-
waż niestety, ale w przypadku naszej firmy maszyny są w stanie 
wytworzyć np. pięć razy więcej kruszywa niż człowiek. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Katarzyna Madej

Firma MURPOL specjalizuje się w wydobywaniu  
i sprzedaży kruszywa naturalnego
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Szanowni Państwo! EkoGłog Sp. 
z o.o. w Głogowie Młp. zachęca do 
skorzystania z cieszących się zain-
teresowaniem mieszkańców gminy 
usług, jakim są m.in.:

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

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

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

GOSPODARKA

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

W najbliższym czasie rozpoczną się prace przy prze-
budowie pięciu ulic w Głogowie Młp. – Sikorskiego, 
Gajowej, Długiej, Jaśminowej oraz odcinka drogi 
powiatowej. Przebudowa tych dróg to część dużego 
projektu realizowanego przez gminę, związanego 
z usprawnieniem ruchu drogowego oraz zapewnie-
niem bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom. 

Przebudowa ulicy Sikorskiego obejmuje przede wszystkim 
wzmocnienie i poszerzenie jezdni. Dzięki podniesieniu pa-
rametrów jezdni w przyszłości nie będzie wymagała ona 
częstych remontów. Na tym odcinku przebudowane zostaną 
też dwie zatoki autobusowe, indywidualne i publiczne zjazdy, 
a w ciągu ulicy powstanie ścieżka rowerowa i nowe chodniki. 
Na ulicy Gajowej zostanie położony nowy asfalt i powstanie 
lewostronny chodnik. Inwestycja obejmuje też odcinek drogi 
powiatowej nr 1204R, która zostanie wzmocniona i posze-
rzona do szerokości 6 metrów. Przy drodze wybudowany 
zostanie chodnik i kanalizacja deszczowa. Ulice mają zostać 
przebudowane do końca sierpnia br.

Druga część inwestycji dotyczy przebudowy ulic Długiej i Jaśmi-
nowej znajdujących się na os. Słonecznym. Drogi również zo-
staną wzmocnione i poszerzone, a wzdłuż nich powstaną nowe 
chodniki i ścieżka rowerowa. Dodatkowo przy ul. Jaśminowej, 

w obrębie istniejącego przystanku, wybudowana zostanie bez-
pieczna zatoka autobusowa. Przebudowa tych ulic ma potrwać 
do końca września br. Pierwszą część zadania, czyli przebudowę 
ul. Sikorskiego, Gajowej oraz powiatowej nr 1204R zrealizuje fir-
ma STRABAG, natomiast przebudowę ul. Długiej i Jaśminowej 
– Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. Przebudowa dróg 
to część projektu pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz 
poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrów-
noważonego transportu publicznego na terenie ROF”. 

Anna Morawiec

RUSZA PRZEBUDOWA ULIC W GŁOGOWIE MŁP.

Podpisanie umowy z firmą STRABAG

Trwają prace przy rozbudowie Publicznego Przed-
szkola w Głogowie Młp. Gminna inwestycja za bli-
sko 5,7 mln zł ma celu rozbudowanie istniejącej pla-
cówki tak, aby w przyszłości mogła ona pomieścić 
zwiększającą się liczbę dzieci.

Obecnie przy przedszkolu trwają prace rozbiórkowe. Część 
istniejących ścian została już rozebrana, w celu wydzielenia 
w przedszkolu dodatkowych pomieszczeń. Budynek będzie tak-
że rozbudowany o dwa piętra. W wyniku rozbudowy powstaną 
nowe sale wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym, szatnie 
i zaplecze kuchenne. Przygotowane zostaną też nowe pomiesz-
czenia biurowe i zaplecze dla personelu. W budynku zamonto-
wana zostanie również winda osobowa. Po przebudowie po-
wstanie 12-oddziałowe przedszkole, gdzie naukę będzie mogło 

rozpocząć 250 przedszkolaków i 65 dzieci w żłobku. Powiększy 
się też metraż budynku, a co za tym idzie warunki i komfort pra-
cy w przedszkolu. Prace mają potrwać do końca września br.

Anna Morawiec

TRWA ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA 

Rozbudowane przedszkole będzie mogło pomieścić więcej dzieci 
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Po raz pierwszy w „Gale-
rii pod Ratuszem” w Gło-
gowie Młp. można obej-
rzeć Pani wystawę. Co 
ciekawego zobaczymy?

Prezentowana wystawa 
to wybrane prace z cyklu 
Natura, Trawy, Pejzaż czy 
Architektura. Przedsta-
wione prace odwołują się 
do motywu szeroko poję-
tej natury i jego swobod-
nej interpretacji.

Gdzie szuka Pani swoich 
inspiracji?

Źródłem twórczych fa-
scynacji i inspiracji jest 
dla mnie niezmiennie przyroda z jej nieograniczonością, 
plenerowe wyzwania. Obrazy, jakie zapadają w podświado-
mości stają się intrygującym pretekstem do dalszych poszu-
kiwań w zaciszu pracowni.

Czy poprzez swoje prace chce Pani przekazać oglądającym 
coś szczególnego?

Na płótna przekładam nie tylko te oglądane obrazy, ale też, 
a może przede wszystkim własne emocje, rodzące się w da-
nym momencie, które dzięki pociągnięciom pędzla zostają 
utrwalone na zawsze. Dzięki temu zamykam w obrazie swo-
je emocje i uwalniam je w odbiorcy, na którego konkretny 
obraz wywiera swój indywidualny wpływ.

Co wyjątkowego jest w Pani twórczości?

Ogromną rolę w mojej twórczości odgrywa spontaniczność 
i emocje oraz sam proces twórczy. W malarstwie najczęściej 
stosuje technikę-akryl, olej oraz techniki własne, co daje mi 
możliwość uzyskiwania różnorodnej faktury. Malarstwo 
pozwala mi kreować własne widzenie rzeczywistości, od-
krywania za każdym razem czegoś innego, odmiennego, za 
każdym razem od nowa fascynującego.

ZAMYKAM W OBRAZIE SWOJE EMOCJE
Rozmowa z malarką Krystyną Gniewek

www.materacebokat.pl
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A poza malarstwem, czy jakaś dziedzina sztuki jest Pani 
równie bliska?

Poza malarstwem zajmuję się grafiką użytkową, fotografią ple-
nerową, aranżacją wystaw i form przestrzennych. Od 2011 roku 
prowadzę wakacyjną galerię ChristinaArt w Bratkowicach. Na 
co dzień mieszkam i tworzę w Katowicach, ale coraz częściej 
maluję też w swoich rodzinnych stronach – Bratkowicach.

Czy działa Pani w jakiś klubach sztuki, grupach malarskich?

Jestem członkiem Stowarzyszenia Twórców Sztuki w Kato-
wicach, Grupy Twórczej Inter-Art w Niemczech oraz Kobie-
cej Grupy Plastycznej „Droga” w Rzeszowie. Prezentowałam 
swoje prace na osiemnastu wystawach indywidualnych oraz 
ponad stu zbiorowych zarówno w kraju jak i za granicą, m.in. 
w Jastarni, Wieliczce, Makowie Podhalańskim, Ostródzie, 
Hiszpanii i Niemczech. Moje prace znajdują się też w Muzeum 
Żup Krakowskich, Muzeum Drogownictwa w Szczucinie, 
w instytucjach i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. 
Zapraszam serdecznie wszystkich czytelników na wystawę 
mojego malarstwa w „Galerii pod Ratuszem” w Głogowie Ma-
łopolskim, która potrwa do 8 czerwca.

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała: Katarzyna Madej

„Galeria pod Ratuszem” została otwarta w listopadzie 2014 roku i od 
tej pory nieprzerwanie kontynuuje swoją działalność. Została stwo-
rzona po to, aby artyści malarze i rzeźbiarze z całej gminy oraz ar-
tyści z zewnątrz mogli w niej prezentować swoje prace. Co miesiąc 
klimatycznych podziemiach ratusza prezentowane są więc nowe wy-
stawy malarstwa, rzeźby lub fotografii. Galeria jest czynna w każdy 
wtorek i piątek w godzinach 17:00 – 19.00. Wstęp bezpłatny.

Krystyna Gniewek na tle swoich prac

Źródłem inspiracji Krystyny Gniewek jest przede wszystkim przyroda  
i jej nieograniczoność
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Redakcja „Ziemi Głogowskiej” na bieżąco śledziła 
działania ekipy filmowej i informowała czytelni-
ków o postępach w pracy nad filmem. Nareszcie 
nadeszła chwila, w której gotowe dzieło można 
było zobaczyć, co prawda na początku tylko na 
seansie dla zaproszonych gości, lecz wkrótce do-
czekamy się również premiery i w Głogowie Ma-
łopolskim. Odbędzie się ona zaraz po ukończeniu 
remontu sali kinowej w Miejsko Gminnym Domu 
Kultury im. Franciszka Kotuli.

Zaproszonych na premierę gości przywitał bur-
mistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj, ini-
cjator powstania filmu, a następnie przez 32 minuty wszy-
scy z zapartym tchem śledzili filmową biografię Franciszka 
Kotuli. Oprócz scen dokumentalnych, film zawiera również 
fragmenty fabularyzowane. W scenach z okresu międzywo-
jennego oraz z czasów II wojny światowej, w postać Kotuli 
wcielił się Jerzy Kiebała, natomiast rolę głównego bohate-
ra w ostatnich latach jego życia odegrał Stanisław Kotula. 
W filmie wystąpiły również dzieci z zespołu „Hanka” oraz 
członkowie grup inscenizacyjnych „Othala” i Podkarpackie-
go Stowarzyszenia Miłośników Militariów. Muzykę do filmu 
skomponował Daniel Rogowski, a nagrał zespół ze Szkoły 
Muzycznej w Głogowie Małopolskim.

Po zakończeniu seansu na sali kinowej odbyła się rozmowa, 
w której uczestniczyli reżyser i autor scenariusza Roland Du-
biel, Bogusław Kotula, syn Franciszka i dr Robert Borkowski 
dyrektor Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Głogowie 
Młp., który był konsultantem ekipy filmowej. Wyjaśnił on, 
że przy powstawaniu filmu wykorzystane zostały fragmenty 
twórczości pisarskiej Franciszka Kotuli oraz prywatne listy, 
które prezentują osobiste wątki jego życia. Dzięki temu moż-
na było ukazać, jak silne związki łączyły Franciszka Kotulę 
z jego rodzinnym miastem, Głogowem Małopolskim. 

Następnie głos zabrał Bogusław Kotula. Bardzo dziękuję 
burmistrzowi Pawłowi Bajowi za ten film – powiedział – mój 

ojciec zawsze pamiętał o tym, gdzie się urodził i wychował. 
To tutaj nauczył się tego, co stało się nadrzędną zasadą jego 
życia – szacunku dla przeszłości. Bogusław Kotula podzielił 
się z widzami swoimi wspomnieniami dotyczącymi ojca, 
które często związane były z różnymi zabawnymi sytuacja-
mi. Przyznał, że był on człowiekiem posiadającym wie-
le talentów, a jednym z nich był zmysł organizacyjny, bez 
którego trudno byłoby mu kontrolować swoją aktywność 
udzielającą się na bardzo różnych polach. 

Z kolei Roland Dubiel podziękował wszystkim, którzy przy-
czynili się do powstania filmu, przede wszystkim burmi-
strzowi Pawłowi Bajowi. Produkcja pozwoliła przywrócić 
Głogowowi Małopolskiemu Franciszka Kotulę, który został 
zawłaszczony przez Rzeszów. Prawdą jest, że większą część 
swojego życia Kotula spędził w Rzeszowie, ale Głogów Ma-
łopolski zawsze był bliski jego sercu. Po śmierci wrócił do 
niego i został pochowany na cmentarzu na Piasku, kilka-
dziesiąt metrów od swojego rodzinnego domu.

Katarzyna Madej

PREMIERA FILMU O FRANCISZKU KOTULI
9 maja w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbył się premierowy pokaz filmu „Swój nieznany”. Film 
prezentuje historię życia Franciszka Kotuli zasłużonego dla polskiej kultury ludowej badacza i muzealnika.

Widownia przyjęła film bardzo ciepło

Rozmowa popremierowa. Stoją od lewej: reżyser Roland Dubiel, syn Franciszka Kotuli 
– Bogusław Kotula oraz dyrektor biblioteki Robert Borkowski

Franciszek Kotula – ur. 26 mar-
ca 1900 r. w Głogowie Młp., zm. 
26 kwietnia 1983 r. w Rzeszowie. 
Etnograf, który jako pierwszy wy-
czerpująco udokumentował kulturę 
ludową Podkarpacia. Badacz-samo-
uk, który jako prawdopodobnie je-
dyny etnograf w Polsce, już przed II 
wojną światową dotarł do „wiejskiej 
duchowości” – skrzętnie ukrywanej alternatywnej religii wyznawa-
nej przez chłopstwo. Równocześnie niezwykły pedagog, pionier 
interaktywnego muzealnictwa. Prawdziwy patriota, żołnierz AK 
w niezwykły sposób ratujący zarówno dziedzictwo materialne 
Podkarpacia, jak również miejscową ludność przed represjami 
niemieckiego okupanta. W czasach PRL kontynuował swoją pra-
cę, pozostając bezpartyjnym, niezależnym działaczem ratującym 
dorobek kultury ludowej przed zniszczeniem przez ówczesną wła-
dzę. Dziełem jego życia jest Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie, 
którym zarządzał długie lata, obecnie przechowujące w niedostęp-
nym dla zwiedzających archiwum większość jego dorobku.
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Już 9 czerwca bezpośrednio przed rozpoczęciem dni Głogo-
wa Młp. na scenie plenerowej przy krytej pływalni „Wodnik” 
wystąpią uczestnicy Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów 
Mażoretkowych i Cheerleaderkowych „FAME”. Kadetki, ju-
niorki i seniorki jednym słowem mażoretki i cheerleaderki 
w wieku od 7 lat po nastolatki przy dźwiękach tanecznej mu-
zyki zaprezentują widowiskowe układy taneczno-marszowe 
z elementami akrobatyki i żonglerki. Na zakończenie prze-
glądu barwny korowód przejdzie ulicami miasta.

Dwa kolejne przeglądy odbędą się na scenie plenerowej 
w parku „Grabina”. 15 czerwca scena będzie należeć do 
uczestników Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. 
Dla uzdolnionej młodzieży z terenu województwa to dosko-
nała szansa do zaprezentowania się szerszej publiczności oraz 
możliwość poddania się ocenie profesjonalistów. Przez dwa 
kolejne dni scena zamieni się w taneczny parkiet, bo w tych 
dniach wystąpią uczestnicy Wojewódzkiego Przeglądu Ta-
necznego „Roztańczona wiosna”. Pierwszego dnia uczestni-
cy zatańczą taniec ludowy, zaś kolejnego współczesne formy 
tańca. W ubiegłym roku do konkursu zjechało ponad 900 

tancerzy z całego województwa, którzy rywalizowali o nagro-
dy finansowe i wyróżnienia. A będzie o co walczyć. W łącznej 
puli nagród przeglądu znajduje się aż 9 tys. zł. Jak co roku 
widzowie będą mieli okazje zobaczyć widowiskowe choreo-
grafie i niezapomniane kreacje sceniczne.

Katarzyna Madej

CZERWIEC W KULTURZE.  
BĘDZIE MUZYCZNIE I TANECZNIE

Czerwiec w kulturze będzie wielkim festiwalem talentów. W tym miesiącu w naszym mieście odbędą się aż 
trzy przeglądy o zasięgu wojewódzkim. Gratka dla sympatyków tańca, muzyki i widowiskowych choreo-
grafii. Pierwszy przegląd rozpocznie obchody Dni Głogowa Młp.

W ubiegłym roku podczas przeglądu tanecznego zaprezentowało się ponad 900 tancerzy

„Wydobyte z przestrzeni” to konkurs, który 
został zaadresowany do dorosłych rzeźbiarzy 
nieprofesjonalnych. Choć to pierwsza edycja 
konkursu – od razu spotkała się z entuzjazmem 
artystów i do oceny wpłynęło aż 115 prac od 22 
autorów z całego Podkarpacia. Prace to głównie 
płaskorzeźby i rzeźby wykonane w drewnie, od 
drobnych figurek po duże, kilkumetrowe rzeź-
by. Temat prac był dowolny, ale dominowała te-
matyka ludowa i religijna. Pojawiło się też kilka 
rzeźb nowoczesnych. Prace zostały ocenione 
w dwóch kategoriach: rzeźba ludowa i pozo-
stałe formy rzeźbiarskie. Komisja artystyczna 
w składzie: Krzysztof Brzuzan – artysta rzeźbiarz z Rzeszo-
wa, Bogdan Topór – artysta rzeźbiarz z Rzeszowa, Marek 
Twardy – rzeźbiarz z Futomy jednogłośnie stwierdziła, że 
poziom nadesłanych prac był wysoki i zróżnicowany, a au-
torzy odpowiedzieli na hasło imprezy. Komisja wyróżniła 
prace następujących autorów:

Kategoria „Rzeźba ludowa”: I miejsce i nagrodę w wyso-
kości 500 zł otrzymał Leszek Kwiatkowski za pracę „Spra-
gniony”. II miejsce i nagrodę w wysokości 400 zł – Jan Ju-
cha za pracę „Chrystus Frasobliwy”, a III miejsce nagrodę 
w wysokości 300 zł – Krzysztof Pelc za pracę „Szopka”. Wy-
różnienia – każde w wysokości po 100 zł otrzymali: Marian 

Sochacki za pracę „Kapliczka”, Tadeusz Pindyk za pracę 
„Kosiarz” i Piotr Więch za pracę „Ukrzyżowany”.

Kategoria „Pozostałe formy rzeźbiarskie”: I miejsce i na-
grodę w wysokości 500 zł otrzymał Adam Rąpała za pracę 
„Zachodźże słoneczko”. II miejsce i nagrodę w wysokości 
400 zł otrzymał Krzysztof Kołek za pracę „Ala ma kota” i III 
miejsce i nagrodę w wysokości 300 zł otrzymał Bogdan Ja-
skuła za pracę „Chcę pomóc”. Wyróżnienia otrzymali: An-
drzej Tarka za pracę „Krzyż”, Marzena Karpińska za pracę 
„W drodze do Betlejem” i Rafał Misiąg za pracę „Golgota”.

Katarzyna Madej

NAJLEPSI RZEŹBIARZE NAGRODZENI!
Po raz pierwszy dom kultury w Głogowie Młp. zaprosił dorosłych twórców z terenu województwa do udziału 
w konkursie rzeźbiarskim „Wydobyte z przestrzeni”. To pierwsza edycja konkursu, dzięki któremu artyści 
mieli możliwość zaprezentowania swojego dorobku artystycznego szerszemu gronu odbiorców.

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody finansowe
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Gra na instrumencie muzycznym i śpiew to znakomi-
ty sposób, by rozwijać swoją świadomość muzycz-
ną, wrażliwość artystyczną i wyćwiczyć poczucie 
rytmu oraz słuch. Od 2005 roku rozwijanie swoich 
muzycznych zainteresowań umożliwia Szkoła Mu-
zyczna I stopnia w Głogowie Młp. 

Od wielu lat roku z myślą o rozwijaniu indywidualnych moż-
liwości i zdolności muzycznych dzieci i młodzieży Szkoła Mu-
zyczna w Głogowie Młp. organizuje konkursy talentów. To daje 
uczniom możliwość zaprezentowania swoich umiejętności 
zdobytych podczas zajęć oraz ich zweryfikowania na szerszej 
arenie. Jednym z tradycyjnych konkursów jest organizowa-
ny cyklicznie w Głogowie Młp. Konkurs Piosenki Dziecięcej. 
Konkurs dla dzieci w wieku przedszkolnym wyróżnia się tym, 
że aby wziąć w nim udział nie trzeba być uczniem szkoły mu-
zycznej – wystarczy lubić śpiewać. Wzorem ubiegłych lat rów-
nież i w tym roku nie brakowało chętnych do zaprezentowania 
swoich talentów. Każdy uczestnik konkursu wykonał własną 
interpretację jednego utworu w języku polskim. Tegoroczną 
zwyciężczynią konkursu została Karolina Woźny z Przedszko-
la Parafialnego im. św. Michała Archanioła w Głogowie Młp. 
i to ona w nagrodę będzie miała możliwość rozpoczęcia nauki 
Szkole Muzycznej w Głogowie Młp. II miejsce zajęła Katarzy-
na Kielar z Przedszkola w Pogwizdowie Nowym, a trzecie Lau-
ra Kuźnia – uczennica Publicznego Przedszkola w Głogowie 
Młp. Wyróżnienia otrzymało aż jedenastu wykonawców.

Natomiast 18 maja odbył się III Regionalny Konkurs „We-
sołe Smyczki”. Tym razem skierowany dla uczniów szkół 
muzycznych, którzy mogli się pochwalić swoimi umiejęt-
nościami w zakresie grania na instrumentach smyczkowych 
– skrzypcach, altówce, wiolonczeli lub kontrabasie. Instru-

menty te są bardzo popularne, ponieważ tworzą wyjątkową 
i piękną muzykę. Młodzi muzycy wykonali po dwa dowol-
ne utwory z towarzyszeniem fortepianu. Zadanie było tym 
bardziej trudne, że uczniowie musieli wykonać utwory z pa-
mięci. Jury również nie miało łatwego zadania, aby wybrać 
najlepszych spośród tylu młodych uczestników. Podczas 
konkursu wyłoniono aż 11 laureatów oraz przyznano 14 
wyróżnień w czterech grupach wiekowych. Z naszej gminy 
w kategorii gry na skrzypcach wyróżnienie otrzymała Alek-
sandra Bujak, a w kategorii gry na wiolonczeli i kontrabasie 
wyróżniona została Milena Węglowska. Jurorzy postanowili 
też wyróżnić nauczycieli przygotowujących uczniów do wy-
stępu oraz akompaniatorów bez których pomocy nie było 
by możliwe przygotowanie tak profesjonalnych występów. 

Anna Morawiec

SZKOŁA MUZYCZNA STAWIA NA MŁODE TALENTY

Kolejne sukcesy młodych tancerzy z grup 
działających przy Miejsko Gminnym Domu 
Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Młp. Głogow-
ska „Hanka” i „Koralik” z Pogwizdowa No-
wego zdobyły wyróżnienia na wojewódzkim 
przeglądzie w Stalowej Woli. 

24 kwietnia w Spółdzielczym Domu Kultury w Sta-
lowej Woli odbył się XIV Wojewódzki Przegląd Ze-
społów „O Gęsie Pióro”. W tegorocznej edycji wy-
startowało 14 grup tanecznych z województwa 
podkarpackiego w tym Zespół Pieśni i Tańca „Han-
ka” gr. 3 z tańcami rzeszowskimi oraz gr. 4 z tańcami 
lubelskimi, zdobywając w przeglądzie wyróżnienia. 
Swoją debiutancką premierę na przeglądzie tanecznym miał 
Zespół Tańca Ludowego „Koralik” gr. starsza, który zatańczył 
poleczkę zdobywając również wyróżnienie. Zespół „Koralik” 
to dzieci w wieku sześciu i siedmiu lat ze szkoły podstawowej 
w Pogwizdowie Nowym. Opiekę nad „Koralikiem” z ramie-

nia szkoły sprawuje Grażyna Bieniek. Obydwa zespoły pra-
cują pod opieką choreograficzną Edyty Śliwy –  etatowego 
pracownika MGDK w Głogowie Małopolskim.

Katarzyna Madej

TANECZNE SUKCESY ZESPOŁÓW Z DOMU KULTURY

Zespół taneczny „Koralik” ze Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie Nowym

Zwyciężczyni Konkursu Piosenki Dziecięcej – Karolina Woźny  
z Przedszkola Parafialnego im. św. Michała Archanioła w Głogowie Młp.

Grupa AA EDEN
 w Głogowie Młp. zaprasza na spotkanie w każdy czwartek o godz. 18.00 w Miejsko Gminnym Domu Kultury w Głogowie Młp. w pok. nr 109. 

Mitingi otwarte dla wszystkich zainteresowanych odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca.  Tel. 515 249 728
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BIBLIOTEKA POLECA
Przemysław Wilczyński,  
Jan Kaczkowski. Życie pod prąd

To pierwsza biografia księdza Jana 
Kaczkowskiego. Co sprawiło, że wikary 
z niewielkiej miejscowości na Kaszu-
bach stał się najbardziej rozpoznawal-
nym duchownym w kraju? Kochała go 
cała Polska. Chętnie opowiadał o swo-
im życiu, walce z rakiem i założonym 
przez siebie hospicjum. Ale czy znali-
śmy go naprawdę? Przyjęcie do semi-

narium dzięki protekcji znanego polityka, rozpacz po przy-
byciu do Pucka, wpływanie na lokalne wybory, tęsknota za 
ojcostwem i skomplikowane relacje z „synkami” oraz kulisy 
konfliktu z arcybiskupem – to tylko kilka z mniej znanych fak-
tów, które złożyły się na historię Jana Kaczkowskiego. Autor 
stworzył obraz człowieka, który według księdza Adama Bo-
nieckiego „uratował honor polskiego kapłaństwa”.

Andrzej Chwalba, Legiony Polskie

W roku jubileuszu stulecia odzyska-
nia niepodległości Andrzej Chwalba 
proponuje książkę, jakiej przez deka-
dy brakowało na polskim rynku. Jacy 
naprawdę byli legioniści? Jak żyli na 
co dzień? Jakie przyświecały im idee 
i czy udało się je zrealizować? Wydaje 
nam się, że historia Legionów jest po-
wszechnie znana, ale czy wiemy, któ-
re jej elementy są prawdziwe? W naj-

nowszej książce Andrzej Chwalba stawia te i inne pytania 
na temat Legionów i stara się na nie odpowiedzieć. Jednym 
tchem przeczytamy więc o militarnych dziejach Legionów 
Polskich, o broni i wyposażeniu, a także o zażartych spo-
rach między brygadami, o posłudze medycznej i duchowej, 
wreszcie o tym, jaki wpływ miał legionowy etos na popula-
ryzację sportu, literatury i sztuki wśród Polaków. 

Szymon Radzimierski, Dziennik 
Łowcy Przygód. Etiopia. U Stóp 
Góry Ognia

Prawdziwy zapis egzotycznej wypra-
wy do serca Afryki! Kręci cię nocna 
wspinaczka do krateru rozżarzonej 
lawy? Chcesz wiedzieć, co się czuje, 
gdy dzikie hieny jedzą ci z ręki albo hi-
popotam niemal wywraca łódź, którą 
płyniesz? A może masz ochotę poznać 
tajemniczych Mursich, pijących krew, 

czy nieustraszonych Hamerów skaczących po grzbietach by-
ków? Dobrze trafiłeś! Przed nami jeszcze noc w bazie woj-
skowej na słonej pustyni, gigantyczny pyton w śmiertelnym 
uścisku z serwalem, groźne krokodyle i tysiąc innych prze-
żyć. Pamiętasz młodego podróżnika i blogera, który zabrał 
cię na wyprawę do dżungli? To znowu ja, Simon. Tym razem 
chcę przemierzyć z tobą nieznane ścieżki tajemniczej, dzikiej 
Etiopii… Dołącz do mojej ekipy łowcy przygód! Ekstremal-
nie już było. Teraz walczymy o przetrwanie!

MGBP w Głogowie Młp.

W Wypożyczalni dla Dorosłych i Wypożyczalni dla Dzie-
ci w Głogowie Małopolskim, bibliotekarki zorganizowały 
kiermasz książki. Na sprzedaż wystawione zostały książki 
pochodzące z darów od czytelników. Ceny zaczynały się 
już od złotówki, co pozwoliło wielu osobom odwiedzają-
cym bibliotekę na zakup ulubionych książek za symbolicz-
ne pieniądze. Wśród oferty kiermaszowej znalazły się m.in. 
horrory Grahama Mastertona, sensacja autorstwa Roberta 
Ludluma i Alistaira Macleana, ale i również literatura pięk-
na, która wyszła spod pióra takich klasyków jak Henryk 
Sienkiewicz, Stefan Żeromski czy Józef Ignacy Kraszewski.

Filia MGBP w Wysokiej Głogowskiej w ramach obchodów 
Tygodnia Bibliotek już po raz siódmy zorganizowała akcję 
„Drugie życie książki”. W jej ramach czytelnicy wymienia-
li się książkami, dzięki czemu każda z nich mogła być od-
krywana od nowa przez kolejnego właściciela. Z kolei Filia 
MGBP w Budach Głogowskich po raz drugi przeprowadzi-
ła akcję „Wypożycz książkę w ciemno”. Polegała ona na wy-
pożyczeniu książki, która była zapakowana w papier, więc 
czytelnik nie znał ani jej tytułu, ani autora. Na opakowaniu 
znajdowało się tylko kilka haseł-kluczy, które miały nakie-
rować czytelnika na tematykę książki. Dopiero w domu, po 
jej rozpakowaniu, okazywało się, co wypożyczający trzyma 
w rękach. Często była to duża niespodzianka.

Na stronie internetowej biblioteki www.mgbp.com.pl można 
obejrzeć drugi film z cyklu „Głogowska ścieżka historyczna”. 
Tym razem, po pałacu książąt Lubomirskich, przyszła pora 
na głogowski ratusz. Film powstał we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem „Gdzieś Tu”. Przedstawia historię budynku gło-
gowskiego magistratu, która jak się okazuje była bardzo burz-
liwa. Zapraszam wszystkich do obejrzenia filmu.

Robert Borkowski, dyrektor MGBP w Głogowie Młp.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 
W dniach od 8 do 15 maja w całej Polsce po raz 
piętnasty obchodzony był Tydzień Bibliotek. Dzień 8 
maja wyznaczono na początek tego najważniejsze-
go dla bibliotek tygodnia, ponieważ wówczas wypa-
da Dzień Bibliotekarza. Hasło bieżącego Tygodnia 
Bibliotek brzmiało (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA. Nasza 
biblioteka, jak co roku, również i teraz włączyła się 
w działania promujące czytelnictwo w naszej gminie.

Czytelnicy filii w Budach Głog. mogli wypożyczyć książkę w ciemno, czyli nie znając 
zupełnie jej tytułu, ani autora



V Dycha Głogowska, czyli jedna z większych imprez biegowych na Podkarpaciu. Na starcie ustawiło się ponad 190 biegaczy

Wystawa rzeźb Krzysztofa Brzuzana w Miejsko Gminnym Domu Kultury

DZIEJE SIĘ W GŁOGOWIE 

Nowe inwestycje w gminie. Na os. Niwa dobiegają końca prace przy budowie parkingu. Nowe miejsca postojowe powstaną także przy Miejsko Gminnym Domu Kultury

Malarstwo Jolanty Inglot w „Galerii pod Ratuszem”

Obchody Gminnego Dnia Strażaka w Stykowie i tradycyjny mecz o Puchar Burmistrza W Głogowie Młp. odbyła się już XIX zbiórka krwi i II rejestracja potencjalnych dawców szpiku
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FOTOREPORTAŻ

Wysoka Głogowska skąpana ostatkami promieni wiosennego słońca

Jeśli jesteś w związku  
albo w Twoim najbliższym 

otoczeniu jest osoba 
nadużywająca alkoholu  
grupa wsparcia dla osób 
współuzależnionych jest 

miejscem dla Ciebie.  
Tel.: 669 626 044 W
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Aby jednak powstały tak szczegółowe projekty studenci mu-
sieli bardziej poznać miasto i jego specyfikę. Na początek za-
poznali się z historią miasta, zabytkami oraz tym jak niegdyś 
jak odbywało się tutaj życie mieszkańców. Po uwagę wzięte 
zostały też obiekty użyteczności publicznej, atrakcje tury-
styczne i inne miejsca, które są dostępne dla mieszkańców. 
Na tej podstawie opracowali mocne i słabe strony miasta, 
a także przeprowadzili krótkie rozmowy z mieszkańcami, 
aby dowiedzieć się, co sami Głogowianie sądzą o miastecz-
ku. Dzięki takiej analizie studenci mogli opracować projekty 
rozwoju architektonicznego naszego miasteczka, skupiając 
się na tych elementach, o które warto zadbać w przyszłości.

Mieszkańcy, którzy odwiedzili wystawę mogli zapoznać się 
z nowoczesnymi wizjami rynku. Studenci opowiedzieli o swo-
ich projektach, które nawiązywały przede wszystkim do stwo-
rzenia w przyszłości wspólnej przestrzeni publicznej na płycie 
rynku. W swoich projektach skupili się m.in. na ujednoliceniu 
elewacji zabytkowych kamienic w pierzei rynkowej oraz usu-
nięciu z nich zbędnych reklam i bilbordów. Projekty miasteczka 
w przyszłości zakładały również nową, betonową nawierzch-
nię rynku wraz z elementami małej architektury: stylowymi 
latarniami, stojakami rowerowymi, niską zielenią, nowoczesną 
fontanną i schodkami z siedziskami. Nowatorskim pomysłem 
było odcięcie ruchu samochodowego od rynku i kierowanie 
poza jego obrębem, a także stworzenie kina plenerowego czy 
kawiarenek przy istniejących kamienicach. Studenci zwrócili 
również uwagę na olbrzymi potencjał stawów i stworzenie tu 
wypożyczalni sprzętu sportowo-turystycznego, sieci deptaków 
i alejek, miejsc grillowych i placu zabaw. 

Wspólną ideą studentów był plan stworzenia na głogowskim 
rynku miejsc spotkań i odpoczynku dla mieszkańców i tu-

rystów, tak jak odbywało się to niegdyś. Przedstawione po-
mysły były nowoczesne, ale z zachowaniem i podkreśleniem 
zabytkowego układu urbanistycznego rynku. Najlepsze pro-
jekty zostały nagrodzone przez burmistrza Pawła Baja. 

Katarzyna Madej

CZY TAK NASZE MIASTO  
MOŻE WYGLĄDAĆ W PRZYSZŁOŚCI? 

W głogowskim ratuszu odbyło się otwarcie niecodziennej wystawy pod nazwą „Głogów w przyszłości”. Wy-
stawę tworzą prace studentów wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rze-
szowskiej, którzy na przykładzie Głogowa przedstawili swoje pomysły, jak może wyglądać miasto przyszłości.

Tak według studentów mógłby wyglądać Głogów w przyszłości
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Dokąd w tym roku zabierzecie swoich uczniów?

Austria i Chorwacja. Mamy sprawdzoną już wcze-
śniej trasę, do której co jakiś czas wracamy. Jest to 
sześciodniowy wyjazd, w ramach którego mło-
dzież zwiedzi stolicę Austrii – Wiedeń oraz sporą 
część chorwackiej Dalmacji. Będziemy w Splicie, 
Omiśu oraz Makarskiej, a w drodze powrotnej 
także w Parku Narodowym – Jeziora Plitvickie.

Piękne miejsca, ale czy młodzież będzie miała 
czas wypocząć nad Adriatykiem?

Oczywiście, że tak. Wycieczki wiosenno-letnie 
konstruujemy zawsze tak, by młodzież na fini-
szu roku szkolnego miała także czas na wypoczynek. Mamy 
takie piękne miejsce w Dalmacji, gdzie są piaszczyste plaże. 
To właśnie tam będziemy stacjonować przez trzy dni. Nasze 
wycieczki oprócz tradycyjnych walorów historyczno-przy-
rodniczo-krajoznawczych mają również walor rekreacyj-
no-wypoczynkowy. Uważamy, że to połączenie jest właśnie 
tym, czego oczekuje młodzież.

Zdaje się, że nie jest to pierwsza tegoroczna wycieczka za-
graniczna…

Zgadza się. Już na początku roku szkolnego nasza młodzież 
mogła podziwiać Italię w ramach wyjazdu językowego zor-
ganizowanego przez panią Monikę Rękosiewicz–Tokarz. 
Następnie przyszedł czas na dwa wyjazdy naszych uczniów 
w ramach idei #SukcesLubiOdważnych. Czworo naszych 
uczniów przez dziesięć dni przebywało w Stanach Zjedno-
czonych, zwiedzając Nowy Jork.

Jak to możliwe, że wasi uczniowie mogą odwiedzać Stany 
Zjednoczone?

Pomysł na tego typu wyjazdy powstał już trzy lata temu. 
Pierwszym uczniem, który odwiedził USA był Dominik – 
bohater naszego filmu promocyjnego. W tym roku szkolnym 
z możliwości wyjazdu skorzystało czworo uczniów. Można 
powiedzieć, że jest to swego rodzaju prywatna inicjatywa 
wymiany międzynarodowej dla uczniów SLO. W tym roku 
wzięli w niej udział licealiści wyróżniający się w swojej pracy 
na rzecz szkoły i odnoszący sukcesy na niwie sportowej. Je-
dynym wymogiem formalnym jest ukończenie 18 lat w mo-
mencie wyjazdu. Uczniowie po przylocie do Nowego Jorku są 
goszczeni przez zaprzyjaźnionego z naszą szkołą nauczyciela.

Jest wiele szkół średnich chwalących się wyjazdami swoich 
uczniów. Jednak po zgłębieniu tematu okazuje się, że tylko 
znikoma część społeczności szkolnej miała możliwość poje-
chania gdziekolwiek…

W naszej szkole właściwie każdy uczeń ma szansę wyjechać. 
Głogowskie liceum liczy w zależności od danego roku około 
150 uczniów. W poprzednim roku szkolnym tylko w jednej 
wycieczce do Złotych Piasków w Bułgarii wzięło udział pra-
wie osiemdziesięcioro licealistów. Wydaje mi się, że to jest 
najlepsza odpowiedź na pytanie o dostępność naszych wy-

jazdów. Aby dopełnić obrazu, dodam jeszcze kilka innych 
danych z zeszłego roku szkolnego. Wycieczka w Bieszczady 
zgromadziła 45 uczniów, we wrześniowych wyjazdach do 
Trójmiasta wzięło udział 84 osoby, wyjazd językowy do Lon-
dynu zainteresował około 30 uczniów, a do Lwowa kolejnych 
20. Trzydzieścioro gimnazjalistów pojechało w Góry Stołowe 
i do Wrocławia, a prawie pięćdziesięcioro – do Krakowa. My-
ślę więc, że te liczby mówią same za siebie. Jest to ogromny 
plus naszej szkoły, że jej uczniowie mają bogatą ofertę wy-
jazdową. Wyróżnia nas to na tle często dużo większych szkół 
średnich. Nasze wycieczki są z reguły dostępne dla wszyst-
kich uczniów. Każdy, kto chce, może na nie pojechać. Nie-
które wyjazdy dedykowane były bardziej licealistom, a inne 
gimnazjalistom, wiele z nich były wycieczkami wspólnymi 
dla całej społeczności naszej szkoły. Kolejna kwestia to cena 
wyjazdów. Potrafimy je zorganizować sami. Praktycznie nie 
korzystamy z usług pośredników – biur podróży, a to powo-
duje, że cena wycieczek jest atrakcyjna.

Ktoś mógłby zapytać: „Chce się Wam? Przecież nic z tego 
nie macie, a trzeba być czujnym dwadzieścia cztery godzi-
ny na dobę”.

A ile czasu trzeba poświęcić, żeby takie wyjazdy dobrze przy-
gotować. Jeszcze więcej, jeśli czyni się starania o wymiany mię-
dzynarodowe. Sam brałem w takich udział. Widzę, jak od lat 
i z sukcesami pracują nad nimi nauczyciele Szkoły Podstawo-
wej w Głogowie Młp. Podziwiam ich za te owocne działania. 
Zobaczyć zadowoloną twarz młodego człowieka, który pierw-
szy raz widzi Koloseum, Big Bena czy Adriatyk – to bezcenne. 
Właśnie TO z tego mamy. Myślę, że trzeba być chociaż tro-
chę pasjonatem podróżowania. My swoją pasję przekazujemy 
i próbujemy w ten sposób zaszczepić wśród naszych wycho-
wanków. W bardzo wielu przypadkach się to udaje.

Macie już jakieś plany na przyszły rok szkolny?

Jasne. Jesteśmy „niespokojnymi podróżniczymi duszami”. 
Mamy też ogromne wsparcie naszej nowej Pani Dyrektor. 
Już wczesną jesienią w planach jest Paryż.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Katarzyna Madej

JESTEŚMY NIESPOKOJNYMI  
PODRÓŻNICZYMI DUSZAMI…

Rozmowa z Konradem Surowcem, nauczycielem wychowania fizycznego w ZSO w Głogowie Młp.

Wycieczka uczniów klas pierwszych do Trójmiasta w październiku 2016 r.



21ZIEMIA GŁOGOWSKA 5/2018 OŚWIATA

Tegoroczny Dzień Otwarty naszej szkoły, który miał 
miejsce 25 kwietnia został przygotowany z ogrom-
nym rozmachem. Na gimnazjalistów odwiedzają-
cych szkołę tego dnia czekało mnóstwo atrakcji 
z różnych dziedzin.

W hali sportowej można było spróbować swoich sił na 
ściance wspinaczkowej, tutaj również zorganizowano kon-
kurs rzutów do kosza, czyli basket challenge z youtuberem. 
Uczniowie klasy I LO przygotowali minispektakl pt. „Jak 
wykorzystać mózg?”. Po jego obejrzeniu widzowie, wy-
posażeni w instrukcje obsługi mózgu, mogli wziąć udział 
w turnieju „Koło Fortuny” i sprawdzić swoją wiedzę z języ-
ka polskiego. W szkolnej auli swoje prace plastyczne zapre-
zentowała Estera Fudali, uczennica kl. II GD.

Ciekawe wrażenie zrobiły pracownie przedmiotów ścisłych. 
Odbyły się tam pokazy fizyko-chemiczne pt. „W krainie su-
chego lodu”, czyli widowiskowe eksperymenty z wykorzysta-
niem sublimacji suchego lodu o temperaturze -79°C. Można 
było go dotknąć, a nawet posmakować w drinkach z soków 
i wody, także obejrzeć niezwykłą przemianę tego ciała stałego 
bezpośrednio w gaz w bańkach mydlanych, w ciepłej wodzie 
czy też z użyciem kwasów i zasad, z wykorzystaniem różnych 
wskaźników chemicznych oraz domowej czerwonej kapusty 
i soku z malin. Eksperymenty przeprowadzili uczniowie SLO 
z różnych poziomów nauczania pod nadzorem nauczycieli 
chemii i fizyki, omawiając równocześnie zachodzące zjawiska.

W sali geograficzno-historycznej zostały zaprezentowa-
ne doświadczenia geograficzne pod intrygującym tytułem 
„Śmierć w popiołach”, dotyczące dynamicznych procesów 
kształtujących powierzchnię Ziemi. Mogliśmy obserwo-
wać tworzenie rzeźby terenu na pustyni przedstawione za 
pomocą kaszy manny i suszarki do włosów, trzęsienie zie-
mi w mieście przy użyciu piasku, okruchów skalnych oraz 
klocków. Najbardziej widowiskowe okazały się erupcje 
wulkaniczne z wypływem lawy. Dodatkowo przygotowano 
wystawę pomocy dydaktycznych obejmujących różne for-
my rzeźby terenu m.in. modele wulkanów, przekroje przez 
wulkan, jaskinię czy rzeźbę górską wraz z jeziorem. Na od-
wiedzających czekała prezentacja o Pompejach oraz możli-
wość sprawdzenia swojej wiedzy w quizie Kahoot.

Bardzo bogato prezentowało się specjalne menu, przygotowa-
ne na ten dzień. Degustację deserów i potraw z krajów niemiec-
kojęzycznych proponowała kawiarenka „Das deutsche Cafe”. 
Jeśli francuskie śniadanie z bagietką i dżemem, a w dodatku 
z muzyką w tle, to tylko w „Restaurant de Paris”. Możliwość 
zjedzenia pysznego ciasta zamówionego z menu po angielsku, 
a w dodatku w otoczeniu pięknych kelnerek mówiących płyn-
ną angielszczyzną – to propozycja AMERICAN CAFE.

Dla pasjonatów matematycznego łamania głowy także nie 
brakowało atrakcji. Kostka Rubika, trójwymiarowe ukła-
danki logiczne, bryły przestrzenne, narzędzia mulitime-
dialne przydatne w matematyce, a przede wszystkim pokaz 
robota Lego Mindstorms to propozycje nauczycieli mate-
matyki i informatyki. Odwiedzający nas gimnazjaliści mieli 

LICEUM OTWORZYŁO SWOJE DRZWI  
DLA PRZYSZŁYCH UCZNIÓW

Pasjonaci matematycznych łamigłówek próbowali swoich sił  
m.in. w trójwymiarowych układankach logicznych

SALONIK PRASOWY (W BIEDRONCE )
GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, UL. PIŁSUDSKIEGO 24
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szansę sprawdzić swoje mocne strony w teście predyspo-
zycji i zainteresowań albo przejść krótki, acz intensywny 
pokaz ratownictwa medycznego. Swoją pasją podzielił się 
pan Piotr Kawa, nauczyciel biologii, który przygotował ga-
lerię wykonanych przez siebie zdjęć ptaków. Na tych, którzy 
chcieli pozostawić ślad swoich odwiedzin w murach naszej 
szkoły, czekała kronika z możliwością pamiątkowego wpisu. 

Przygotowanie Dnia Otwartego SLO to wielki wspólny wy-
siłek uczniów i nauczycieli, który zyskał uznanie w oczach 
odwiedzających nas gimnazjalistów. A była ich napraw-
dę spora grupa m.in. ze szkół w Cmolasie, Przewrotnem, 
Kolbuszowej, Budach Głogowskich, Wysokiej Głogowskiej, 
Głogowa Młp., a nawet Rzeszowa.

Anna Białek
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Pierwszego dnia wizyty w Rumunii każda ze szkół przedsta-
wiła prezentację, w której zawarła dotychczasowy dorobek 
wypracowany w ramach realizacji projektu Erasmus+. Przez 
kolejne dni uczestnicy pracowali w zespołach z ucznia-
mi z Grecji, Danii i Rumunii. Tematami zajęć były: „Style 
uczenia się”, „Proces uczenia się” oraz „Zarządzanie czasem 
i pieniędzmi”. Podczas ich realizacji młodzież dowiedziała 
się, jak identyfikować i oceniać własne kompetencje, brała 
udział w różnych ćwiczeniach, lekcjach i warsztatach. Wy-
korzystując narzędzia informatyczne oraz aplikacje interne-
towe uczniowie stworzyli infografiki, plakaty i broszury.

Zaledwie kilka dni wystarczyło, by nawiązać międzynarodowe 
przyjaźnie. Młodzież chętnie spotykała się w wolnym czasie, 
a podczas wspólnych rozmów wymieniała się wiedzą na te-
mat różnic kulturowych, historii swojego kraju oraz poglądów 
na otaczający nas świat. Organizatorzy pobytu zatroszczyli 
się o to, aby uczestnicy spotkania w Rumunii mogli poznać 
miasto i okolice. Wspólny spacer z przewodnikiem pozwolił 
poznać historię i architekturę tego pięknego miejsca. Po za-
jęciach w szkole uczniowie mogli zrelaksować się w centrum 

SPOTKANIE W RUMUNII
W dniach 16-20 kwietnia br. uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Głogowie Młp. przebywali w Rumunii 
w pięknym mieście Kluż Napoka w ramach realiza-
cji projektu Erasmus+ FOCUS. Grupę reprezentowali: 
Aneta Kubicka, Agata Bazan, Alicja Grodecka, Piotr 
Jaskuła, Mateusz Słapiński, Sebastian Rączkowski, 
a opiekę sprawowały Anna Lenart-Kulig i Anna Jeż. 
Uczniowie w trakcie pobytu mieszkali u swoich kole-
żanek i kolegów z dwóch rumuńskich szkół: Colegiul 
Technic Ana Aslan oraz Seminarul Teologic Ortodox.

Dzięki zagranicznym wymianom młodzież ma okazję doskonalić język angielski 
 i poznać kulturę krajów partnerskich

W zmaganiach konkursowych wzięło udział 23 uczniów 
z klas II i III gimnazjum oraz z klasy VII szkoły podstawowej 
z terenu gminy Głogów Młp. i okolic, którzy zostali wyłonieni 
podczas eliminacji szkolnych i zgłoszeni do etapu finałowe-
go. Oceny prezentowanych recytacji dokonali: pan Walenty 
Kotula – znany już wszystkim recytatorom polonista – oraz 
pan Piotr Grygiel – instruktor grup teatralnych i wokalnych 
w MGDK w Głogowie Młp. Członkowie jury podkreślali, że 
poziom prezentowanych recytacji był bardzo wysoki, a wska-
zanie tych najlepszych okazało się niełatwym zadaniem. Mło-
dzi artyści, solidnie przygotowani do wystąpień, dostarczyli 
publiczności wielu powodów do wzruszeń. Po raz pierwszy 
została przyznana Nagroda Burmistrza, którą pan Paweł Baj 
wręczył Natalii Rzeszutek z ZS w Przewrotnem. Laureatami 
konkursu zostali także: I miejsce – Katarzyna Skroban z ZS 
w Wysokiej Głogowskiej, II miejsce – Agata Potańska z SP 
w Widełce, III miejsce – Julia Kowalska z Gimnazjum Dwu-

NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ
To tytuł konkursu konkursu recytatorskiego zorgani-
zowanego w Zespole Szkół w Przewrotnem. W tym 
roku szkolnym został poświęcony twórczości o te-
matyce patriotycznej w związku z obchodami setnej 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz 
Głogowa Małopolskiego pan Paweł Baj oraz Dyrek-
tor Zespołu Szkół w Przewrotnem pan Lesław Rzeźnik.

sportowym, gdzie grali w kręgle oraz rozgrywali mecze piłki 
nożnej. Natomiast wizyta w muzeum etnograficznym przybli-
żyła młodzieży kulturę rumuńską, a warsztaty z tańca ludowe-
go: rumuńskiego i greckiego, były świetną zabawą. Ciekawym 
przeżyciem okazała się wycieczka do Kopalni Soli w Turdzie. 
To miejsce zachwyca turystów z całego świata nowoczesnym 
wnętrzem, w którym połączono piękno natury z oryginalnym 
oświetleniem tworząc niesamowity klimat i widok.

Ostatniego dnia wizyty w Rumunii uczniowie prezentowali 
swoje prace na wystawie zorganizowanej przez gospodarzy. 
Wystawę mogła obejrzeć również młodzież z zaprzyjaźnio-
nych szkół Kluż Napoki. Następnie podczas uroczystego 
obiadu wieńczącego czterodniowy pobyt wszyscy uczest-
nicy projektu otrzymali certyfikaty. Pożegnanie pięknego 
Klużu nie obyło się bez łez. Rumuńska przygoda skończyła 
się tak szybko. Cudowne chwile spędzone w tym mieście na 
zawsze pozostaną w naszej pamięci.

Anna Lenart-Kulig, Anna Jeż, SP w Głogowie Młp.

języcznego w Głogowie Młp. Wyróżnienia otrzymali: Marty-
na Kowalik z Gimnazjum Dwujęzycznego w Głogowie Młp., 
Iga Nowak z SP w Pogwizdowie Nowym, Bartosz Zając z SP 
w Głogowie Młp., Radosław Węglowski z SP w Stykowie, 
Agnieszka Zięba z ZS w Przewrotnem. Nagrodę Publiczności 
otrzymała Iga Nowak z SP w Pogwizdowie Nowym.

Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy 
Głogów Młp. za ufundowanie nagród dla laureatów. Jeste-
śmy wdzięczni pani Monice Zuber za przekazanie wyrobów 
cukierniczych na poczęstunek dla uczestników konkursu. 
Wszystkim artystom gratulujemy i zapraszamy za rok!

Organizatorki konkursu: Renata Pomykała, Cecylia Furman

Po raz pierwszy została przyznana Nagroda Burmistrza, którą otrzymała Natalia Rzeszutek
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Od września 2017 roku uczniowie klas gimnazjalnych z Zespołu Szkół 
w Przewrotnem zakwalifikowani do projektu „RAZEM DO PRZY-
SZŁOŚCI” mogą pogłębiać swoje zainteresowania przyrodnicze na 
zajęciach rozwijających z biologii i chemii. Podczas dodatkowych lek-
cji uczniowie wykonują samodzielnie eksperymenty, uczą się pracy 
w grupie, korzystają z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach 
projektu. Zajęcia prowadzi mgr Lucyna Pruchnik.

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

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

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

OŚWIATA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY ARTYKUŁ SPONSOROWANY ARTYKUŁ SPONSOROWANY ARTYKUŁ SPONSOROWANY

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

Na początku zebrani obejrzeli montaż słowno-mu-
zyczny ilustrowany fragmentami archiwalnych fil-
mów z udziałem Świętego Jana Pawła II. Recytatorzy 
z klasy VII wraz z zespołem wokalno-instrumental-
nym z klasy III przybliżyli treści nauk Papieża Polaka 
dotyczące Jego działań na rzecz wolności i pokoju. 
W atmosferze wzruszenia zebrani wysłuchali uko-
chanych papieskich pieśni: „Barki”, „Czarnej Madon-
ny”, „Wadowic”. Konkurs uświetnili swą obecnością 
Burmistrz Głogowa Młp. Pan Paweł Baj oraz Ksiądz 
Proboszcz Wacław Sopel. Pan Burmistrz, podkreślił, 
że ten konkurs – łączący społeczność gminy i parafii 
w Rudnej Wielkiej – jest jedyny pod tym względem. 
Jest to też ważna, cykliczna impreza poświęcona oso-
bie Świętego Jana Pawła II i upowszechnianiu wiedzy o Jego 
dziedzictwie wśród młodego pokolenia.

W poprzednich latach konkursy poświęcone Ojcu Świę-
temu miały najczęściej charakter plastyczny. Uczniowie 
wykonywali też własne prezentacje audiowizualne na te-
mat pontyfikatu Św. Jana Pawła II.  W ubiegłym roku był 
to sprawdzian wiedzy o naszym wybitnym Rodaku. Teraz 
przyszedł czas na recytacje. Uczestnicy konkursu wygłasza-
li teksty autorstwa Jana Pawła II – traktujące o Ojczyźnie, 
wolności i patriotyzmie. Inną opcją była prezentacja utwo-
rów poświęconych Papieżowi Polakowi w kontekście jego 
postawy Polaka i patrioty. Uczniowie wystąpili w trzech ka-
tegoriach wiekowych, a oto wyniki recytatorskich zmagań:

KATEGORIA KLAS I-III: I miejsce – Aleksandra Bujak 
(SP Rudna Mała), II miejsce – Laura Weselak (ZS Pogwiz-
dów Nowy), III miejsce – Jakub Tomaka (SP Rudna Mała). 

Wyróżnienia: Dawid Pękala (ZS Pogwizdów Nowy), Justy-
na Gaweł (SP Rudna Wielka).

KATEGORIA KLAS IV-V: I miejsce – Hanna Mazur (ZS 
Wysoka Głogowska), II miejsce – Kornelia Kozdrańska 
(ZS Pogwizdów Nowy), III miejsce – Anna Pelc (SP Rudna 
Mała). Wyróżnienia: Julia Czyż (SP Rudna Mała), Kornelia 
Paja (SP Rudna Mała).

KATEGORIA KLAS VI, VII, GIMNAZJUM: I miejsce – 
Iga Nowak (ZS Pogwizdów Nowy), II miejsce – Wiktoria Go-
lonka (SP Rudna Mała), III miejsce – Dominika Walczewska 
(ZS Wysoka Głogowska). Wyróżnienia: Paulina Rząsa (ZS 
Pogwizdów Nowy), Natalia Bartnik (SP Rudna Wielka).

Wszyscy wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody 
rzeczowe. Serdecznie gratulujemy laureatom i ich opiekunom.

Agnieszka Tłuczek

UCZNIOWIE W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II
10 maja w Domu Parafialnym im. Świętego Jana Pawła II w Rudnej Wielkiej odbyła IX edycja Gminno-Pa-
rafialnego Konkursu Papieskiego pod patronatem Burmistrza Głogowa Młp. Pana Pawła Baja i Proboszcza 
Parafii w Rudnej Wielkiej ks. dr Wacława Sopla. W tym roku konkurs  organizowany przez Szkołę Podstawową 
w Rudnej Małej w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę przebiegał pod 
hasłem „Święty Jan Paweł II – Papież Wolności”. 

Laureaci konkursu 
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Krzysztof Głowa w dokumencie lokacyjnym miasta przed-
stawił się jako dziedzic takich włości jak Przybyszówka, No-
wosielce i Lipie. Jeden z pierwszych badaczy historii Głogo-
wa Małopolskiego, Kazimierz Nitka, uzupełnił tę listę jeszcze 
o takie miejscowości jak Gumniska, Kielanówka, Bzianka 
i Rudna. Tereny te przylegały od zachodu i północy do posia-
dłości właścicieli Rzeszowa. Kompleks był obszerny i składał 
się z samych wsi, a najbliższym miejskim ośrodkiem był wła-
śnie Rzeszów. Krzysztof Głowa rozumiał, że nie jest to dla nie-
go sytuacja korzystna. Wieś była producentem żywności, na 
którą zawsze było zapotrzebowanie w mieście, z kolei miasto 
wytwarzało wyroby rzemieślnicze niezbędne na wsi. Wymiana 
handlowa pomiędzy społecznością miejską i wiejską odbywała 
się w mieście na cotygodniowych targach. Wówczas to, chło-
pi zajeżdżali wozami na rynek oferując mieszczanom zboże, 
warzywa, owoce, siano dla zwierząt i wszelkie wiktuały produ-
kowane na wsi. Po udanej sprzedaży, sami zamieniali się w ku-
pujących nabywając różne produkty rzemieślnicze: narzędzia 
rolnicze i gospodarskie, sprzęty domowego użytku, odzież, 
ozdoby, przedmioty zbytku. Zasiadali w domach zajezdnych 
racząc się wytwarzanym w miejscowym browarze piwem, a zy-
ski z całego przedsięwzięcia wpadały do szkatuły pana na Rze-
szowie. Krzysztof Głowa postanowił to zmienić.

W 1569 r. w sąsiednich dobrach Jana Pileckiego na terenie 
dawnej wsi lokowany został Sokołów, obecnie Sokołów Ma-
łopolski. Głowa uznał, że również powinien mieć w swoich 
włościach ośrodek miejski, który stanie się centrum wymia-
ny handlowej jego poddanych. Skorzystałby na tym osobiście 
pobierając czynsze od bogacących się mieszczan, skorzystali-
by na tym również jego poddani, którzy nie musieliby podą-
żać ze swoimi towarami do Rzeszowa. Gdy zapadła decyzja 
o założeniu miasta, Krzysztof Głowa stanął przed problemem 
znalezienia dogodnej lokalizacji. Musiało to być miejsce wy-
godne zarówno dla przyszłych mieszczan, jak i dla mieszkań-
ców okolicznych wsi. Podstawowym kryterium lokalizacji 
było położenie przy uczęszczanym szlaku oraz w miejscu, 
w którym był dostęp do wody. […] Jego wybór padł na leśny 
pagórek, który od północy i zachodu opływał potok Szlachci-
na, a obok przebiegał dukt łączący Pilzno z Raniżowem i da-
lej z Sandomierzem. Miejsce to, położone dwie mile staropol-
skie, czyli dzisiejsze 14 kilometrów, na północ od Rzeszowa, 
wydawało się na tyle atrakcyjne, że dawało szansę na to, aby 
miasto, które tutaj miało powstać, stało się alternatywą dla 
swojego południowego sąsiada.

To wszystko wskazuje na to, że Krzysztof Głowa dokładnie 
przemyślał swoją decyzję. Zakładając miasto, zapewne kie-
rował się nie tylko względami ekonomicznymi, miał na uwa-
dze również cele prestiżowe. Jego dążeniem było zbudowanie 
osady, która w przyszłości przejmie funkcję rodowej siedziby. 
Dowodem tego była nazwa, jaką miasto miało nosić. Głowa 
życzył sobie, aby od jego nazwiska, nowo zakładana miejsco-
wość znana była, jako Głowów. Szlachta zazwyczaj przybie-
rała nazwiska od rodowych gniazd, z których się wywodziła. 

W przypadku Głowy sytuacja miała być odwrotna, ale efekt 
końcowy był dokładnie taki sam. W przyszłości, potomkowie 
Głowy mieli być Głowami z Głowowa. Przewrotny los zdecy-
dował jednak inaczej. Głowów nie pozostał długo w rękach 
spadkobierców Krzysztofa Głowy, a z czasem nawet przestał 
być Głowowem zmieniając nazwę na Głogów.

Wróćmy jednak do czasu lokacji miasta, czyli do roku 1570. 
W swoim dworze w Przybyszówce koło Rzeszowa, dnia 
23 kwietnia, Krzysztof Głowa zasiadł przy stole i własną ręką spi-
sał na koźlęcej skórze akt lokacji miasta. Dzięki użyciu takiego 
właśnie materiału, dokument zachował się do dnia dzisiejszego, 
przekazując nam najważniejszą treść w całej historii miasta – akt 
narodzin. Głowa nieprzypadkowo wybrał tę datę dzienną. Pa-
tronem dwudziestego trzeciego dnia kwietnia jest św. Wojciech, 
męczennik i zarazem jeden z najważniejszych polskich świę-
tych. Głowa wybierając tak ważny dzień życzył sobie, aby nowe 
miasto powstało pod dobrymi auspicjami. Akt lokacji, zgodnie 
z duchem renesansu, został spisany w języku polskim. […]

Zgodnie z protokołem dyplomatycznym, dokument zaczyna 
się od inwokacji, czyli wezwania do Boga: W imię Boże, Amen. 
Następnie umieszczone są słowa arengi, czyli filozoficznego 
motywu wystawienia dokumentu: Iż rzeczy doczesne przemija-
ją i z pamięci wychadzają, ku wiecznej tedy pamięci wiecznych 
rzeczy, potrzebne jest, aby były na liściech i przywilejach opisane 
i pieczęciami ktemu utwierdzone i umocnione. W dalszej części 
mamy do czynienia z intytulacją wystawcy: My tedy, Krzysz-
tof Głowa, dziedzic imienia Przybyszowskiego, Nowosielskiego 
i Lipskiego etc., etc., sekretarz króla Jmci… Druga część tego 
zdania to promulgacja, czyli ogłoszenie woli: …jawnie czyni-
my niniejszym listem naszym, wszystkim pospolicie i każdemu 
z osobna, teraz i na potem będących, komu tego wiedzieć potrze-
ba będzie… Trzecia część zdania, to już właściwa dyspozycja: 
…żeśmy założyli na surowym korzeniu, na gruncie dziedzicz-
nym państwa naszego, nad rzeką Szlachciną miasto, któremu od 
imienia naszego, to przezwisko dawamy Głowów….

Robert Borkowski

PIERWSZA KSIĄŻKA UKAZUJĄCA CAŁOŚCIOWO 
HISTORIĘ GŁOGOWA MAŁOPOLSKIEGO

Dobiegają końca prace związane z powstawaniem monografii Głogowa Małopolskiego. Nasze miasto nie 
miało do tej pory takiej publikacji, co skutkowało brakiem elementarnej wiedzy na temat historii regional-
nej. Zmienić to postanowił burmistrz Paweł Baj, który zlecił napisanie tak potrzebnej Głogowowi książki. Jej 
ukazanie planowane jest na jesień br., lecz już teraz mogę zaprezentować mały fragment.

Obraz Tycjana Reguły przedstawiający początki Głowowa 
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Henryk Kretowicz urodził się 7 września 1913 r. we wsi Wideł-
ka w powiacie kolbuszowskim. Od dziecka lubił słuchać wiej-
skiego muzykowania, aż w końcu mając 17 lat sam nauczył się 
grać na skrzypkach od wiejskiego grajka mieszkającego w jego 
rodzinnej wsi. Trudne warunki ekonomiczne zmusiły go w la-
tach 30. do wyjazdu do Francji, gdzie podjął pracę zarobkową. 
Jego miłość do muzykowania nawet za granicą dalej się rozwi-
jała, we Francji nauczył się grać na akordeonie i saksofonie. Do 
Polski wrócił dopiero latach 50. Wówczas kupił dom w Głogo-
wie Małopolskim i zamieszkał w nim wraz z całą rodziną.

Swoją żonę Stefanię 
z domu Tracz, poznał jesz-
cze we Francji. Tam też 
urodziła się ich pierwsza 
córka Franciszka. W Pol-
sce na świat przyszły ich 
kolejne dzieci: Zygmunt, 
Władysław i Maria. Hen-
ryk Kretowicz zaraził mi-
łością do muzykowania 
swoją rodzinę. Często 
urządzano wspólne ro-
dzinne koncerty. Muzyka 
stała się przewodnią siłą 
w jego życiu. W reper-
tuarze miał muzykę wy-
niesioną z lat swojej mło-
dości, z wsi lasowiackich 
i rzeszowskich.

Dopiero pod koniec lat 70. zaczął występować jako skrzypek 
na festiwalach folklorystycznych, konkursach i przeglądach 
muzyki ludowej. Jego gra, niezmiernie bogata i różnorodna 
melodycznie, żywiołowa i barwna, była zawsze wysoko oce-
niana przez słuchaczy i wyróżniana najwyższymi nagrodami. 
W latach 1981-1991 sześciokrotnie brał udział w Ogólnopol-
skich Festiwalach Śpiewaków i Kapel Ludowych w Kazimie-
rzu Dolnym i za każdym razem zajmował czołowe miejsce.

Z czasem stworzył rodzinną kapelę ludową. Razem z nim 
grali córka Franciszka, wnuczki Bogumiła i Grażyna oraz 
wnuk Bernard. Wyjeżdżali wspólnie na festiwale rodzin 
muzykujących we Wrocławiu prezentując się na nich wcale 
nie gorzej, niż na przykład państwo Steczkowscy, również 
biorący udział w tych festiwalach. Przebrana w ludowe stro-
je rodzina Henryka Kretowicza niejednokrotnie potrafiła 
swoją muzyką głęboko poruszyć widownię.

Henryk Kretowicz razem z rodziną bardzo często uświetniali 
różne uroczystości organizowane w Głogowie Małopolskim, 
m.in. coroczne dożynki, pochody pierwszomajowe czy wyda-
rzenia o charakterze lokalnym, jak na przykład poświęcenie 
domu kultury w 1990 r. Muzyk-amator dokonał również kilku 
studyjnych nagrań dla radia, a w latach 90. telewizja nagrała 
nawet płytę kompaktową z ludową muzyką regionu rzeszow-
skiego w wykonaniu rodzinnej kapeli Kretowicza. Henryk 
występował także z rzeszowską kapelą Jana Robaka, znanego 

GŁOGOWSKIE BIOGRAFIE
HENRYK KRETOWICZ
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folklorysty pochodzącego ze Staromieścia. W 1986 r. Henryk 
Kretowicz otrzymał nagrodę twórczą przyznaną przez Woje-
wódzką Radę Narodową w Rzeszowie. Jednak ukoronowa-
niem jego kariery był medal im. Oskara Kolberga, przyznany 
mu w 1996 r. za działalność na rzecz rozwoju kultury ludowej.

Miłość do muzyki odziedziczyło także kolejne pokole-
nie już prawnuków Henryka Kretowicza, dzieci Bogumiły 
i Krzysztofa Kotulów: Edyta, Natalia i Patrycja, udzielając 
się w zespole „Hanka” i Filharmonii Mobilnej w Rzeszowie.

Henryk Kretowicz był postacią bardzo rozpoznawalną nie 
tylko w Głogowie Małopolskim, ale w całej okolicy. Zmarł 6 
sierpnia 2003 r. i został pochowany na głogowskim cmentarzu 
na Piasku. Pozostała po nim muzykująca rodzina, która dalej 
kultywuje tradycje, jakie zaszczepił w ich sercach Henryk.

Robert Borkowski

Henryk Kretowicz we Francji w okresie 
międzywojennym (zbiory F. Oczoś)

Od lewej stoją: Bernard Oczoś, Henryk Kretowicz, Bogumiła Oczoś, Franciszka 
Oczoś, Grażyna Oczoś i Eugeniusz Oczoś (zbiory F. Oczoś)
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W tym roku po raz trzeci Referat Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Głogowie Młp., siłownia „Wodnik 
GYM” oraz siłownia ARE YOU READY zorganizu-
ją wspólnie jedną z większych imprez sportowych 
w naszej gminie. W zawodach wezmą udział siłacze 
amatorzy – mieszkańcy gminy Głogów Młp. oraz 
osoby spoza gminy, które są klientami siłowni Wod-
nik GYM i ARE YOU READY. 

Uczestniczy zmierzą się w sześciu konkurencjach. 
Dla zawodników przygotowaliśmy przerzucanie opony 
o masie 200 kg, zegar – czyli ponoszenie ciężaru z pod-
łoża i pokonanie z nim jak najdłuższego dystansu, spa-
cer farmera, kłodę drwala oraz najbardziej widowisko-
wą konkurencję, czyli przeciąganie samochodu. W tym 
roku nowością będzie „drewniany paluch”, konkurencja 
polegająca na podniesieniu drewnianego słupa i ob-
róceniu go o kąt 180 stopni – mówi Paweł Grzywacz, 
menadżer sportu OSiR w Głogowie Młp. W ubiegłym 
roku zawody spotkały się dużym zainteresowaniem zarówno 
samych zawodników, jak i kibiców, tak więc organizatorzy liczą 
na duże zainteresowanie imprezą również i w tym roku.

A warto w niej wziąć udział, bo na zwycięzców czekają atrak-
cyjne nagrody. W puli nagród dla zdobywców trzech pierw-

szych miejsc znajduje się laptop, smartfon i tablet, miesięczny 
karnet na siłownię, zestaw suplementów diety, a także pucha-
ry i dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymają pakiety starto-
we, dyplomy za udział oraz medale. Zwycięzcy zostaną na-
grodzeni podczas oficjalnych obchodów Dni Głogowa Młp. 

Katarzyna Madej

STRONGMAN GŁOGOWSKI MOCARZ
Już po raz trzeci w Głogowie Młp. zmierzą się najsilniejsi. 10 czerwca w ramach obchodów Dni Głogowa 
Młp. na terenach rekreacyjnych przy krytej pływalni „Wodnik” odbędzie się kolejna edycja zawodów siło-
wych STRONGMAN – GŁOGOWSKI MOCARZ. Na zawodników czeka sześć konkurencji, a na kibiców duża 
dawka sportowych emocji. Początek o godzinie 15.30.

Dni Głogowa Małopolskiego to nie tylko koncerty 
i wydarzenia kulturalne. W sobotę 9 czerwca odbę-
dą się aż cztery różne wydarzenia sportowe. 

Na początek LKS Głogovia zorganizuje Otwarty Turniej Siat-
kówki Plażowej o Puchar Burmistrza Głogowa Młp. Roz-
grywki rozpoczną się już o godzinie 9.00 i będą prowadzone 
równolegle na boiskach do siatkówki plażowej na stadionie 
Głogovii oraz na osiedlu Niwa. Dwuosobowe drużyny mogą 
zgłaszać swój udział w turnieju do 6 czerwca pod numerem 
tel. 17 85 15 128. Podsumowanie i wręczenie nagród odbę-
dzie się 10 czerwca podczas głównych obchodów Dni Gło-
gowa Młp. Natomiast o godzinie 14 na orliku przy Ośrodku 
Sportu i Rekreacji odbędzie się Turniej Piłki Nożnej Odlboy. 
O puchar burmistrza powalczy m.in. drużyna strażaków, po-
licjantów, Niwa Team, Oldboy LKS Głogovia, Oldboy Budy 
Głogowskie oraz Drużyna Burmistrza, ale do turnieju mogą 
zgłaszać się również inne zespoły. Zapisy do 6 czerwca pro-
wadzone są pod numerem telefonu: 17 71 760 78. 

Natomiast od godziny 12 na stawach Traczewskich będzie 
możliwość darmowego rejsu łódkami oraz wypożycze-
nia sprzętu wodnego – kajaków i rowerków wodnych. Na 
zakończenie sportowej soboty na terenach zielonych przy 
pływalni młodzież z UKS Sajdak zaprezentuje pokaz łucz-
nictwa. Dla chętnych mieszkańców będzie też możliwość 
nauki strzelania z łuku. Szczegółowe godziny rozpoczęcia 
poszczególnych atrakcji na plakacie.

Katarzyna Madej

DNI GŁOGOWA NA SPORTOWO
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Już 17 czerwca na stadninie w Zabajce od-
będą się uroczyste obchody 40-lecia klubu. 
Rozpoczęcie jubileuszu już o godzinie 11.00. 
W programie m.in. pokazy, gry i zabawy dla 
najmłodszych oraz oficjalne wystąpienia i prze-
mówienia. O godzinie 15.00 i 16.30 na wszyst-
kich miłośników pokazów kaskaderskich czeka 
widowiskowy pokaz formacji APOLINARSKI 
GROUP, która specjalizuje się w pokazach 
ułańskich, woltyżerki kozackiej oraz westernie. 
W międzyczasie młodzież z LKJ ZABAJKA 
wystąpi z pokazem kadryla, czyli końskiego 
tańca. Klub zaprasza wszystkich byłych oraz 
obecnych Członków Klubu, jego miłośników 
oraz wszystkie osoby, które przez lata wspierały 
działalność klubu i są z nim związane.

Ludowy Klub Jeździecki Zabajka rozpo-
czął swoją działalność w 1978 roku. Od tej pory wiele się 
zmieniło i dziś klub z Zabajki jest jednym z największych 
ośrodków jeździeckich na terenie Podkarpacia. Zabajka to 
między innymi: nauka jazdy konnej dla dzieci i dorosłych, 
możliwość wyjazdów w teren na klubowych koniach, zawo-
dy i rajdy, wakacje w siodle, pensjonat (hotel) dla koni, baza 
noclegowa, gastronomia. Klub posiada dwie kryte ujeżdżal-

nie, ogromny czworobok, okólnik oraz parkur. Dla bar-
dziej wprawionych jeźdźców jest kilkusetmetrowa ścieżka 
dookoła klubu, a także mnóstwo kilometrów tras polnych 
poza samym terenem klubu. Oprócz dużej głównej stajni 
posiada też dwie tylne stajnie oraz stajnie letnie. Ośrodek 
jest czynny przez siedem dni w tygodniu.

Anna Morawiec

KLUB JEŹDZIECKI W ZABAJCE MA JUŻ 40 LAT
W tym roku mija 40 lat działalności Ludowego Klubu Jeździeckiego w Zabajce. Przez ten czas klub stał się 
jednym z największych ośrodków jeździeckich na Podkarpaciu. Z tej okazji klub przygotował dla wszystkich 
sympatyków huczne obchody i wiele atrakcji.

Uczniowie, jako zwycięzcy powiatu rzeszow-
skiego, udali się do Strzyżowa, aby potwier-
dzić swoje umiejętności wiedzowe na temat 
ochrony przeciwpożarowej. Turniej podzie-
lony był na część pisemną i ustną. W pierw-
szej części należało odpowiedzieć na 30 pytań 
zawartych w teście pisemnym. Po tej części 
Konrad był jednym z trzech, którzy zajęli 
pierwsze miejsce. Natomiast w drugim eta-
pie pięciu uczniów najlepszych z testu, przed 
całym gremium gości, kibiców i uczestników 
odpowiadało ustnie na zadawane pytania 
przez komisję składającą się z oficerów Ko-
mendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie. 

Ostatecznie Konrad Kozdrański po finale 
ustnym zajął drugie miejsce, które również daje możliwość 
udziału w finale krajowym. Finał centralny OTWP odbędzie 
się w Świdwinie w województwie zachodniopomorskim. 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej to konkurs inny niż 
wszystkie. Przygotowanie zajmuje sporo czasu, jednak daje bar-

dzo dużo satysfakcji. Bardzo dużą rolę odgrywają osoby przy-
gotowujące uczestników, które pomagają „złapać bakcyla” po-
żarnictwa i sprawiają, aby nauka stała się czystą przyjemnością. 

Anna Morawiec

KONRAD KOZDRAŃSKI NA PODIUM 
WOJEWÓDZKIEGO FINAŁU

18 maja w Miejskim Zespole Szkół w Strzyżowie odbyły się XLI Wojewódzkie Eliminacje Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W turnieju wzięło udział 64 zwycięzców eliminacji 
powiatowych. Naszą gminę reprezentował Konrad Kozdrański, uczeń klasy VI ZS w Pogwizdowie Nowym 
oraz Kamil Walczewski, uczeń klasy maturalnej liceum ogólnokształcącego.

Laureaci wojewódzkiego etapu turnieju, a wśród nich Konrad Kozdrański  
(czwarty z lewej)
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Po raz piąty w Głogowie Młp. wystartowała Głogowska 
Dycha, czyli bieg na 10 kilometrów o Puchar Burmistrza 
Głogowa Małopolskiego. Na starcie ustawiło się ponad 
190 biegaczy z całego Podkarpacia, którzy zainaugu-
rowali tegoroczny sezon biegowy w naszej gminie. 

Głogowska Dycha to inicjatywa Klubu Sportowego „Biegunka 
Team” z Głogowa Młp. Co roku przyciąga entuzjastów biega-
nia z całego Podkarpacia. W tym roku w trasę ruszyło ponad 
190 zawodników z wielu klubów biegowych, a także amatorów. 
Bieg odbywał się przy ograniczonym ruchu, drogami asfalto-
wymi oraz malowniczymi terenami leśnymi prowadzącymi 
przez gminę Głogów Młp. Start i meta biegu znajdowały się 
przy krytej pływalni „Wodnik”. Na wszystkich kluczowych za-
krętach i rozwidleniach trasę zabezpieczali wolontariusze.

Po 34 minutach, jako pierwszy, na metę dobiegł Andrzej 
Szpunar, zawodnik reprezentujący Komendę Miejską Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. II miejsce zajął Michał 

Zdunek, a III miejsce Ma-
ciej Kiper z Jarosławskie-
go Klubu Biegacza Perfect 
Runner Team. Najlep-
szych biegaczy wyłoniono 
również w kilku katego-
riach wiekowych kobiet 
i mężczyzn. Nagrodzono 
też najstarszego zawodni-
ka i zawodniczkę biegu. 
Na zwycięzców czekały 
puchary, pamiątkowe me-
dale i nagrody rzeczowe, 
które wręczył biegaczom 
Burmistrz Paweł Baj. 
Wszyscy uczestnicy biegu 
mogli także wziąć udział 
w losowaniu nagród 
ufundowanych przez sponsorów.

Sportowe imprezy są organizowanie nie tylko z myślą o do-
rosłych, ale towarzyszy im też mnóstwo atrakcji dla najmłod-
szych. Jak co roku biegowi głównemu na 10 km, towarzy-
szył bieg dla dzieci – jeden dla przedszkolaków, a drugi dla 
uczniów klas I-III. Na linii startowej ustawiło się blisko 100 
maluchów, którzy przy głośnym dopingu rodziców przebiegli 
swój własny dystans. Każdy z młodych sportowców za ukoń-
czenie biegu i chęci otrzymał medal i pakiet słodyczy, a naj-
lepsza trójka pamiątkowe puchary. Poza tym dzieci mogły 
poszaleć na dmuchanej zjeżdżalni i zjeść watę cukrową. Gło-
gowska Dycha po raz kolejny okazała się wielkim sukcesem.

Katarzyna Madej 

GŁOGOWSKA DYCHA ROZPOCZĘŁA SEZON BIEGOWY

Najlepsze zawodniczki w kategorii kobiety 
powyżej 30 lat, a wśród nich głogowianka 

Kinga Walania z TKKF "Sokół" 

Już po raz trzeci w Głogowie Młp. odbył się Mię-
dzyszkolny Turniej w Unihokeja. Podczas dwudnio-
wych rozgrywek rywalizowały ze sobą szkolne dru-
żyny z większości placówek w naszej gminie. 

Rozgrywki były formą sprawdzenia umiejętności uczniów, 
w których zarówno drużyny chłopców jak i dziewcząt ry-
walizowały o Puchar Burmistrza Głogowa Młp. W pierw-
szym dniu zawodów turniej rozegrały dziewczęta w dwóch 
kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa oraz gimna-
zjum. Po zaciętej rywalizacji zwycięstwo wywalczyła Szko-
ła Podstawowa z Przewrotnego, drugie miejsce przypadło 
SP w Stykowie, a na trzecim miejscu uplasowała się Szkoła 
Podstawowa z Bud Głogowskich. Na podium nie znalazła 
się Szkoła Podstawowa z Głogowa Młp. oraz z Wysokiej 
Głogowskiej. W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyła 
szkoła z Głogowa Małopolskiego, drugie miejsce przypadło 
gimnazjalistkom z Bud Głogowskich, trzecie uczennicom 
z Przewrotnego, a czwarte z Wysokiej Głogowskiej.

W drugim dniu rozgrywek do rywalizacji przystąpiły zespoły 
męskie. W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła szkoła ze 
Stykowa, druga była szkoła z Pogwizdowa Nowego, a trzecia 
szkoła z Bud Głogowskich. Poza podium znalazły się szkoły 

SP Wysoka Głogowska, SP Przewrotne oraz SP Głogów Młp. 
W starszych zespołach gimnazjalnych zwyciężyła szkoła z Wy-
sokiej Głogowskiej, drugie miejsce zajęła szkoła z Głogowa 
Młp., a trzecie szkoła z Przewrotnego. Niestety, tym razem na 
podium nie znalazła się szkoła z Bud Głogowskich. Laureaci 
pierwszych miejsc otrzymali nagrody w postaci kompletu ki-
jów do gry oraz piłeczek i puchary, a wszystkie szkolne druży-
ny za udział w turnieju pamiątkowe dyplomy.

Paweł Grzywacz

MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ W UNIHOKEJA

Podczas turnieju zmierzyli się uczniowie z większości szkół w gminie

Duże zainteresowanie imprezą jest dowodem na to, że bieganie cieszy się  
coraz większą popularnością
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OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE 

Na początku kwietnia tego roku 
w okolicy ul. Fabrycznej w Głogo-
wie Małopolskim zaginęła średniej 
wielkości zielona papuga mnicha 
nizinna. Właściciele są do niej bar-
dzo przywiązani, dlatego proszą 
o pomoc w jej odnalezieniu. Dla 
uczciwego znalazcy przewidzieli 
nagrodę w wysokości 500 złotych.

Jeśli ktokolwiek widział zaginioną 
papugę proszony jest o kontakt 
z właścicielami pod numerem tele-
fonu 503 025 625.

OPALAJ SIĘ STOPNIOWO

Przygotowując się na pierwszy kontakt ze słońcem nie fun-
dujmy naszej skórze od razu intensywnej kąpieli słonecznej. 
Odsłaniajmy ciało stopniowo, po południu lub w mniej sło-
neczne dni, wydłużajmy czas spędzony na słońcu. Na po-
czątku wystarczy 15 minut. Przedłużanie tego czasu może 
skończyć się poparzeniem.

UNIKAJ SŁOŃCA W POŁUDNIE

Nie przebywajmy na słońcu w godzinach największego na-
tężenia słonecznego, czyli między godz. 11 a 16 i nie dłużej 
niż 2-3 godziny dziennie. Filtry powinniśmy stosować za-
wsze, kiedy czeka nas dłuższe przebywanie na słońcu.

ZAINWESTUJ W KREM Z FILTREM

Kremy przeciwsłoneczne powinny zapewniać ochro-
nę przed promieniowaniem UVA, UVB oraz IR. Dzię-
ki temu chronimy skórę nie tylko przed słońcem, ale 
jednocześnie przed procesem starzenia. Oznakowanie 
SPF widoczne na opakowaniu, jest gwarancją wyłącznie 
ochrony przed promieniowaniem UVB. Osoby o jasnej 
karnacji powinny stosować krem z wysokim filtrem 50+ 
zaś te, które opalają się na brązowo mogą rozpocząć opa-
lanie z kremem z filtrem 30 – 40. Krem nakładajmy około 
pół godziny przed wyjściem na słońce. Kosmetyk zdąży 
się wchłonąć i zacznie działać. Smarowanie skóry trzeba 
jednak powtarzać co 2-3 godziny i za każdym razem po 
wyjściu z wody.

SKÓRA DZIECI JEST WRAŻLIWSZA

Ochrona przeciwsłoneczna jest istotna również dla dzieci. 
Ich skóra jest o wiele cieńsza i delikatniejsza od skóry do-
rosłych i dlatego znacznie bardziej podatna na oparzenia. 
W ostrym słońcu, gdy nie jest zabezpieczona żadnym fil-
trem, już po 15 minutach może się ostro zaczerwienić, co 
jest objawem poparzenia. Dlatego podczas wakacji smaruj-

my regularnie skórę malucha, używając kremu z filtrem mi-
nimum 50+. Nie zapominajmy też o nakryciu głowy i oku-
larach przeciwsłonecznych.

OCHRONA ZNAMION I BLIZN

Co w przypadku, kiedy posiadamy znamiona, pieprzyki 
i blizny? Przed wyjściem na słońce smarujmy je specjalny-
mi blokerami o najwyższym stopniu ochrony przeciwsło-
necznej. Osoby z dużą ilością znamion powinny zrezygno-
wać z pobytu na słońcu.

PIELĘGNACJA PO OPALANIU

Po opalaniu zastosujmy preparaty nawilżające zawierające 
w swoim składzie m.in. panthenol, alantoinę i witaminę E, 
które działają łagodząco i regenerująco na skórę oraz zapo-
biegają podrażnieniom. Jeśli odpowiednio zabezpieczymy 
naszą skórę przed i w trakcie opalania, mamy duże szanse 
na piękną i długotrwałą opaleniznę.

Katarzyna Madej

PRZYGOTUJ SWOJĄ SKÓRĘ DO OPALANIA
Latem piękna opalenizna kusi wielu z nas. Zażywając kąpieli słonecznych warto jednak zachować zdrowy 
rozsądek i pamiętać o niekorzystnych skutkach, jakie niesie za sobą zbyt długie przebywanie na słońcu. 
Stosując odpowiednią ochronę możemy jednak uniknąć poparzeń i podrażnień na skórze.

Każdy typ skóry toleruje określoną dawkę promieniowania słonecznego. Dobierając 
kosmetyki do opalania należy kierować się tzw. fototypem skóry
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SZPARAGI

Warto po nie sięgnąć, gdyż to niezwykle smaczne warzywo 
oraz cenne źródło witamin, w szczególności potasu, nia-
cyny i kwasu foliowego. Szparagi pobudzają pracę nerek, 
a zawarta w nich inulina sprzyja rozwojowi „dobrych” bak-
terii w jelitach. Dodatkowo zawierają bardzo mało kalorii 
– tylko 18 kcal w 100 gramach. Świetnie komponują się 
z jajkiem sadzonym lub szynką parmeńską. Można rów-
nież skropić je oliwą, sokiem z cytryny i posypać tartym 
parmezanem albo przygotować do nich sos beszamelowy 
lub holenderski. Świetnie smakują też podane z tartą bułką 
podsmażoną na maśle.

BÓB 

W kuchni polskiej znany i stosowany jest już od dawna. To 
dobre źródło białka oraz błonnika pokarmowego, który re-
guluje pracę jelit. Przyrządzenie bobu jest bardzo proste – za-
czynamy od dokładnego opłukania w zimnej wodzie. Wody 
do gotowania powinno być dwukrotnie więcej niż nasion. 
Bób gotujemy w zimnej wodzie. Sól dodajemy dopiero po 
zagotowaniu. Można też dodać rozgnieciony ząbek czosnku 
lub gałązki kopru. Czas potrzebny do osiągnięcia miękkości 
nasion wynosi od 15 minut w przypadku młodego bobu i do 
30 minut, jeśli ziarna są starsze. Ugotowane nasiona można 
jeść zarówno ze skórką, jak i bez niej, ale to w skórce kryje się 
najwięcej witamin i składników mineralnych.

BOTWINKA

Te młode liście, łodygi i korzenie buraka ćwikłowego najczę-
ściej spożywane są w formie soku, chłodnika, zupy-botwinki 
lub jako dodatek do sałatek. Botwinka jest źródłem witami-
ny A i C oraz minerałów, dlatego jest polecana jako składnik 
diety wegetariańskiej. Zawiera w sobie dużą ilość błonnika, 
który reguluje nasz apetyt oraz kwas foliowy, usprawniający 
funkcjonowanie układu nerwowego i mózgu. Botwina za-
wiera aż 13 różnych antyoksydantów, które poprawiają krą-
żenie krwi. W roślinie tej znajdują się również antycyjnany, 
dzięki którym łatwiej pozbywamy się wolnych rodników, 
przyspieszających starzenie się organizmu.

TRUSKAWKI 

Te czerwone owoce mają więcej witaminy C niż cytryny, 
czy też grejpfruty. Ze względu na dużą zawartość witamin 
owoce te powinny być wybierane przez osoby cierpiące na 
anemię lub schorzenia związane z niedoborem witamin. 
Co więcej, zawarte w truskawkach pektyny pobudzają 
pracę jelit, a kwasy organiczne przyspieszają przemianę 
materii. Pozwalają także ograniczyć poziom złego chole-
sterolu i łagodzą skutki zapalne w organizmie. Dodatkowo 
truskawki są moczopędne (w 90% składają się z wody), co 
wspomaga pracę nerek. Najlepiej zjadać je w formie su-
rowej – wtedy zyskujemy ich najlepsze właściwości. Ten 
smaczny owoc można wykorzystać zarówno do deserów, 
jak również do dań typu ryż, naleśniki, pierogi, a nawet 
jako sos do dań mięsnych.

SEZONOWE WARZYWA I OWOCE
Czerwiec w kuchni to jeden z najsmaczniejszych miesięcy w roku. W końcu na straganach, targowiskach, 
sadach i ogrodach pojawiają się smaczne warzywa i owoce sezonowe. Są one najlepszym źródłem źró-
dłem witamin i pierwiastków, których nie sposób zastąpić suplementami diety.

CZEREŚNIE

Są źródłem witamin z grupy B oraz C i A, a także zawie-
rają dużo potasu, wapnia, żelaza, magnezu, cynku, miedzi 
i manganu. W naszym organizmie regulują procesy prze-
miany materii, a także wspomagają leczenie niektórych 
schorzeń wątroby, pęcherza i kamicy nerkowej. Są wskaza-
ne szczególnie osobom cierpiącym na reumatyzm i narze-
kającym na przemęczenie. Pasują dobrze do ciast drożdżo-
wych, kruchych, a także do domowych galaretek i kisieli. 
Znajdują także dobre zastosowanie w kompozycji z delikat-
nym mięsem (np. królikiem) czy z wyrazistymi sałatkami 
(np. w kombinacji z rukolą i serem kozim). Można z nich 
zrobić również kompot, przecier czy mus.

Anna Morawiec

Szparagi są dietetyczne, ponieważ w 100 g zawierają tylko 18 kalorii.  
Mimo iż w 95 procentach składają się wody są skarbnicą witamin i minerałów
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Głogów Młp.: Sklep „Super - Sam” GS*; 
Sklep Delikatesy „Dwójka” GS; Sklep Deli-
katesy Centrum; PIWEX Sklep firmowy ul. 
Długa (os. Słoneczne); Sklep nr 6 w Głogo-
wie Młp. (os. Słoneczne) GS; Sklep p. Zofii 
Liszcz; Salonik prasowy w Biedronce.
Wysoka Głogowska: SPAR; Sklep  
p. Furman
Budy Głogowskie: Sklep nr 10, Delika-
tesy Centrum - GS; Sklep p. Bober; Sklep 
p. Kogut
Przewrotne: Sklep p. Rusin; Sklep nr 9, 
Delikatesy Centrum - GS
Styków: Sklep p. Pasek
Pogwizdów Stary: Sklep Spożywczo-
-Przemysłowy
Hucisko: Sklep nr 8 - GS
Zabajka: Delikatesy „Borówka”, Sklep 
KAMA
Miłocin: Delikatesy „Dwójka” - GS
Rudna Mała: Sklep nr 16 „Delikatesy 
Centrum” - GS
Lipie: Delikatesy „Premium” - GS
Rogoźnica: Sklep p. Marczydło

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

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

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

Artykuły do ZG można przesyłać na adres:  
redakcja@ziemiaglogowska.pl

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

Komisariat Policji w Głogowie Małopolskim
pracuje całodobowo przez siedem dni w tygodniu

telefon kontaktowy: 17 85 83 374 
lub alarmowy: 997, 112

Kronika Policyjna

Kalendarium

9 czerwca
– Wojewódzki Przegląd Zespołów Mażoretkowych  
i Cheerleaderkowych, parking przy krytej pływalni „Wod-
nik”, godz. 12.00

9-10 czerwca – Dni Głogowa Małopolskiego, parking przy krytej pływalni 
„Wodnik”

15 czerwca – VII Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzie-
żowej, scena plenerowa w parku Grabina w Głogowie Młp.,

16-17 czerwca – XII Wojewódzki Przegląd Taneczny „Roztańczona Wio-
sna”, scena plenerowa w parku Grabina w Głogowie Młp.

17 czerwca – Jubileuszowe obchody 40-lecia LKJ Zabajka, start  
o godz. 11.00

24 czerwca
– III Sportowy Piknik Rodzinny i Półmaraton „Biegam 
i Wspieram”, Centrum Caritas w Budach Głogowskich, start 
o godz. 14.00

29 czerwca –  
1 lipca

– Ogólnopolskie i Regionalne Zawody w Skokach przez 
Przeszkody, KJ Leśna Wola

02.05.br. – zatrzymanie nietrzeźwego kierującego w miejscowości Przewrotne.

04.05.br. – zatrzymanie nietrzeźwego kierowcy w miejscowości Budy Gło-
gowskie, który miał 1,20 promila w wydychanym powietrzu. 

09.05.br. – zatrzymanie nietrzeźwej kierującej w miejscowości Styków.

10.05.br. – wypadek drogowy w miejscowości Styków, w wyniku którego ob-
rażeń ciała doznał mieszkaniec miejscowości. 

16.05.br. – zatrzymanie nietrzeźwego kierującego samochodem osobowym 
w miejscowości Pogwizdów Stary. 

19.05.br. – wypadek drogowy w miejscowości Rudna Mała, w wyniku któ-
rego obrażeń ciała doznał kierujący motocyklem mieszkaniec Sta-
lowej Woli.

Komisariat Policji w Głogowie Małopolskim informuje, że osoby, które 
były świadkami przestępstw kryminalnych lub posiadają wiedzę o takich 
przestępstwach mogą anonimowo przekazać informacje o takich przestęp-
stwach pod numerem telefonu 17 85 83 374 u kierownika ogniwa kryminal-
nego asp. Krystiana Mazura.




