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Wydarzenie to ma na celu popula-
ryzację tańca wśród dzieci i mło-
dzieży oraz konfrontację ich dorob-
ku artystycznego. Przegląd będzie 
także okazją do integracji z innymi 
zespołami tanecznymi. 
Uczestnikami mogą być zespoły 
i  grupy taneczne działające na tere-
nie województwa podkarpackiego 
w ośrodkach i domach kultury, szko-
łach, placówkach wychowania po-

zaszkolnego, klubach, stowarzyszeniach i szkołach tańca. Wystąpią oni w następu-
jących kategoriach wiekowych: 7-11 lat, 12-17 lat oraz 18 lat wzwyż. O kwalifikacji 
do poszczególnych grup wiekowych zadecyduje wiek większości członków zespołu. 
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. Zgłoszenia 
przyjmowane są do 15 maja. W celu uzyskania szczegółowych informacji, pro-
simy kontaktować się z Miejsko Gminnym Domem Kultury w Głogowie Młp.,  
www.mgdk.pl.
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szowa. 
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Sen to zdrowie
Jakie konsekwencje dla nasze-
go zdrowia ma zbyt krótki czas 
snu?  .................................... str. 22

roZtaŃCZoNa WIoSNa
Pod tym hasłem odbędzie się XIII już z kolei Wojewódzki Przegląd Tanecz-
ny. W dniach 8-10 czerwca br. scena w parku „Grabina” w Głogowie Młp. 
będzie należała do tancerek i tancerzy. Wydarzenie objął swoim patro-
natem burmistrz Głogowa Młp., Paweł Baj.

Organizatorem wydarzenia jest 
MGDK im. Franciszka Kotuli w Gło-
gowie Młp. Przegląd został objęty pa-
tronatem honorowym przez burmi-
strza Pawła Baja. Szczegółowe dane 
dotyczące sposobu zgłoszenia znaj-
dują się w regulaminie zamieszczo-
nym na stronie internetowej MGDK.
W imieniu organizatorów serdecz-
nie zapraszamy do wzięcia udziału.

prZeGLĄD pIoSeNKI DZIeCIĘCeJ
Już 7 czerwca bieżącego roku na scenie parku „Grabina” w Głogo-
wie Małopolskim odbędzie się Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej. 
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– Wzięłam pod uwagę sytuację gminy, która zmieniła się po 
odłączeniu od niej Miłocina. Wiem, że może to przynieść 
pozytywny efekt dla ustabilizowania jej sytuacji. Nasze mia-
sta muszą się rozwijać, zarówno w przypadku Głogowa jak 
i Krosna zmiany terytorialne są jak najbardziej zasadne – 
poinformowała Ewa Leniart.

Inaczej zaopiniowany został wniosek władz Rzeszowa. Zda-
niem wojewody podkarpackiej powiększenie Rzeszowa 
o kolejne sołectwa zagroziłoby sytuacji finansowej zmniej-
szanych gmin. Wniosek o poszerzenie granic Rzeszowa 
obejmował takie miejscowości jak: Racławówka Doły, Po-
gwizdów Nowy, Zaczernie, Nowa Wieś, Tajęcina, Jasionka, 
część Trzebowniska oraz Malawa.

– Dalsze rozczłonkowywanie gmin byłoby dla nich groźne 
i niekorzystne. Brałam pod uwagę opinie mieszkańców, któ-
rzy manifestowali za włączeniem do Rzeszowa, ale taki ruch 
byłby niekorzystny dla pozostałych mieszkańców ich gmin. 
Potrzebne jest wytyczenie strategii dalszego poszerzenia Rze-
szowa, a także porozumienie z sąsiednim gminami. Bardzo 
mi zależy na rozwoju Rzeszowa, ale kwestia stabilności fi-
nansowej gmin po ewentualnej zmianie była dla mnie bardzo 
istotna – poinformowała wojewoda Ewa Leniart.

Wydane przez wojewodę opinie, a z nimi wyniki konsultacji 
społecznych, trafią do MSWiA. Powstanie tam projekt roz-
porządzenia w sprawie zmiany granic od przyszłego roku. To 
na jego podstawie ostateczną decyzję wyda Rada Ministrów.

Monika Sala

taK – DLa GŁoGoWa. NIe – DLa rZeSZoWa 
Wojewoda Ewa Leniart poinformowała w dniu 30 kwietnia o swojej opinii dotyczącej zmiany granic podkar-
packich gmin. Zielone światło w tej sprawie otrzymała dziś Gmina Głogów Małopolski, która stara się o włą-
czenie w swoje granice administracyjne sołectw Wola Cicha, Zabajka oraz Rogoźnica. Odmienny sygnał 
dostał za to Rzeszów, który nie otrzymał pozytywnej opinii w przypadku żadnego sołectwa.

Dalsze rozczłonkowywanie gmin byłoby dla nich groźne i niekorzystne   
– stwierdziła Ewa Leniart

Uroczystości rozpoczęła defilada pododdziałów pieszych 
i  kolumny mechanicznej, której towarzyszyła gminna Or-
kiestra Dęta. Następnie miała miejsce część oficjalna, którą 
otworzyło podniesienie na baszt flagi państwowej oraz wy-
stąpienia zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się mię-
dzy innymi burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj, 
sekretarz gminy Remigiusz Wzorek, straszy brygadier To-
masz Baran Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej 
w  Rzeszowie, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara 
Madej, radny Dariusz Chmaj oraz sołtys wsi Rogoźnica – 
Marian Niemiec. Nie zabrakło oczywiście najważniejszych 
tym dniu gości – strażaków, w postaci reprezentacji z wszyst-
kich Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy.

Obchody były także okazją do wręczenia pucharów zwy-
cięzcom turnieju piłkarskiego drużyn Ochotniczych Straży 
Pożarnych.

Zwycięzcom turnieju serdecznie gratulujemy, a wszystkim 
strażakom jeszcze raz życzymy satysfakcji z pełnienia tak 
ważnej i zaszczytnej funkcji oraz bezpiecznych powrotów 
z akcji.

Monika Sala

ŚWIĘto StrażaKÓW W roGoŹNICY 
W ubiegłą sobotę w naszej gminie miały miejsce oficjalne obchody Dnia Strażaka. Tegoroczne uroczystości 
odbyły się w Rogoźnicy, gdzie wspólnie świętowali druhowie z terenu naszej gminy oraz przedstawiciele 
władz samorządowych.

Burmistrz podziękował strażakom za pełną zaangażowania służbę i nieustanną 
gotowość do niesienia pomocy w przypadku różnego rodzaju zagrożeń

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

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

Uroczystość rozpoczęła prezentacja pani Małgorzaty 
Jodłowskiej, przedstawiająca 60 lat historii głogowskiego 
przedszkola. Zgromadzeni goście mogli nie tylko wysłu-
chać ciekawostek na temat jego powstawania czy działalno-
ści w tym okresie, lecz także obejrzeć zdjęcia prezentujące 
dawny budynek i zachodzące w nim zmiany. 

Po lekcji historii, na „scenę” zostali zaproszeni najważniejsi 
w przedszkolu goście – przedszkolaki, które specjalnie na tę 
okazję przygotowały wraz ze swoimi opiekunami występy 
artystyczne. Pięknie recytowane wiersze, wspólnie śpiewane 
piosenki, a nawet grupowe układy choreograficzne i tańce 
w parach, wniosły powiew dziecięcej radości w świeże jesz-
cze mury nowego budynku. Po części artystycznej przyszedł 
czas na oficjalną. Przemówienia rozpoczął burmistrz Paweł 
Baj, który podkreślił rolę tego typu placówek i podziękował 
za zaangażowanie w realizację projektu. 

– Koszt inwestycji wyniósł 5,7 mln zł. Przebudowę udało 
się zrealizować w dużej mierze dzięki środkom pozyskanym 
z Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
i z Programu Maluch Plus – podkreślił burmistrz. 

Głos zabrał także przewodniczący Rady Miejskiej, pan Pa-
weł Ślęzak, który w imieniu Rady Miejskiej podziękował 
wykonawcy za rzetelną pracę. Pogratulował on także na-
uczycielom i opiekunom pracującym w placówce, ponieważ 
bez nich instytucja ta nie mogłaby istnieć. Z okazji do prze-
mowy skorzystał także prezes firmy Solkan, pan Konrad 
Łoboda, który podziękował za współpracę przy realizacji tej 

niełatwej inwestycji. Na koniec głos zabrała dyrektor zespo-
łu Żłobków, pani Małgorzata Gorczyca, która podsumowała 
cel, jaki przyświecał projektowi – uśmiech dzieci. 

Po wspólnej modlitwie i poświęceniu budynku, nadszedł 
czas na uroczyste przecięcie wstęgi. Kolejnym etapem było 
zwiedzanie. Goście w towarzystwie gospodarzy mogli obej-
rzeć każde pomieszczenie budynku. Zwiedzili każdą z sal 
służących do zabawy i edukacji, dostosowane do potrzeb 
najmłodszych łazienki, kuchnie, a nawet pomieszczenia 
socjalne dla pracowników. Byli pod wielkim wrażeniem 
zmian, jakie zaszły w budynku. 

Monika Sala

prZeDSZKoLe JUż otWarte
25 kwietnia miało miejsce uroczyste otwarcie Publicznego Przedszkola i Żłobka w Głogowie Małopolskim. Budy-
nek starej placówki po generalnej przebudowie prezentuje się bardzo okazale. Na otwarciu pojawili się między 
innymi burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj, dyrektor Przedszkola Publicznego Małgorzata Jodłowska, dyrektor 
Zespołu Żłobków Małgorzata Gorczyca oraz prezes zarządu firmy Solkan, pan Konrad Łoboda.

Przedszkolaki przygotowały występ artystyczny 

Sale dla dzieci są bardzo bogato wyposażone

Uroczyste przecięcie wstęgi
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UroCZYStoŚCI Na SeSJI raDY MIeJSKIeJ
Ostatnia sesja Rady Miejskiej miała szczególny charakter, ponieważ przywitano na niej nowego sołtysa wsi Wola 
Cicha, pana Marka Borawiaka, pożegnano byłego prezesa zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego, 
pana Wojciecha Frankowicza, a także podziękowano za kadencję byłemu przewodniczącemu Rady Osiedla 
Centrum, a obecnemu radnemu – panu Tomaszowi Barczakowi. 

Obrady rozpoczęły się od przywitania wybranego na nową 
kadencję sołtysa Woli Cichej. Pan Marek Borawiak został 
oficjalnie przywitany przez burmistrza oraz przewodniczą-
cego rady. 

W dalszej części podziękowano panu Tomaszowi Barcza-
kowi za działalność w trakcie pełnienia funkcji przewodni-
czącego Rady Osiedla Centrum. 

Następnie odbyło się uroczyste pożegnanie byłego już pre-
zesa zarządu TBS, pana Wojciecha Frankowicza, który peł-
nił tę rolę przez ponad 2 lata. Burmistrz podziękował mu za 
wkład i zaangażowanie w dotychczasowej pracy. 

Monika Sala Przywitano nowego sołtysa Woli Cichej, pana Marka Borawiaka

Honory gospodarza pełnił oczywiście dyrektor MGBP 
– Robert Borkowski, który przywitał wszystkich gości bi-
blioteki z osobna. W tym szczególnym dniu, do biblioteki 
przyjechali przedstawiciele świata książki i literatury. Swo-
ją obecnością zaszczyciły uroczystość między innymi: p. 
Barbara Chmura, dyrektorka Wojewódzkiej i Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Rzeszowie, p. Lucyna Kloczkowska, 
kierowniczka działu instrukcyjno-metodycznego WiMBP 
w Rzeszowie, dyrektorzy bibliotek samorządowych po-
wiatu rzeszowskiego – Dorota Madej ze Świlczy, Grażyna 
Paździorny z Dynowa, Alicja Warzybok z Lubenii, Ewa 
Wantrych z Trzebowniska oraz Alicja Kustra z Tyczyna. 
Na uroczystość przybyły również osoby współpracujące 
z głogowską biblioteką, Mieczysław Łyp – przewodniczący 
Związku Literatów Polskich oddział w Rzeszowie, Elżbieta 
Dudek-Młynarska kierowniczka Muzeum Etnograficznego 
im. F. Kotuli w Rzeszowie, Bartosz Kuźniar z wydawnic-
twa Edytorial, Justyna Adamiec – właścicielka firmy Nasza 
Drukarnia oraz Adam Decowski, rzeszowski poeta i saty-
ryk. Nie zabrakło także przedstawicieli władz w osobach 
burmistrza Pawła Baja, zastępcy burmistrza Piotra Niedzie-
li, oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Pawła Ślęzaka. 
W jubileuszu uczestniczył także radny powiatu rzeszow-
skiego Zbigniew Sycz oraz radni z terenu gminy: Barbara 
Madej i Anna Oczoś.

Podczas uroczystości, głos zabrał burmistrz, który podkre-
ślił rolę biblioteki w życiu lokalnej społeczności. Z tej okazji, 
skorzystała także p. Barbara Chmura, która złożyła życzenia 
wszystkim pracownikom bibliotek w dniu ich święta i po-
dziękowała za trud, jaki wkładają w swoją pracę. Jubileusz to 
odpowiedni czas, by podsumować działalność biblioteki na 
przestrzeni minionych 70 lat oraz przedstawić jej historię. 
Tego zadnia podjął się p. Robert Borkowski, który przygo-

tował na tę okazję specjalną prezentację oraz film promują-
cy czytelnictwo w naszej gminie, zatytułowany „Biblioteka 
troszczy się o duszę”. Podczas uroczystości, nagrodzono 
także byłych oraz obecnych pracowników MGBP, a także 
najlepszych czytelników oraz zwycięzców konkursów, które 
poprzedzały galę jubileuszową. Zgromadzone dzieci z nie-
cierpliwością wyczekiwały nagród za swoje prace. Ich wiek 
napawał nadzieją, że już najmłodsze pokolenia interesują 
się niezwykłym światem książek.

Po części oficjalnej, scenę zajęli muzycy z zespołu „Łubu
-Dubu”, którzy przedstawili skomponowane przez siebie 
utwory muzyczne do twórczości J. Mączki. Po występie 
artystycznym, goście udali się na poczęstunek, gdzie mieli 
okazję spróbować między innymi specjalnego tortu jubile-
uszowego w kształcie książki.

Monika Sala

70 Lat MINĘŁo 
W dniu wczorajszym, nasza biblioteka obchodziła swój niesamowity jubileusz. Data ta, nie została wybrana 
przypadkowo, bowiem ósmego maja obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Miejsko Gminna Bibliote-
ka w Głogowie Małopolskim bez wątpienia jest istotną częścią życia kulturalnego naszej społeczności. Jak 
świętowaliśmy jej jubileusz?

Podczas obchodów jubileuszu biblioteki mogliśmy wysłuchać utworów  
zesołu Łubu Dubu.
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www.jamniczek.pl

36-060 Głogów Młp. ul. Młynarska 15

Wizyty na tel. 503 025 625

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

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

terenie Głogowa Młp.;
– badania parazytologiczne; – kał, zeskrobiny skóry
– profilaktyka: szczepienie, odrobaczanie, preparaty na pchły i kleszcze, znakowanie zwierząt: 

wszczepianie mikroczipów, do szczepienia na wściekliznę dołączamy Lyssetki;
RTG, większe zabiegi chirurgiczne, echo serca, badanie ciśnienia krwi, endoskopia i wiele 
innych usług, wykonujemy w Lecznicy dla Zwierząt Jamnik w Rzeszowie

Gabinet weterynaryjny

Uroczystości rozpoczęto wprowadzeniem sztandarów. 
Wydarzeniu towarzyszyła bardzo podniosła atmosfera. 
Wszyscy zgromadzeni, począwszy od najmłodszych przed-
szkolaków, przez młodzież szkolną, aż po zgromadzonych 
zaproszonych gości, wspólnie odśpiewali hymn narodowy. 
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej, p. Paweł Ślęzak, 
wygłosił mowę na temat wyjątkowego charakteru tego dnia. 
Zgromadzeni odmówili także wspólnie modlitwę w intencji 
ofiar tej strasznej zbrodni. 

Młodzież szkolna oraz głogowscy Strzelcy przygotowa-
li część artystyczną, której z zadumą i wzruszeniem wy-
słuchali goście. W hołdzie ofiarom, każda z reprezentacji 
gminnych instytucji złożyła pod pomnikiem kwiaty. Widok 
niosących bukiet przedszkolaków napawał dumą, że w na-
szym kraju dba się o to, by już od najmłodszych lat przeka-
zywać często trudną i brutalną prawdę historyczną, której 
nie można zapomnieć z szacunku do ofiar. 

W dalszej części młodzież ze Szkoły Podstawowej w Gło-
gowie Młp. udała się do tutejszego Domu Kultury, gdzie 
oglądając zdjęcia dotyczące historii zbrodni katyńskiej, 
wysłuchali prelekcji p. Katarzyny Kyc z Instytutu Pamięci 
Narodowej w Rzeszowie. Następnie obejrzeli film doku-
mentalny pod tytułem „Czaszka z  Katynia”, opowiadający 
o historii tzw. „kłamstwa katyńskiego”. Młodzi ludzie do-

wiedzieli się wówczas, na czym polegało przekłamywanie 
historii przez Sowietów oraz ówczesne władze, które zabra-
niały nawet rozmów na ten temat. 

Dzień ten powinien być lekcją historii dla wszystkich tych, 
którzy do tej pory nie słyszeli o zbrodni z 1940 roku. Pamię-
tajmy o jej ofiarach i przekazujmy tę wiedzę kolejnym poko-
leniom, ponieważ tylko dbając o rzetelną historię, możemy 
zachować tożsamość narodową. 

Monika Sala

paMIĘCI ofIar KatYNIa 
5 kwietnia miały miejsce szczególnie ważne dla historii naszego kraju uroczystości. Pod pomnikiem upa-
miętniającym ofiary sowieckiego ludobójstwa na przedstawicielach polskiej elity narodowej zebrali się re-
prezentanci władz miasta, szkół, przedszkoli oraz wszyscy ci, którzy chcieli uczcić pamięć ofiar. 

Przedstawiciele władz, dzieci i młodzież szkolna oddali cześć poległym 

Przedszkolaki złożyły wieniec pod pomnikiem upamiętniającym ofiary

Sztandar Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp.
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W gminie Głogów Młp. trwa projekt dla seniorów

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

kół niego, załatwiania za osobę starszą spraw urzędowych, lekarskich 
i innych. Oprócz wyżej wymienionych usług osoby starsze w ramach 
projektu korzystają też z teleopieki. 
26 marca br. w ramach realizacji wyżej wymienionego projektu została 
otwarta placówka DDP w Budach Głog. Dom będzie miejscem integracji 
społecznej i będzie służył najstarszym członkom naszej społeczności lokal-
nej. W budynku znajdują się pomieszczenia do rehabilitacji i fizjoterapii, 
odpoczynku, aktywizacji, jak również grota solna z mikroklimatem wspo-
magającym leczenie wielu chorób oraz sala doświadczeń świata.
Seniorzy będą mieli zapewnione mi.in.: zaspokojenie podstawowych 
potrzeb życiowych, usługi rehabilitacji, usługi opiekuńcze i pielęgna-
cyjne, dwa posiłki, terapię zajęciową, transport, dostęp do usług kultu-
ralnych oraz rekreacyjnych.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. 
Integracja Społeczna Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do usług spo-
łecznych i zdrowotnych.

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany

Delegacja z Kosowa i Chorwacji gościła na naszym terenie 
w dniach od 26 marca do 3 kwietnia 2019 r. Celem wizyty było 
przybliżenie i zapoznanie się z tym, jak w Polsce wykorzystywa-
ne są fundusze europejskie na rzecz przedsiębiorczości i ekono-
mii społecznej. Członkami delegacji byli przedstawiciele władz 
samorządowych oraz działacze organizacji pozarządowych.

Nasi goście mieli okazję zobaczyć sposób funkcjonowania 
placówek zajmujących się osobami z niepełnosprawnościa-
mi i seniorami, Centra Integracji Społecznej, Spółdzielnie 
Socjalne, a nawet Ochotnicze Straże Pożarne. Odbyło się 
wiele spotkań z władzami samorządowymi oraz wizyta 
w Sejmie i liczne spotkania z przedsiębiorcami.

W ramach współpracy, rzeszowski oddział Caritas zaprosił go-
ści do swoich ośrodków. Delegacja odwiedziła Warsztaty Te-
rapii Zajęciowej w Kolbuszowej oraz Filię w Cmolasie, a także 
zwiedziła Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Budach 
Głogowskich, gdzie delegacja została ugoszczona obiadem. 
W Centrum Caritas w Budach przedstawiono prezentację do-
tyczącą nowej funkcji obiektu, w najbliższych tygodniach ma 
tu powstać Zakład Aktywności Zawodowej Centrum Natura, 
prowadzący działalność hotelarską i gastronomiczną, w któ-
rym zatrudnienie znajdzie 30 osób z niepełnosprawnością.

Dla delegacji były to ważne dni, ponieważ na ich terenach 
nie ma rozwiniętej Ekonomii Społecznej, a Polska jest w tym 
obszarze zdecydowanym liderem. Wizyta ta była odpowie-
dzią na listopadowy wyjazd polskiej delegacji do Kosowa, 
gdzie naszą gminę Głogów Młp. reprezentował pracownik 
rzeszowskiego oddziału Caritas – p. Daniel Jakubowski.

Podczas wizyty naszych gości udało się zarejestrować wrażenia 
i doświadczenia uczestników projektu, dotyczące korzystania 
w funduszy europejskich. Członkowie delegacji Chorwackiej 
chcieliby nawiązać kontakt z naszą gminą celem nawiązania 
współpracy i partnerstwa. Jak widać, ziarno zostało zasiane.

Daniel Jakubowski

DeLeGaCJa Z KoSoWa I CHorWaCJI 
6 dni, trzy państwa, kilkadziesiąt spotkań i myśl przewodnia: ekonomia społeczna. Tak można w skrócie opisać 
to, co działo się na Podkarpaciu w ramach „Międzynarodowych Spotkań z Przedsiębiorczością”. Dzięki ogrom-
nej pracy i zaangażowaniu Gmin Leżajsk i Tryńcza oraz Fundacji im. Braci Sołuńskich Cyryla i Metodego, udało 
się zorganizować spotkania na terenie całego naszego województwa, w tym również w gminie Głogów Młp.

Nasi goście mieli okazję zobaczyć sposób funkcjonowania placówek zajmujących 
się osobami z niepełnosprawnościami i seniorami, Centra Integracji Społecznej, 

Spółdzielnie Socjalne, a nawet Ochotnicze Straże Pożarne

Delegacja z Kosowa i Chorwacji gościła na naszym terenie w dniach  
od 26 marca do 3 kwietnia 2019 r. 
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REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

MIStrZ  
ZeGarMIStrZoWSKI

BoGDaN DroZD
Naprawa i konserwacja wszystkich 
typów zegarów mechanicznych:

 – wiszących,
 – kominkowych,
 – podłogowych.

MOŻLIWY DOJAZD DO DOMU KLIENTA!

KONTAKT: tel. kom. 663 578 383

Burmistrz Głogowa Małopolskiego
informuje, że 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na tablicy 
ogłoszeń w Zabajce oraz na stronie internetowej 

www.bip.glogow-mlp.pl i www.ziemiaglogowska.pl
został podany do publicznej wiadomości 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ 
DO ZBYCIA

oznaczonej jako działki nr 562/8 o pow. 0,0069 ha, 
położonej w Zabajce gmina Głogów Małopolski 

przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie 

Urzędu Miejskiego, tel. 17 789-70-33.
Burmistrz Głogowa Małopolskiego, mgr Paweł Baj

Już 18 maja w Stykowie znajdziemy przestrzeń do wspólnej 
gry, tańca, a przede wszystkim spotkania i uwrażliwienia się 
na niematerialne dziedzictwo kulturowe poprzez rozrywkę. 
W części warsztatowej można poznać pieśni maryjne wraz 
z tradycyjnym nabożeństwem majowym oraz podstawy 
kroków tanecznych, które w większym stopniu opanować 
będzie można na potańcówce. Cechą charakterystyczną 
dotychczasowych edycji Łojdiridi jest zmieniający się skład 
– scena jest otwarta dla wszystkich muzyków ludowych 
w każdym wieku, którym nieobcy jest repertuar naszego 
regionu. Tradycyjnymi instrumentami Rzeszowszczyzny są 
skrzypce, klarnety, basy i cymbały, z biegiem lat zastępowa-
ne przez akordeony, trąbki i saksofony.

Piąta edycja Łojdiridi organizowana jest przy współudziale 
Rady Sołeckiej i KGW w Stykowie (które zapewniają również 
bufet) i przy pomocy gminy Głogów Małopolski oraz Miejsko 
Gminnego Domu Kultury im. Franciszka Kotuli. Otoczenie 
Domu Ludowego w Stykowie daje możliwość uczestnictwa 
całych rodzin, do czego organizatorzy szczególnie zachęcają. 
Albowiem czym skorupka za młodu nasiąknie…

Stowarzyszenie Gdzieś Tu

pIĄte „ŁoJDIrIDI” 
W StYKoWIe 

Otwarte spotkania z muzyką i tańcem Rzeszowsz-
czyzny pod hasłem Łojdiridi odbywają się już po raz 
piąty. Za każdym razem w innym miejscu. Organi-
zator cyklu, Stowarzyszenie „Gdzieś Tu” zachęca do 
wspólnego praktykowania tradycji muzycznych i ta-
necznych Podkarpacia.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego
informuje, że 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na tablicy 
ogłoszeń w Głogowie Małopolskim oraz na stronie 

internetowej www.bip.glogow-mlp.pl został podany do 
publicznej wiadomości 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ  
DO SPRZEDAŻY

oznaczonej jako działki nr 3089/16 o pow. 0,0013 ha, 
położonej w Głogowie Małopolskim gmina Głogów 

Małopolski przeznaczonej do zbycia w trybie 
bezprzetargowym. Szczegółowe informacje można 

uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego, tel. 17 789-70-33.
Burmistrz Głogowa Małopolskiego, mgr Paweł Baj
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Projekt rozpoczął się w 2017 roku. Całkowity koszt stworzenia 
GCEE wyniósł 76 tys. zł, które gmina otrzymała z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Utworzona została dzięki temu Terenowa Ścieżka Edukacji 
Ekologicznej, która znajduje się przy oczyszczalni ścieków 
w Zabajce. Mogą z niej korzystać zorganizowane grupy, jak np. 
uczniowie szkół. Znajduje się tutaj 11 tablic informacyjnych, 
objaśniających użytkownikom procesy oczyszczania ścieków. 

Centrum Edukacji Ekologicznej to również nowoczesna 
EKO-pracownia, utworzona w SP w Głogowie Młp. W celu 
odpowiedniego jej wyposażenia, gmina kupiła 9 binokular-
nych mikroskopów, mikroskop z kamerą dla nauczyciela, 
monitor interaktywny, laptop, makietę gminnej oczyszczal-
ni ścieków oraz plansze dydaktyczne. 

– Dzięki zakupionym narzędziom laboratoryjnym uczniowie 
mają możliwość przeprowadzania różnych doświadczeń na 

pobranych próbkach wody. Mogą tutaj też obejrzeć film, któ-
ry pokazuje cały proces oczyszczania ścieków – mówi Aneta 
Ginter, koordynator projektu. 

Anna Morawiec 

Program ten obejmuje dostarczenie, montaż oraz uru-
chomienie instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach 
domowych na terenie naszej gminy. Prace uwzględniają 
instalację paneli fotowoltaicznych o mocy 3 kW na 270 bu-
dynkach prywatnych. Wykonawcą została firma INERGIS 
S.A. z Częstochowy, która w najbliższym czasie przedstawi 
harmonogram prac. Instalacje ruszą niebawem, a ich za-
kończenie planowane jest na lipiec 2020 roku. 

Pracownik Urzędu Miejskiego poinformuje mieszkańców, 
którzy zgłosili się do projektu, o terminie realizacji mon-
tażu na konkretnych budynkach. W celu uzyskania szcze-
gółowych informacji, prosimy kontaktować się z Referatem 
Promocji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych pod nu-
merem telefonu: 17 789 70 51.

Monika Sala

MoNtaż INStaLaCJI fotoWoLtaICZNYCH
1 kwietnia bieżącego roku w siedzibie Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego podpisano 
umowę na realizację programu pod nazwą „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”. 

Zakończenie instalacji fotowoltaicznych planowane jest na lipiec 2020 roku

Na drogach naszej gminy trwają obecnie cząstkowe 
remonty nawierzchni asfaltowych. Prace rozpoczę-
to od dróg w Głogowie Małopolskim. Następnie za-
planowano naprawę jezdni w Zabajce, Woli Cichej, 
Przewrotnem, Wysokiej Głogowskiej oraz pozosta-
łych sołectwach z terenu gminy Głogów Małopolski. 

Prace nad poprawą jakości dróg zakończyć się mają w po-
łowie czerwca bieżącego roku. Odbywają się one w ramach 
Gminnego Programu Asfaltowania Dróg Lokalnych. Na ten 
cel przeznaczono w tym roku kwotę pół miliona złotych. 

Wykonaniem usługi zajęła się firma Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowych DĘBICA.

Monika Sala

reMoNtY DrÓG

Koniec prac planowany jest na koniec czerwca bieżącego roku

EKO-pracownia w Szkole Podstawowej w Głogowie Małopolskim

KażDY Może ZaDBaĆ o NatUrĘ 
Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej w Głogowie Małopolskim pomaga w kształtowaniu właściwych 
postaw ekologicznych wśród młodzieży.
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Często w takich chwilach powraca się do lat minionych 
i wydarzeń, w których uczestniczyliśmy. Jak w iluzjonie 
ukazywały się różne scenki. Jedne głęboko zapadły w pa-
mięci, inne ktoś z biesiadników przypomniał. Wszystkie 
skłaniały do zadumy, niektóre wywoływały śmiech i roz-
bawienie dawno minionych chwil. W pewnym momen-
cie uświadomiłem sobie, że Ciocia w tym jednym miejscu 
(powiem po głogowsku) żyje „pod bóźnicą” od ponad 70 
lat. Kto dziś tak określa to miejsce? Bardzo rzadko jest już 
używane. Tak dzieje się również z innymi toponimiami, 
które odeszły do językowego lamusa. Często w rozmowach 
z młodzieżą, na ich twarzach (ale także i starszych) maluje 
się zdziwienie, kiedy mówię o sadzawkach, skotni, Dębowej 
Górce, Piekiełku, Zawałach, Księżym Stawie czy Ogrodach. 
O czym to „gada” pan Walenty?

Wuj Kazimierz, a może „swaty”, wypatrzyli przyszłą żonę 
dla niego na pobliskim Kamieńcu. Czy ktoś z szanownych 
głogowian wie, gdzie jest to miejsce? A to przecież jedno 
z osiedli głogowskich. Wprawdzie, jadąc do Stykowa, moż-
na przy drodze w resztkach lasu (został prawie całkowicie 
wycięty) dostrzec drogowskaz z tą nazwą. Wracam my-
ślą do już odległej przeszłości, bo z kuzynem Andrzejem 
w dzieciństwie byliśmy częstymi gośćmi na Wygodzie w ro-
dzinnym domu jubilatki. Jakże ten dom różnił się od gło-
gowskich! Trochę później uświadomiłem sobie, że należał 
do prawdziwie gospodarskiej rodziny, zasobnej w różne do-
bra. Całe obejście składało się z kilku zabudowań. Wygod-
ny dom, zabudowania gospodarcze, wolnostojąca piwnica 
(z której Babcia przynosiła nam, krojone „nożem” zsiadłe 
mleko). Dom otoczony był sadem. Do gospodarstwa z jed-
nej strony „dochodził” las. Za płotem była ukryta wśród 
drzew sadzawka. Z drugiej strony rozciągał się wspania-
ły widok na dolinę Stykowa, las i zabudowania Janciówki. 
Mnie i kuzyna najbardziej intrygował kierat, do tego stop-
nia, że skutecznie zepsuliśmy go. Na szczęście nie był już 
używany, a może w ten sposób przyczyniliśmy się do tego, 
że wyszło z użycia powiedzenie – chodzi jak w kieracie. 

Głęboko zapadły mi w pamięci rodzinne spotkania na Kamień-
cu u cioci Kasi i wujka Frania. Chociaż moja rodzinna nie była 
spokrewniona z nimi, to często z rodziną z Głogowa gościliśmy 
u Franiów. W lecie przesiadywaliśmy w ogrodzie, zimą w izbie. 
Ponieważ i wujek Franek grał (skrzypce), i ciocia Kasia również, 
mój brat wtórował im na harmonii, to te rodzinne spotkania 
były biesiadami z muzyką i śpiewem. Najbardziej zapamięta-
łem powroty. Zawsze jeździło się zaprzęgiem konnym (w pół-
koszkach), zimą była to wspaniała sanna. Odeszły te czasy, ale 
pozostały wspomnienia i nie tylko. Bardzo ważną rzeczą jest, że 
rodzina, sąsiedzi integrują się, spotykają, spędzają czas razem, 
bo nierzadko zapominamy o tym. Zamykamy się w swoich 
pięknych domach, bronionych przez zabezpieczenia jak forte-
ce. Wizytę trzeba zapowiedzieć, bo nietaktem jest niezapowie-
dziana, a kiedyś wpadało się do sąsiadów, krewniaków chociaż 
na chwilę, na przysłowiowe „godki”. I chociaż pokolenie kocha-
nej cioci Reni było bardzo utrudzone codzienną pracą, zawsze 
miało czas dla gościa w myśl staropolskiego porzekadła: „Gość 
w dom, Bóg w dom”. Tej zasadzie hołduje do dziś szanowna ju-
bilatka w miarę sił i zdrowia. Dlatego również życzę Jej trady-
cyjnych stu lat „…i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa…”.

Po kądzieli ,,Matejszczok’’ – WalKo

WSZYStKIeGo DoBreGo! żYCZYMY, żYCZYMY…
W jednym z jesiennych numerów „Ziemi Głogowskiej” pisałem o spotkaniu rodu Matejskich. Nawiązuję do tego 
wydarzenia, bo niejako honorową uczestniczką zjazdu była seniorka tego rodu – Teresa. Przy rozstaniach i poże-
gnaniach przyrzekliśmy, że na wiosnę będziemy uroczyście obchodzić jubileusz 90. rocznicy urodzin popularnej 
w naszej rodzinie cioci Reni. Słowo się rzekło, a dzieci cioteczki – Urszula i Andrzej – wzięli sobie do serca te słowa 
i rzetelnie z przyrzeczeń wywiązali się. 23 marca 2019 roku zostaliśmy zaproszeni na uroczysty obiad. Życzeniom, 
gratulacjom nie było końca. W biesiadzie uczestniczyła nie tylko najbliższa rodzina, ale również chrześniacy 
jubilatki z rodzinami oraz serdeczni przyjaciele Cioci (od ponad 60 lat), państwo Depowie.

Ciocia Teresa z prawnuczką Laurą

Projekt „ Klub Inspiracji Sukcesu”
Z dniem 30 kwietnia 2019 r. MGOPS zakończył realizację projektu pt. „Klub Inspi-
racji Sukcesu” o wartości 738 tys. zł., współfinansowanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020. 
Projekt skierowany był do osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz osób z nie-
pełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących teren Gminy 
Głogów Młp., korzystających z świadczeń pomocy tutejszego Ośrodka. Przez okres 
dwóch lat w projekcie wzięło udział 80 osób. W ramach projektu wyremontowano 
budynek przy SP w Stykowie, który to został przeznaczony na działalność KIS. Pla-
cówka została wyposażona w meble oraz sprzęt komputerowy i urządzenia niezbędne 
do prowadzenia zajęć. W budynku znajduje się sala szkoleniowa, biuro połączone 
z pomieszczeniem socjalnym, dwie łazienki, oraz przestronny korytarz. Wszystkie 

pomieszczenia zostały zaadaptowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Każdy 
z uczestników projektu miał określoną swoją ścieżkę wsparcia zgodnie z którą mógł 
skorzystać z różnego rodzaju form pomocy. W ramach aktywizacji zawodowej zor-
ganizowane zostały kursy zawodowe, dostosowane do predyspozycji i zaintereso-
wań uczestników projektu oraz staże zawodowe. 
Wszyscy Beneficjenci mogli również bezpłatnie otrzymać wsparcie psychologa, pe-
dagoga, prawnika oraz terapeuty zajęciowego, jak również uczestniczyć w warsztatach 
komputerowych prowadzonych przez wolontariuszy.
INFORMACJA O TRWAJĄCYM NABORZE DO KIS 
Wszystkie osoby chętne do uczestnictwa w KIS, zainteresowane podniesieniem 
swoich kwalifikacji zawodowych lub podjęciem zatrudnienia mogą zgłosić się do 
KIS znajdującego się w Stykowie w godz. od 11:30 do 15:30 od poniedziałku do piąt-
ku. Więcej szczegółów można uzyskać pod numerami telefonów podanymi poniżej: 
KIS w Stykowie nr 102, 36-060 Głogów Małopolski, tel. 17 777 64 22. 
MGOPS w Głogowie Małopolskim, pok. 111, tel. 17 789 75 44.

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany
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Niepokorna husarka, Iny Lorentz

Po śmierci ukochanego ojca życie bliź-
niąt Johanny i Karla von Allersheimów 
drastycznie się zmienia. Czyhająca na 
ogromny majątek rodzeństwa, pozba-
wiona skrupułów macocha oraz ich 
zawistny przyrodni brat nie cofną się 
przed niczym, by zawładnąć ogromną 
schedą. By ratować życie, bohaterowie 
decydują się na ucieczkę. Pod osłoną 

nocy wymykają się z rodzinnego zamku. Celem podróży 
jest Polska, rodzinny kraj ich matki, gdzie spodziewają się 
odnaleźć krewnych, o których wiedzą bardzo niewiele. Nie-
stety, nie zdają sobie sprawy, że podążając na wschód, na-
rażają się na równie wielkie niebezpieczeństwo, gdyż przez 
Europę maszeruje ogromna armia turecka i Polska zostaje 
uwikłana w wojnę z potężnym Imperium Osmańskim. Gdy 
po pełnej przygód, niebezpiecznej podróży wreszcie odnaj-
dują kuzyna matki, czeka ich nowe zaskoczenie. 

Nanga Dream, Mariusz Sepioło

Tomek Mackiewicz miał swoje „fazy”: 
muzyka, używki, wreszcie góry. Jedna 
była najważniejsza, nazywa się Nanga 
Parbat. Chciał zdobyć ją zimą jako 
pierwszy. W 2017 zmierzyli się siód-
my raz. Mówili o nim: punk, hipis, 
outsider. Chodził własnymi ścieżka-
mi. Na wsi, gdzie się wychowywał, 
nauczył się, czym jest wolność. Potem 

szukał jej w mieście między blokami, w grupie chłopaków 
w kapturach. Odnalazł ją w Indiach, potem w podróżach 
i adrenalinie. Dom miał tam, gdzie właśnie był: w Polsce, 
w Irlandii, w Pakistanie, w busie, w namiocie na stokach 
ośmiotysięcznika. W realizacji himalajskich celów nie 
wspierali go wielcy sponsorzy ani środowisko wysokogór-
skie. Mimo to walczył o swoje marzenia, a pomagała mu 
cała Polska. Tomek Mackiewicz – Czapa, Czapkins, Wegeta 
– był człowiekiem wymykającym się schematom. Książka 
o nim to nie tylko relacja z podróży po miejscach, do któ-
rych trafiał. Książka po raz pierwszy odsłania kulisy akcji 
ratunkowej z perspektywy bliskich Mackiewiczowi osób.

Uwięzione, Natasha Preston

Pewnego wieczoru Summer idzie 
sama na imprezę. Nigdy nie dociera. 
Lewis, jej chłopak, później nie może 
sobie wybaczyć, że nie było go przy 
niej. W jednej chwili szczęśliwa nasto-
latka traci kochającego chłopaka, ro-
dziców i brata. Traci całe swoje życie, 
trafiając w miejsce, z którego nie ma 
ucieczki. Od tej pory nie będzie już 

sobą, Summer. Wraz z trzema innymi dziewczynami będzie 
musiała znosić życie w zamknięciu, codzienny strach i ból 
i… o wiele więcej. W tej sytuacji nie ma dobrych zakoń-
czeń. Przeczytaj tę książkę, a nigdy już nie będziesz chciała 
dostawać kwiatów.

MGBP w Głogowie Młp.

BIBLIoteKa poLeCa

„Kroniki Głogowskie” mają już stałe grono swoich czytelni-
ków, którzy licznie pojawiają się na każdej kolejnej promo-
cji tej naszej regionalnej serii wydawniczej. Bieżące „Kro-
niki” to już 8. tomik, co stanowi dowód, że tematów nie 
brakuje, a wręcz przeciwnie, przybywa. Najnowsze „Kroni-
ki” poświęcone są wyjątkowemu materiałowi, bo zawierają 
wspomnienia pani Teresy Mastalskiej-Chwiejczak z okresu 
II wojny światowej, w czasie której mieszkała w Głogowie.

Czytelnicy „ZG” mieli okazję poznać już fragmenty 
dwóch opowieści tej autorki, a próbka ta wykazała, że ma 
ona nie tylko literacki talent do barwnego i żywego odda-
wania obrazu w formie narracji, ale również jest wnikliwą 
obserwatorką rzeczywistości. Tomik zawiera 14 opowia-
dań i niemal wszystkie skupione są na jednym temacie – 
losów głogowskich Żydów w czasie niemieckiej okupacji. 
Temat to niezwykle przejmujący, ponieważ pokazuje, jak 
z miesiąca na miesiąc Niemcy zwiększali swoją represyj-
ność w stosunku do nich, aż w końcu doprowadzili do ich 
całkowitej zagłady.

Burmistrz, pan Paweł Baj, zauważył w przedmowie, że opo-
wieści Teresy Mastalskiej-Chwiejczak są bardzo ważnym 
upamiętnieniem ofiar Holokaustu. – Czytając wspomnie-
nia Pani Teresy – napisał – słyszy się krzyk mordowanych. 
[…] To wymowne świadectwo wskazujące na to, jak połowa 
mieszkańców naszego miasta została barbarzyńsko zabita.

Gościem specjalnym na promocji był pan Andrzej Potocki, 
pisarz i redaktor telewizyjny, który w ramach wprowadze-
nia w temat przybliżył uczestnikom kulturę i religię żydow-
ską. Jego prelekcja uświadomiła wszystkim, w jak wiele ste-
reotypów i błędnych mniemań obrosła ta tematyka. Misją 
„Kronik” jest zatem nieść „kaganek oświaty”.

Robert Borkowski
Dyrektor MGBP w Głogowie Młp.

MGBp WYDaŁa KoLeJNY 
toMIK „KroNIK 
GŁoGoWSKICH”

26 kwietnia br. w Miejsko Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej odbyła się promocja kolejnego tomiku 
„Kronik Głogowskich”.

Promocja „Kronik Głogowskich” wpisała się już na stałe w listę wydarzeń kulturalnych 
w naszej gminie
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Występy zakończyły się dla naszych zespołów dużym suk-
cesem, bowiem przywiozły one z mistrzostw liczne pucha-
ry: srebro za układ sceniczny i defiladę, a także złoto, srebro 
i brąz – za miniformacje, duety i solówki.

Mistrzostwa te stanowiły eliminacje do XXI Mistrzostw 
Ogólnopolskich, które odbędą się w Kędzierzynie Koźlu, 
w dniach 17-19 maja bieżącego roku.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

SUKCeS NaSZYCH MażoreteK 
Pierwszego maja w Pustkowie Osiedlu odbyły się Otwarte Mistrzostwa Mażoretek, Tamburmajorek i Che-
erleaderek Polski Południowo-Wschodniej 2019. Swoje umiejętności zaprezentowały również reprezen-
tacje z naszej gminy – zespoły Altro, MiniAltro, Fantazja oraz MiniFantazja pod przewodnictwem p. Jo-
anny Jurczyńskiej.
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Czym jest sport mażoretkowy? Kim są mażoretki?

Historia mażoretek liczy już ponad dwieście lat i wywodzi 
się z Francji (majorette). Niemniej jednak, zespoły mażoret-
kowe są popularne również na innych kontynentach. Ma-
żoretkami zwane były kobiety, które służyły w Czerwonym 
Krzyżu, pomagając rannym. Potem ich funkcja przeobra-
ziła się na bardziej paradną. Są to dziewczyny prezentujące 
układy taneczno-marszowe do muzyki nowoczesnej oraz 
do repertuaru orkiestr. W naszym przypadku jest to Gmin-
na Orkiestra Dęta pod okiem Pana Bronisława Niezgody. 
Posiadamy wiele federacji zrzeszających zespoły mażoretek 
i organizujących zawody. 

Czy w Głogowie lub okolicy działa grupa mażoretek?

Działają u nas 4 grupy mażoretek: Altro i MiniAltro w Gło-
gowie Małopolskim oraz Fantazja i MiniFantazja w Prze-
wrotnem. Dziewczyny od wielu lat dzielnie trenują i udo-
skonalają swoje umiejętności taneczne. Być może niebawem 
uda nam się stworzyć nową grupę – mamy mażoretek, czyli 
zajęcia dla kobiet 30+. Zajęcia z dziewczynami prowadzę 
4 dni w tygodniu, ale są to wspaniałe 4 dni. 

Jak odnajduje się Pani w roli trenerki mażoretek? 

Jestem surowym trenerem, ale moim zdaniem to zale-
ta. Uważam, że jeśli rodzic zapisuje dziecko na zajęcia, to 
dziecko ma coś z tych zajęć wynieść. Nie chodzi o dwie go-
dziny zabawy. Tak jak mnie ktoś 20 lat temu nauczył sta-
ranności, odpowiedzialności i systematyczności, tak ja chcę 
zarazić tym kolejne pokolenie. Niestety, zadanie nie jest tak 
proste jak kiedyś. W dobie Internetu i ulubionych seriali nie 
jest łatwo nauczyć dzieci, aby na zajęcia przychodziły o cza-
sie i dawały z siebie wszystko. Spędzając z dziewczynami 
tyle czasu tygodniowo, na swoje barki biorę częściowo ich 
wychowanie. To, co robię, napawa mnie dumą. Jest czas na 
pogawędki i żarty, jest czas na zwierzanie się i rozwiązywa-
nie problemów niekoniecznie związanych z tańcem, ale jest 
też czas na ciężką pracę i na to, by efekty tej pracy podzi-

wiać. Nasze półki uginają się pod ciężarem pucharów i to 
motywuje nas jeszcze bardziej do działania i sięgania po to, 
co najlepsze. W nagrodę za wspaniałe występy urządzamy 
swoje zespołowe święta pełne integracji, ogniska oraz wy-
jazdy rekreacyjne.

Jak zaczęła się Pani przygoda z mażoretkami? 

W przyszłym roku będę obchodzić swój niesamowity ju-
bileusz – 20 lat na scenie. Przygodę z tańcem rozpoczęłam 
bardzo wcześnie. Już od 5 roku życia rodzice wozili mnie 
do Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Tam przez 
długie lata byłam tancerką Dziecięcego Zespołu Artystycz-
nego „Uśmiech”, który prężnie działa do dziś i zdobywa 
wspaniałe osiągnięcia na arenie narodowej. Nauczyło mnie 
to ogromnej samodzielności i odpowiedzialności. Tańcząc 
w takim zespole pod okiem wspaniałej trenerki – Pani 
Niny Wojturskiej – nie było mowy o braku systematycz-
ności w przychodzeniu na treningi. Szybko nauczyłam się 
sama jeździć autobusami do Rzeszowa, a miałam niespełna 
8 lat! Na zajęcia trzeba było przychodzić przygotowanym, 
z opanowanymi choreografiami z zajęć poprzednich. Każ-
da dziewczynka musiała mieć włosy spięte w kok, posia-
dać białe baletki, czarne getry oraz zespołową koszulkę. Co 
najlepsze, nikt o tym nie zapominał! To się po prostu miało 
już we krwi. Chodząc do szkoły podstawowej, odkryłam, 
że drzemie we mnie dusza folklorystyczna i zostałam tan-
cerką ZPiT „Hanka”. Przez dwa lata tańczyłam pod okiem 
Pani Edyty Śliwy. Wspaniała przygoda! Będąc mała dziew-
czynką, w WDK zawsze podglądałam starsze dziewczyny 
w pięknych strojach i białych kozakach. Już wtedy wiedzia-
łam, że kiedyś będę jedną z nich. Tak zaczęła się historia 
z tańcem mażoretkowym. Dokładnie 10 lat temu, rozpo-
czynając gimnazjum, zapisałam się do zespołu mażoretek 
„Altro”, gdzie pod okiem Pani trener, a teraz serdecznej 
znajomej – Karoliny Stachowicz – nauczyłam się podstaw 
ruchu mażoretkowego i prostych trików z batonem (pa-
łeczką mażoretkową). Od początku istnienia grupy byłam 

20 Lat Na SCeNIe
Rozmowa z panią Joanną Jurczyńską – tancerką, solistką, choreografką tańca współczesnego, trenerką 
mażoretek, a także wielokrotną zdobywczynią tytułu Mistrzyni i Wicemistrzyni Polski Południowo-Wschodniej 
w kategoriach baton, flaga i buława. Pani Joanna została także nominowana przez mieszkańców naszej 
gminy do tytułu Głogowianina Roku 2019 w kategorii twórczości artystycznej. Z pewnością w pełni zasłuże-
nie, o czym przekonają się Państwo za chwilę.

Jedna z grup mażoretkowych prowadzonych przez Panią Joannę

Joanna Jurczyńska, tegoroczne mistrzostwa
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tzw. kapitanką/generałką. Ma ona za zadanie stać przed 
zespołem i prowadzić korowody. Ma też decydujący głos 
w wielu sprawach dotyczących zespołu i jest odpowiedzial-
na za całą grupę. Rok później znów powróciłam na deski 
WDK i zasiliłam szeregi zespołu „Incanto”. Niełatwo było 
pogodzić zajęcia i występy w dwóch zespołach, ale przez 
wiele lat byłam zdeterminowana. Gdy powstała grupa „Mi-
niAltro”, a średnia wieku w zespole spadała, przyszedł czas 
by ustąpić miejsca młodszym. Wtedy to zespół przejęła 
osoba o ogromnym sercu, moja przyjaciółka – Anna Kucz-
ma. Jednak w dalszym ciągu corocznie wspierałam zespół 
na mistrzostwach Polski Południowo-Wschodniej oraz 
ogólnopolskich jako solistka, zdobywając medale.  Wraz 
z Rzeszowskim zespołem przez wiele lat dumnie reprezen-
towałam województwo, jak i kraj na wielu zagranicznych 
festiwalach i przeglądach. Dzięki ogromnemu zaangażo-
waniu i miłości do tańca, udało mi się zwiedzić ponad pół 
Europy! Są to niesamowite chwile przeżyte w gronie ma-
żoretkowej rodziny, do których chętnie wracam myślami. 
W międzyczasie ukończyłam 2-letni kurs instruktora tańca 
współczesnego. Bycie choreografem było moim marzeniem 
od najmłodszych lat, dzieci często mi dokuczały, ponieważ 
każdy chciał być strażakiem lub piosenkarką. Ja życiowy cel 
obrałam bardzo wcześnie. Przyszedł czas, gdy musiałam na 
jakiś czas opuścić Głogów. Mieszkałam w Warszawie i tam 
prowadziłam zajęcia baletu i rytmiki w przedszkolach pry-
watnych oraz tańczyłam w ZTL WUM Warszawa. Podczas 
krótkiego pobytu w Anglii zostałam zaproszona na zawody 
mażoretkowe federacji NBTA, gdzie stanęłam do rywali-
zacji z najlepszymi tancerkami z południa Anglii. To było 
niesamowite. Zostałam wspaniale przyjęta pomimo tego, 
że ich regulaminy i stopnie trudności są zupełnie inne niż 
w Polsce. Po powrocie do kraju, do Głogowa, znów pojawi-
ło się dla mnie miejsce w zespołach mażoretkowych na te-
renie gminy Głogów Małopolski. Wraz z moją przyjaciółką 
zostałyśmy trenerkami. Przez najbliższe półtora roku zaję-
cia będą prowadzone tylko przeze mnie, ale mam nadzieję, 
że Ania szybko do mnie powróci.

Czy sport mażoretkowy jest dla każdego?

Polecam go każdemu, kto jest cierpliwy i uparcie dąży 
do celu. Do zespołu może dołączyć każda dziewczynka. 
Jedynym kryterium jest słuch muzyczny, który jest bar-
dzo ważny przy tworzeniu choreografii, głównie marszo-
wych. Tutaj nie ma czasu na stanie w miejscu. Zawsze 
są nowe tricki i elementy do nauki. To sport, który daje 
możliwość sprawdzenia siebie, uczy pokory i cierpli-

wości. Jednakże każdy, kto kocha taniec, na pewno się 
wśród nas – mażoretek – odnajdzie. Z przyjemnością po-
większę swoje grupy i przyjmę do zespołu każdego, kto 
potrafi dawać z siebie wszystko i pokaże swoje otwarte, 
pełne wrażliwości serce.

Zbliża się przegląd zespołów mażoretkowych. Jak wyglą-
dają przygotowania do takiego wydarzenia?

Grupy z gminy Głogów należą do federacji IMA z siedzibą 
w Opolu, na jej czele stoi Pan Stanisław Rewieński, który 
będzie zasiadał w jury podczas czerwcowego przeglądu 
zespołów mażoretkowych „Fame”. Już po raz czwarty Dni 
Głogowa rozpoczną się wspaniałym korowodem cheerle-
aderek i mażoretek. Co roku gościmy około 20 zespołów 
z Podkarpacia, które stają do rywalizacji o podium w ka-
tegoriach solowych oraz formacjach. Skład sędziowski to 
profesjonalni, międzynarodowi sędziowie z naszej federa-
cji. Niejeden przegląd może nam zazdrościć takich gości! 
Przygotowania zaczynają się kilka miesięcy wcześniej. 
Trzeba przygotować regulaminy, prośby o patronat, roze-
słać zgłoszenia oraz zadbać o to, co jest już widoczne dla 
ludzi z zewnątrz – o nagrody. MGDK w Głogowie Młp. 
jako nieliczny oferuje dla zwycięzców nagrody pieniężne. 
To bardzo zachęca zespoły do przyjazdu i mobilizuje do 
podnoszenia swoich umiejętności. Dodatkowo z rąk pana 
burmistrza wręczane są dyplomy i piękne puchary. Z roku 
na rok zgłaszają się do nas nowe zespoły, a stali uczestni-
cy prezentują coraz wyższy stopień choreografii. 19 maja 
zapraszamy do MGDK w Głogowie Małopolskim na uro-
czysty jubileusz mażoretek Altro. Grupa obchodzi swoje 
10 urodziny! Trening to nie wszystko, potrzebne są jeszcze 
bardzo drogie stroje oraz białe kozaki. Dziewczęta kupu-
ją same tylko batony do ćwiczeń. Dom Kultury stara się 
w miarę możliwości kupować dla zespołów nowe kostiu-
my, ale dzieci rosną, więc stale potrzebujemy nowych kre-
acji. Koszt jednego stroju to ok. 300 zł, a para skórzanych 
kozaków to 400 zł. Są to ogromne kwoty i pomimo pomo-
cy ze strony rodziców, kupujemy tylko to, co najpotrzeb-
niejsze. Podczas jubileuszu dziewczyny będą sprzedawać 
ręcznie robione i pakowane ciateczka z mażoretkowym 
motywem. Całość zebranych pieniędzy zostanie przezna-
czona na zakup nowych elementów kostiumów.

Nie pozostaje nic innego jak tylko zaprosić naszych czytel-
ników na tegoroczny przegląd zespołów mażoretkowych 
i cheerleaderkowych. Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała Monika Sala
Pani Joanna z podopiecznymi w swoim żywiole

W Głogowie Małopolskim działąją obecnie 4 grupy mażoretek
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Na zaproszenie koordynatorki projektu – pani Moniki Khan 
– do szkoły w Wysokiej Głogowskiej przyjechali członkowie 
Trzeciego Najemnego Oddziału Piechoty Japońskiej, którzy 
podzielili się z uczniami swoją wiedzą i pasją w trakcie warsz-
tatów kaligrafii japońskiej i malarstwa sumi-e oraz pokazu 
broni używanej przez samurajów. Gościem specjalnym była 
Aiko Nishimura, mieszkająca i pracująca obecnie w Rzeszo-
wie Japonka, która zaprosiła uczestników projektu do pozna-
nia origami – sztuki składania papieru. 

Nie tylko goście dzielili się swoimi zainteresowaniami i umie-
jętnościami. W przygotowanie całego wydarzenia aktywnie 
włączyli się uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej. Konrad 
Delikat profesjonalnie przeprowadził warsztaty robienia sushi, 
a Łucja Grabska i Aleksandra Nowak zdradziły swoim młod-
szym kolegom wiele ciekawych faktów związanych z Japonią 
oraz zadbały o przygotowanie tła i rekwizytów do wspólnego 
robienia pamiątkowych zdjęć. W sprawnej organizacji „Dnia 
z kulturą Japońską” pomagała również Maja Czyżewska. 

Zwieńczeniem wydarzenia był pokaz parzenia zielonej her-
baty w wykonaniu Aiko. Nasz gość miał dla wszystkich 
uczestników niespodziankę. Każdy otrzymał karteczkę ze 
swoim imieniem napisanym w języku japońskim oraz ory-
ginalną monetę japońską. Z kolei Aiko wyjechała z Wysokiej 
Głogowskiej z polskimi słodyczami oraz obrazem wykona-
nym przez Łucję Grabską. „Dzień z kulturą japońską” był 
pełen wrażeń, nowych doświadczeń i otworzył wszystkim 
drzwi do poznania tego wyjątkowego kraju.

Projekt „WG broadens its horizons – In 10 months around 
the world” jest już drugim projektem realizowanym w Ze-
spole Szkół w Wysokiej Głogowskiej w ramach Programu 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TE-
ACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka 
Fundacja Rozwoju NIDA.

Monika Khan, 
koordynator projektu 

oHaYŌ, CZYLI prZYGoDa Z KraJeM 
WSCHoDZĄCeGo SŁoŃCa

Czy uczenie się języka angielskiego można połączyć z poznawaniem świata? Oczywiście, że tak. Wiedzą 
o tym uczniowie Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej, którzy w marcu wzięli udział w „Dniu z kulturą japoń-
ską” zrealizowanym w ramach projektu „WG broadens its horizons – In 10 months around the world”. Udział 
w wielu warsztatach pozwolił uczestnikom projektu lepiej poznać Kraj Kwitnącej Wiśni. 

Projekt „WG broadens its horizons – In 10 months around the world” jest już drugim 
projektem realizowanym w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej w ramach 

Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING

W konkursie wzięło udział 24 osoby z klas I-IV SP. Uczestni-
ków oceniało jury w składzie: p. dyr. Jolanta Kwarta (przewod-
nicząca jury), p. Karolina Potoczna – instruktor śpiewu MGDK 
w Głogowie Młp. oraz Katarzyna Hess i Julia Pasternak – uczen-
nice kl. VII SP, laureatki licznych konkursów wokalnych.

Przejętych i nieco zestresowanych solistów (dla wielu z nich 
był to bowiem pierwszy solowy występ) wspierali najbliżsi: 
rodzice, rodzeństwo oraz koleżanki i koledzy.

Wszyscy uczestnicy zaprezentowali się wspaniale na świe-
tlicowej scenie, ale reguły konkursu są nieubłagane i jury po 
burzliwych obradach musiało wyłonić zwycięzców, którym 
serdecznie gratulujemy i życzymy licznych sukcesów!

Laureaci konkursu wokalnego „Świetlicowe do re mi”:

Kategoria 1. Klasy I-II: I miejsce Natalia Kubas kl. II; II miej-
sce Julia Barczak kl. Ib; III miejsce Natalia Płaza – Lim kl. I.

Wyróżnienia: Magdalena Hess kl. II; Hanna Poźniak kl. Ia.

Kategoria 2. Klasy III-IV: I miejsce Amelia Rogala kl. IVa; II 
miejsce Oliwia Rak kl. IVb; III miejsce Milena Bereś kl. IVa.

Wyróżnienia: Aleksandra Skomra kl. III; Filip Kościelny kl. IVa.

Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej

ŚWIetLICoWe Do re MI
5 kwietnia 2019 r. w świetlicy szkolnej w Wysokiej Głogowskiej odbył się konkurs wokalny pod hasłem „Świe-
tlicowe do re mi”. Głównym celem tego przedsięwzięcia była prezentacja talentów wokalnych naszych 
uczniów oraz wdrażanie ich do czynnego udziału w życiu kulturalnym.

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

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

artykuły sponsorowane artykuły sponsorowane artykuły sponsorowane artykuły sponsorowane

Realizacja zajęć w ramach projektu edukacyjnego „Nowa ja-
kość kształcenia w Szkole Podstawowej w Głogowie Młp.”

Od początku roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Głogowie 
Młp. realizowany jest projekt pn. Nowa jakość kształcenia w Gminie Głogów 
Młp./Szkole Podstawowej w Głogowie Młp., którego głównym celem jest wzrost 
kompetencji kluczowych uczniów w  zakresie technologii informacyjnych 
i nauk matematyczno-przyrodniczych. W naszej szkole prowadzone są zajęcia 
rozwijające z matematyki, fizyki, geografii, programowania i szachów.
Na zajęciach z geografii uczniowie poszerzają wiedzę, która jest niezbędna dla poj-
mowania zależności we współczesnym, skomplikowanym i dynamicznym świe-
cie. Uczestnicy projektu czytają i analizują mapy, wykresy, przekroje geologiczne. 
Dzięki temu ćwiczona jest umiejętność analitycznego myślenia, twórcze rozwią-
zywanie problemów na podstawie zadań dotyczących procesów kształtujących 
powierzchnię Ziemi, zjawisk przyrodniczych czy pogodowych. Uczniowie mają 
możliwość poszerzenia wiadomości związanych z ruchami Ziemi, obliczają czas 
oraz wysokość Słońca w różnych szerokościach geograficznych. Poznają ciekawe 
miejsca na Ziemi, poszerzają wiadomości dotyczące stref klimatycznych. Wszystkie 
realizowane zagadnienia kształtują u uczniów krytyczne myślenie, rozwiązywanie 
problemów w sposób twórczy oraz podejmowanie trafnych rozwiązań.
Zajęcia z fizyki prowadzone są przede wszystkim metodą eksperymentu. Poprzez 
wykonywanie obserwacji i doświadczeń uczniowie uczą się postrzegania otacza-
jącego nas świata i występujących wokół zjawisk, poznają prawa rządzące przyro-
dą. Prowadząc eksperymenty planują pracę, zaznajamiają się z budową i zasadą 
działania przyrządów pomiarowych oraz urządzeń użytku codziennego, stawiają 
hipotezy, formułują samodzielnie wnioski. Dzięki temu poszerzają  swoją dotych-
czasową wiedzę. W trakcie zajęć uczniowie posługują się narzędziami technologii 
informacyjnej, poznają ciekawostki przyrodnicze, analizują materiały źródłowe, 
grają w gry logiczne i rozwiązują łamigłówki. Realizacja omawianych zagadnień 
(m. in. z zakresu magnetyzmu, elektrostatyki, napięcia powierzchniowego, lewi-
tacji, optyki, drgań i dźwięku, ruchu i równowagi) metodą eksperymentu wzma-
ga kreatywność i aktywność poznawczą młodzieży, rozwija zainteresowanie fizy-
ką oraz uczy krytycznego myślenia. 
W zajęciach rozwijających z matematyki uczestniczą uczniowie klas 7 i 8. Tre-
ści realizowane to m. in. liczby pierwsze i złożone, zdarzenie losowe, prawdo-
podobieństwo, cechy podzielności liczb, własności, pola i obwody wielokątów 
oraz pola powierzchni i objętość brył. Podczas kółka młodzież wykorzystuje 
komputer do rozwiązywania problemów oraz poszerza znajomość programów 
matematycznych. Łamigłówki matematyczne, krzyżówki, rebusy, gry strate-
giczne kształtują  umiejętność logicznego myślenia. Zajęcia te na pewno po-
mogą uczniom w przygotowaniu się do czekającego ich egzaminu ósmoklasisty.

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

Jak być kreatywnym, czyli co się dzieje w naszym przedszkolu…
Od 1 lipca 2018 roku do 31 sierpnia 2019 w Publicznym Przedszkolu w Gło-
gowie Młp. realizowany jest projekt „Kreatywne przedszkolaki z Głogowa 
Małopolskiego”. 
Myślenie kreatywne to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych, niety-
powych i stosownych rozwiązań. Kreatywność to w dużym uproszczeniu zdol-
ność tworzenia czegoś nowego. W kreatywności ważne jest szukanie nieoczy-
wistych rozwiązań dla problemów, oderwanie się od ograniczeń i wyjście poza 
typowy schemat działania i myślenia.
Uczenie dzieci kreatywnego myślenia zawsze było ważne w edukacji przed-
szkolnej. Szanowanie pomysłów dzieci, pozwalanie na twórczą inwencję to 
ważne aspekty codziennej pracy. Realizowany projekt dodatkowo wspomógł 
nas w tym niełatwym wyzwaniu. 
Całkowita wartość projektu zamyka się w kwocie 794  941,34 zł, z czego 
74 995,00 to wkład własny Gminy Głogów Młp., a 637 450,13 zł to wkład UE. 
Pierwszym krokiem w realizacji projektu było utworzenie dwóch nowych grup 
przedszkolnych, czyli stworzenie 50 miejsc dla dzieci od 2,5 do 6 r.ż., co wią-
zało się z całkowitym wyposażeniem sal przedszkolnych w meble, dywany, le-
żaki, kocyki, zabawki, gry, puzzle, pomoce dydaktyczne, pluszaki. Dodatkowo 
wszystkie grupy przedszkolne otrzymały gry dydaktyczne, puzzle, artykuły 
plastyczne, a przede wszystkich uwielbiane przez dzieci monitory interaktywne 
wraz z laptopami i programami edukacyjnymi. 
Ważnym atutem projektu są dodatkowe zajęcia edukacyjne, wspomagające 
prawidłowy rozwój dzieci. Wszystkie przedszkolaki uczestniczą w zajęciach 
przyrodniczych, na których poznają ciekawe zjawiska i robią eksperymenty 
(np. hodowla niebieskich kryształów – przepiękna), w zajęciach muzyczno-ar-
tystycznych, na których poznają przepiękne układy choreograficzne i grają na 
nieoczywistych instrumentach, w zajęciach plastycznych (nowe techniki pla-
styczne wpływające na uruchomienie wyobraźni) oraz zajęciach z gimnastyki 
korekcyjnej (na których nie tylko świetnie się bawią, ale też kształtują prawi-
dłową postawę ciała). 
W ramach projektu została zorganizowana także zabawa karnawałowa, która 
była czystym szaleństwem. Prowadzona przez profesjonalnych animatorów, 
z odpowiednim wystrojem i świetnie dobraną muzyką, ze sztucznym śniegiem, 
bańkami mydlanymi, psem Marshalem. Było wielkie szaleństwo, tańce, głośne 
śpiewy, pyszna pizza i ciasteczka, popcorn, konkursy, zabawy i prezenty dla każ-
dego dziecka. Cóż więcej trzeba do szczęścia?
Projekt przyniósł wiele dobra naszej społeczności przedszkolnej. Wszechstron-
ny rozwój dzieci jest naszym priorytetem. Wykorzystujemy wszystkie możliwo-
ści, które nas w tym działaniu wspierają. I nie tylko dzieci uczą się być kreatyw-
nymi. Także nauczycielki muszą wykazać się posiadaniem tej cechy – inspirują, 
pokazują i uczą dzieciaki przez zabawę. 
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Gromady jako jednostki administracyjne funkcjonowały 
do końca 1972 r. Intencją ustawodawcy tworzącego groma-
dy było m.in.: włączenie coraz szerszych rzesz pracujących 
chłopów do udziału w rządzeniu Państwem. Intencja była 
piękna, lecz w rzeczywistości rządząca gromadą Gromadz-
ka Rada Narodowa była we wszystkim kontrolowana przez 
Powiatową Radę Narodową, a jej uchwały mogły być uchy-
lone, jeśli były niezgodne z zasadniczą linią polityki Pań-
stwa, czyli właściwie rządzącej Polską PZPR.

W skład gromady Przewrotne wchodziły trzy wsie, oprócz 
tej, która dała jej nazwę, były to jeszcze Pogwizdów Sta-
ry i Hucisko. Do Gromadzkiej RN wybierano 27 radnych, 
19 z Przewrotnego i po 4 z obu pozostałych miejscowości. 
Spośród radnych wybierano prezydium jako organ wyko-
nawczy. W skład prezydium wchodził przewodniczący, 
jego zastępca, sekretarz i czterech członków. Przyjrzyjmy 
się jak działała Gromadzka RN w 1955 r.

Na przewodniczącego GRN wybrano Stanisława Po-
krywkę, jego zastępcą był Józef Białas, sekretarzem Ge-
nowefa Dobrowolska. Ten skład nie utrzymał się długo, 
bo już 16 kwietnia 1955 r. przewodniczący i sekretarz 
wnieśli rezygnację i na ich miejsce wybrano Franciszka 
Selwę i Tadeusza Juchę. Nie wiadomo, jaka była bezpo-
średnia przyczyna rezygnacji, wiadomo jednak, że Sta-
nisław Pokrywka zrobił to zaraz po zakończeniu kursu 
dla przewodniczących. Dowiedział się na nim, że GRN 
jest odpowiedzialna za wprowadzenie w gromadzie spół-
dzielni produkcyjnej, czyli PGR-u. Być może zadanie to 
przerastało jego możliwości.

Nowy przewodniczący usilnie zabiegał o uświadamianie 
„wyższości” spółdzielni nad gospodarką indywidualną. Na 
przykład podczas sesji GRN 30 lipca 1955 r., mówił dając 
przykłady gospodarki uspółdzielczonej w Związku Radziec-
kim jako pierwszym kraju globu ziemskiego, który zmienił 
swą gospodarkę likwidując zacofane gospodarstwa przegniłej 
burżuazji. Jakoś jednak trudno mu było przekonać rolni-
ków prowadzących swe gospodarstwa z dziada pradziada. 
Dlatego też radni oraz tzw. aktyw chłopski zobowiązali się 
rozpocząć pracę agitacyjną po linii spółdzielczości.

Kolejnym problemem, z którym zmierzyć się musiała 
GRN był pobór podatku gruntowego, który był głównym 
składnikiem budżetu gromadzkiego. Na przykład, w oma-
wianym 1955 r., cały budżet GRN w Przewrotnem wynosił 
187 029 zł, z czego z podatku gruntowego miano uzyskać 
aż 162 400 zł. Niestety, były ogromne trudności w wyeg-
zekwowaniu tej kwoty. Jak wyjaśniał inkasent podatkowy 
Antoni Dworak, po tej linii pracuje ile może, udaje się nawet 
do domów, stosuje błyskawice, pracuje nawet w niedziele. 
Wszystko nadaremnie, gdyż jak mówił, obywatele nie mają 
obecnie pieniędzy. Brak pieniędzy nie pozwalał na realiza-
cję zakładanego planu budżetowego, w pierwszym półro-
czu 1955  r. został on wykonany zaledwie w 68%. Antoni 
Dworak przedstawiał sprawę hiobowo: Jeśli dalej takowy 
stan rzeczy będzie się przejawiał, to gospodarka Gromadz-

kiej Rady Narodowej zostanie załamana, ponieważ nie bę-
dzie w stanie zrealizować zaplanowanych czynności, jak np. 
remonty szkół itp., jeśli nie będzie gotówki na koncie w ban-
ku. Prezydium GRN w Przewrotnem odpowiedziało in-
kasentowi, odwołując go ze stanowiska i powierzając jego 
obowiązki Franciszkowi Wyce.

Powinnością GRN był również nadzór nad realizacją sku-
pu obowiązkowych kontyngentów żywności. W tej kwe-
stii na lipcowej sesji GRN głos zabrał Bolesław Mazur, 
odpowiedzialny za te sprawy. Protokół sesji przedstawia 
to lakonicznie: Ob. Mazur Bolesław składa szczegółowe 
sprawozdanie z realizacji obowiązkowych dostaw zapozna-
jąc przy tym zebranych, w jakiej ilości gromada Przewrotne 
wykonała swój plan, czyli że nasza gromada, mówi dalej, 
jest na ostatnim miejscu w powiecie rzeszowskim. Dlaczego 
gromada Przewrotne wypadła tak słabo? Wydaje mi się, że 
przyczyną były mocno zawyżone wymiary kontyngentów. 
Zdawali sobie z tego sprawę radni, dlatego zwracali się do 
Powiatowej RN w Rzeszowie z prośbą o zmniejszenie wy-
miaru. Na próżno. Na sesję do Przewrotnego przyjechał 
Edward Kaszuba, przewodniczący prezydium PRN, któ-
ry stwierdził: Obywatele gromady Przewrotne nie mówią 
o tym, w jaki sposób wywiązać się mogą z obowiązków wo-
bec państwa, a raczej o ulgach, z których by mogli korzystać, 
co hamuje realizację należności państwowych. Tak właśnie 
wyglądał „udział w rządzeniu Państwem” chłopów, który 
w PRL-u był fikcją.

Sukcesem za to mogła pochwalić się działająca w ramach 
GRN Komisja Oświatowej Kultury i Zdrowia, której prze-
wodniczącą była Aniela Wolfart, kierowniczka miejsco-
wej szkoły i zarazem radna. Jak czytamy w sprawozdaniu, 
nauczycielstwo brało czynny udział we wszystkich akcjach, 
a zwłaszcza najwięcej w akcji skupu zboża. Co to miało 
wspólnego z oświatą, nie mam pojęcia. Trwałym za to dzie-
łem GRN było otwarcie 29 listopada 1955 r. Gromadzkiej 
Biblioteki Publicznej w Przewrotnem, która dzisiaj funkcjo-
nuje jako filia MGBP w Głogowie Małopolskim.

Robert Borkowski

GroMaDZKa raDa NaroDoWa W prZeWrotNeM
25 września 1954 r. została uchwalona ustawa o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu Gro-
madzkich Rad Narodowych. W ten sposób w miejsce 3 tys. gmin utworzono w Polsce ponad 8,7 tys. gromad. 
Jedną z nich była gromada Przewrotne.

Budynek Gromadzkiej Rady Narodowej w Przewrotnem, zdjęcie z lat 50. XX w.
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Urodził się 21 listopada 1873 r. jako najmłodsze dziecko 
Franciszka Brzuzy i Marianny z Małodobrych. Miał jeszcze 
sześcioro rodzeństwa, trzech braci i trzy siostry. Jego ojciec 
był murarzem. Głogów w II połowie XIX w. bardzo inten-
sywnie zmieniał swoje oblicze, znikała zabudowa drewnia-
na, zastępowana murowaną. W większości było to skutkiem 
trapiących miasteczko pożarów. Domy odbudowywano już 
z cegieł, dlatego murarze nie narzekali na brak pracy. Zresz-
tą nie ograniczano się do pracy tylko na miejscu, lecz po-
szukiwano jej również w bardziej odległych miastach.

Dzięki dostatniości rodziny Brzuzów, jeden z braci, Jan, mógł 
skończyć gimnazjum w Rzeszowie, a później studia we Lwowie. 
Jego wykształcenie i późniejsza praca w Warszawie w Mini-
sterstwie Skarbu będzie miała istotny wpływ na wybudowanie 
w Głogowie nowej szkoły. Andrzej nie poszedł w ślady brata, 
nauczył się od ojca murarki, a będąc osobą niezwykle przedsię-
biorczą, wkrótce założył własną firmę budowlaną, którą rozwi-
nął w świetnie prosperujące przedsiębiorstwo.

Andrzej Brzuza jako, jak byśmy dziś powiedzieli, biznes-
men, działał nie tylko w jednej branży, ale wspólnie z Pio-
trem Ciupakiem założył spółkę, która zajmowała się gar-
barstwem. Głogów w tamtych czasach słynął z wytwarzania 
skórzanych butów z wysokimi cholewami – efekt pracy tu-
tejszych szewców. Sprowadzali oni materiał z dalszych oko-
lic i Brzuza zdecydował się zmienić tę sytuację. Założona 
przez niego garbarnia zatrudniała kilkanaście osób. Skóry 
były skupywane w okolicznych wsiach i po odpowiednim 
spreparowaniu sprzedawane szewcom.

Jako przedsiębiorca odnotowujący sukcesy finansowe, An-
drzej Brzuza był ceniony przez miejscowe społeczeństwo. 
Efektem tego było wybranie go w 1924 r. na burmistrza Gło-
gowa. Mógł wówczas przystąpić do dzieła, które planowane 
było od lat, lecz jak dotąd okoliczności nie pozwalały na jego 
realizację – budowę szkoły. Problem jej powstania był pilący, 
Andrzej Brzuza doskonale był zorientowany w temacie, od 
1921 r. był przewodniczącym Rady Szkolnej Miejscowej, któ-
ra zajmowała się finansowaniem bieżących potrzeb szkoły. 
Szkoła mieściła się w ratuszu, budynku pochodzącym z po-
łowy XVIII w. i chociaż był on wyremontowany na początku 
XX w., to jego stan był opłakany. Sprawa budowy szkoły stała 
się obecnie prawie koniecznością, bo budynek dotychczaso-
wy grozi zawaleniem – informuje kronika szkolna. Andrzej 
Brzuza jako budowlaniec potrafił ten problem dostrzec.

Nowy burmistrz znalazł sojusznika w postaci kierownika szko-
ły Rudolfa Aurigi, człowieka niezwykle energicznego. Miasto 
wyznaczyło teren, na którym szkoła miała stanąć, problemem 
było jednak skąd wziąć pieniądze na budowę. I tutaj z pomocą 
przyszedł wspominany Jan Brzuza, brat Andrzeja. Dzięki jego 
staraniom Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, sprawujące kontrolę nad polskim szkolnictwem, 
przyznało dofinansowanie. W 1925 r. ruszyła budowa, która 

w pełni zakończona została w 1928 r. Później przy szkole wy-
budowano jeszcze salę gimnastyczną i dom nauczyciela.

Po zakończeniu tej ważnej inwestycji Andrzej Brzuza stanął 
przed kolejnym wyzwaniem. Rozpoczął remont ratusza, jed-
nego z najcenniejszych zabytków Głogowa. To wówczas bu-
dynek ten uzyskał murowaną wieżę na miejsce drewnianej, 
nowy hełm i blaszane pokrycie dachu zamiast dotychczasowe-
go gontu. Wyburzono również przylegające od wschodu i za-
chodu jatki handlowe. Ponadto Brzuza wspólnie z ks. Jakubem 
Forysiewiczem wyremontował kościół parafialny i dzwonnicę. 
W trakcie remontu ufundował nieistniejący już witraż z wize-
runkiem św. Andrzeja, a w 1945 r. kapliczkę wotywną, która 
do dzisiaj stoi w pobliżu szkoły. Z jego udziałem sprowadzono 
także z Miejsca Piastowego do Głogowa siostry Michalitki.

Andrzej Brzuza był dwukrotnie żonaty. Jego pierwszą żoną 
była Julia z Grodeckich. Ślub zawarli w 1906 r. Z tego związku 
urodziły się trzy córki – Felicja, Maria i Kazimiera. Okolicz-
ności przyjścia na świat tej ostatniej były dramatyczne, trwała 
wówczas pierwsza wojna światowa. Głogów zajęty był przez 
wojska rosyjskie, a rodzina Brzuzów ewakuowała się poza li-
nię frontu. Ciężarna matka z trudnością się poruszała, jednak 
obawa przed tym, co może ich spotkać z rąk okupanta była 
silniejsza. Pierwsza żona Andrzeja Brzuzy zmarła w 1929 r. 
Po okresie żałoby Brzuza poślubił Helenę Stopińską, kobietę 
ówcześnie 44-letnią. Z drugą żoną nie miał już więcej dzieci.

Charakterystyczny dom Andrzeja Brzuzy w narożu ulicy 
3  Maja i Fabrycznej do dzisiaj zwraca uwagę kunsztownym 
wykonaniem. W nim to Brzuza spędził ostatnie lata swojego 
życia. Lubił spotykać się z sąsiadem Franciszkiem Zającem 
(jego biografia patrz ZG 11/2018) i wspominać dawne czasy. 
Zmarł w 1949 r. Był ostatnim w Głogowie, który nosił nazwisko 
Brzuza. Od 2000 r. patronuje jednej z ulic na głogowskiej Niwie.

Robert Borkowski

GŁoGoWSKIe BIoGrafIe
aNDrZeJ BrZUZa

Andrzej Brzuza to postać bardzo zasłużona w dziejach Głogowa Małopolskiego. Był przedsiębiorcą ma-
jącym wpływ na tworzenie w miasteczku miejsc pracy i międzywojennym burmistrzem, któremu Głogów 
zawdzięcza budowę szkoły powszechnej.

Andrzej Brzuza bardzo dbał o rozwój głogowskich strażaków.  
Na zdjęciu stoi przed frontem drużyny strażackiej
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Ponad 600 biegaczy uczestniczyło w biegu z okazji 
80-lecia FKS Stali Mielec, który odbył się 14 kwietnia. 
W tym niesamowitym wydarzeniu wzięli udział za-
wodnicy z całej Polski, w tym reprezentanci naszej 
gminy: pani Kinga Walania z TKKF ,,Sokół” Głogów 
Małopolski oraz pan Jacek Białek, który od lat god-
nie reprezentuje LKS Głogovię.

Mielecki stadion na nowo stał się areną sportowej rywaliza-
cji. Uczestnicy pokonali 6,5-kilometrową trasę usytuowaną 
na tamtejszym lotnisku. Wydarzeniu towarzyszyła niezwy-
kle podniosła atmosfera okrągłego jubileuszu.

Gratulujemy klubowi pięknych obchodów i życzymy suk-
cesów sportowych.

Monika Sala

80 Lat StaLI MIeLeC

Naszą gminę reprezentowali: pani Kinga Walania z TKKF „Sokół” Glogów Młp. oraz 
pan Jacek Białek – LKS Głogovia (fot. hej.mielec.pl)

Spotkanie było bardzo wyrównane, emocjonujące i pełne 
zwrotów akcji. Siatkarzom z pewnością pomógł niesamo-
wity doping ze strony kibiców, na których liczyć mogły 
obie drużyny.

Mimo tego, że sezon zasadniczy dla głogowskich siatka-
rzy nie należał do najbardziej udanych, to w decydującym 
starciu pokazali, na co ich stać. Pokonanie drużyny z Dę-
bicy pozwoliło Głogovii na utrzymanie się w trzeciej lidze, 
w której występuje nieprzerwanie od 8 sezonów.

W imieniu klubu dziękujemy kibicom za ich obecność 
i wsparcie przez cały okres trwania sezonu.

Monika Sala

SIatKarZe GŁoGoVII ZoStaJĄ W III LIDZe
W rozegranym niedawno meczu barażowym, który decydował o utrzymaniu się Głogovii w trzeciej lidzie 
siatkówki mężczyzn, nasi siatkarze pewnie pokonali UKS Kępę MOSiR z Dębicy wynikiem 3:1, zachowując 
tym samym prawo do dalszej gry w tej klasie rozgrywkowej.

Siatkarze mogli liczyć na doping swoich wiernych kibiców

Przyjechały do nas zespoły takie jak: Sokółek Nisko, APPN 
Cmolas oraz Szkółka Piłkarska Straszęcin. Nie zabrakło 
oczywiście reprezentacji gospodarzy w postaci zespołów 
UKS Ikar Żółci i UKS Ikar Zieloni.

Tradycyjnie drużyny rywalizowały w systemie „każdy z każ-
dym”, dzięki czemu każda z nich rozegrała aż 8 meczów. Najlep-
szy okazał się zespół gospodarzy – UKS Ikar Żółci. Na drugim 
miejscu uplasowali się młodzi piłkarze z Niska. Trzecia pozycja 
również należała do naszej reprezentacji – UKS Ikar Zielonych. 
Najlepsze zespoły otrzymały pamiątkowe puchary, a każdy 
uczestnik medal. Wręczono także indywidualne wyróżnienia 
dla najlepszych strzelców, bramkarzy i zawodników. Trzeba 
przyznać, że ostatni turniej był dla IKARA bardzo udany.

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom cyklu Ikar Fo-
otball Cup gratulujemy i dziękujemy za rywalizację godną 
prawdziwych sportowców. 

Monika Sala

IKar footBaLL CUp 2010
Niedawno w Głogowie Małopolskim odbył się kolejny turniej z cyklu Ikar Football Cup. Tym razem rywalizo-
wali ze sobą piłkarze z rocznika 2010 i młodsi. Organizatorem turnieju była nasza Szkółka Piłkarska, a patro-
nat nad wydarzeniem objął burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj. 

Zespoły otrzymały puchary oraz medale
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Walka między drużynami była bardzo zacięta. Pierwszą 
bramkę dla Głogovii strzelił Mateusz Bielecki. Niedługo póź-
niej podwyższyliśmy wynik do 2:0. Zespół przeciwników nie 
pozostał na taki przebieg wydarzeń obojętny i chwilę później 
strzelił Głogovii gola kontaktowego. W odpowiedzi na niego 
nasi piłkarze podwyższyli przewagę nad rywalem do wyniku 
3:1. Koniec pierwszej połowy meczu był bardzo emocjonu-
jący, ponieważ nasi przeciwnicy strzelili drugiego gola, czym 
zmniejszyli naszą przewagę do 1 gola (3:2). 

W drugiej połowie piłkarze nie stracili woli walki i spor-
towego zapału. Do bramki przeciwnika ponownie trafił 
Mateusz Bielecki (4:2). Piłkarze z Przybyszówki w dalszym 
ciągu dzielnie walczyli o wynik spotkania, czego efektem 
była kolejna bramka (4:3). Chcąc przypieczętować swoje 
zwycięstwo nad rywalem, piłkarze Głogovii zdobyli kolej-
nego gola, ustanawiając tym samym wynik 5:3. 

Monika Sala

poKoNUJeMY 
prZYBYSZÓWKĘ

W rozegranym niedawno meczu Akademia Piłkarska 
Głogovii pewnie pokonała swojego przeciwnika, któ-
rym byli tym razem piłkarze z Przybyszówki. Spotkanie 
zakończyło się wynikiem 5:3 dla naszego zespołu. 

Piłkarze Głogovii pokonali zespół przeciwników wynikiem 5:3

Mecz Głogovii z „Czerwoną Latarnią” był pełen emocji. 
Gospodarze pewnie objęli prowadzenie już w pierwszej 
połowie spotkania. Do bramek przeciwników nasi piłka-
rze trafili aż 5 razy. 

Na tak wysoki wynik naszej drużyny zapracowali szcze-
gólnie strzelcy: Łukasz Szczoczarz (3, 45, 56), Maciej Haj-
kowicz (21) oraz Kajetan Ochalik (76 – rzut karny). Kon-
taktową bramkę dla przeciwników zdobył Sebastian Motyl 
w 34 minucie meczu. Spotkanie zakończyło się wynikiem 
5:1 dla Głogovii. 

Warto dodać, że Łukasz Szczoczarz zdobył już 5 trafień 
w barwach głogowskiego klubu, mimo że rozegrał dopiero 
3 spotkania. Dołączył tym samym do Macieja Hajkowicza, 
który ma na swoim koncie taką samą liczbę bramek. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
Monika Sala

Hat-trICK ŁUKaSZa 
SZCZoCZarZa

Łukasz Szczoczarz, nowy zawodnik głogowskiego 
klubu, popisał się podczas ostatniego meczu z Włók-
niarzem Rakszawa nie lada wyczynem, zdobywając 
w niespełna godzinę aż 3 bramki. 

Łukasz Szczoczarz zdobył w meczu z Rakszawą 3 bramki
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BIURO RACHUNKOWE  
I NIERUCHOMOŚCI

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

Biuro rachunkowe
Pełny zakres usług księgowych.

Nieruchomości
Wycena nieruchomości,

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

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

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

Biegły rewident Aleksandra Mrozowska – 604 
537 685.

Rzeczoznawca majątkowy Eugeniusz 
Mrozowski – 605 046 936.
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Zadbaj o odpowiednią postawę. Chodzi tu głównie o dobranie 
fotela. Odpowiedni powinien mieć możliwość regulacji siedziska 
w zakresie 40-50 centymetrów. Zaleca się, by miał też pochylane 
oparcie oraz wygodne podłokietniki.
Odpowiednie biurko. Dopasowanie biurka pozwala na redukcję 
zagrożeń chorobami zawodowymi. Sprawdza się w tym miejscu 
regulowany blat, ponieważ pozwala on pracownikowi na dostoso-
wanie mebla do wzrostu i własnych preferencji. 
Zabezpiecz nadgarstki. Coraz częściej występującym zagroże-
niem wśród pracowników biurowych jest zespół cieśni nadgarst-
ka. Jest to efekt wielogodzinnej pracy przy komputerze. Pomocne 
mogą się okazać podkładki pod nadgarstek. 
Pamiętaj o nawilżaniu oczu. Warto mieć przy sobie krople. Należy 
także zadbać o odpowiednie przerwy, które pozwolą odpocząć na-
szym oczom. Nawet krótkie spojrzenie w dal przyniesie im sporą ulgę. 
Odpoczywaj. Ważne jest, by pamiętać o przerwie, która pozwoli nam 
oderwać się chociaż na krótką chwilę od ekranu monitora. Można 
przejść się po biurze lub wyjść na krótki spacer – jeżeli to możliwe. 

Monika Sala

5 SpoSoBÓW Na DoBrĄ forMĘ W praCY
Praca w biurze wiąże się w wieloma udogodnieniami. Jednak obok korzyści, jakie ze sobą niesie, idą za nią 
także negatywne skutki. Przez siedzący tryb życia pracownicy borykają się z obniżonym samopoczuciem 
czy ubytkami na zdrowiu. Jak im zapobiec? Przedstawiamy kilka rad.

Odpowiednia pozycja podczas pracy przy komputerze jest bardzo ważna

JAK SPęDZASZ ŚWIęTA WIELKANOCNE?
Na to pytanie mieszkańcy naszej gminy mogli udzielić od-
powiedzi w ostatniej sondzie zamieszczonej na naszej stro-
nie internetowej. Jakie są preferencje lokalnej społeczności 
w temacie spędzania Świąt Wielkanocnych? O tym poniżej.
Zdecydowana większość mieszkańców naszej gminy odwie-
dza w tym czasie krewnych lub zaprasza ich do siebie. Taka 
forma spędzania tego szczególnego czasu świadczy o głębo-
ko zakorzenionej w naszych domach tradycji. Odpowiedzi 
takiej udzieliło aż 75% osób, które wzięły udział w sondzie. 
Święta w zaciszu własnego domu, w towarzystwie najbliższej 
rodziny wybrało natomiast 25% mieszkańców. 



22 Ziemia GłoGowska 5/2019LiFesTYLe

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.

Eko Głog Sp. z o.o. świadczy szereg usług zarówno dla klientów indy-
widualnych jak również dla firm. Jedna z usług jaka oferuje Spółka jest 
koszenie działek i posesji w miejscach dobrze dostępnych ciągnikiem 
wraz z kosiarką natomiast mniejsze areały o ciężkim dostępie podka-
szamy kosiarką żyłkową. 

Poniżej przedstawiamy cennik koszenia pose-
sji na sezon 2017:
Koszenie działki ciągnik + kosiarka – (150 zł/h netto), 162,00 zł/h brutto,
Podkaszanie kosiarką żyłkową – (35 zł/h netto), 37,80 zł/h brutto,
Dojazd do posesji – (3 zł/km netto), 3,69 zł/km brutto.

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany

Zapotrzebowanie na sen jest indywidualną sprawą każde-
go człowieka. Sen kobiet różni się nieco od snu mężczyzn. 
Wydaje się, że zapotrzebowanie na sen u kobiet jest większe, 
sypiają one – pomijając szczególne okoliczności – dłużej niż 
mężczyźni. Zaburzenia snu występują u kobiet dwukrotnie 
częściej. Jeżeli chodzi o dzieci, to zapotrzebowanie na sen 
jest w tym wieku znacznie większe. Różne zaburzenia snu, 
w tym bezsenność, występują u dzieci często i zawsze wy-
magają troskliwej oceny. 

Sen jest jednym, obok powietrza i pożywienia, zasadniczym 
czynnikiem niezbędnym do prawidłowego rozwoju i funkcjo-
nowania organizmu człowieka. Niemowlęta i małe dzieci śpią 
około 14 godzin na dobę, natomiast dorosły człowiek śpi tyle, 
ile może, a bardzo często nie tyle, ile powinien. To, ile godzin 
snu potrzebujemy jako dorośli, jest sprawą indywidualną, jed-
nak ogólnie liczba godzin snu waha się od 6 do 8 na dobę. Le-
karze przyjmują, iż raczej powinno to być 8 godzin na dobę, ale 
podkreślają, że rytm dnia i nocy dla każdego jest inny i czasa-
mi krótszy sen, ale w odpowiednim dla nas czasie, jest lepszy.

Rola snu jest niezwykle istotna. W czasie snu wydziela się 
niezbędny dla naszego organizmu hormon wzrostu, który 
odpowiedzialny jest za regenerację oraz wymianę zużytych 
komórek na nowe. Podczas gdy śpimy, zwalnia tempo me-
tabolizmu oraz nie wydzielają się hormony stresu: kortyzol 
i katecholaminy. Odbudowuje się wówczas energia, którą 
zużyliśmy w czasie dnia np. na pracę mózgu. Prawidło-
wa regeneracja komórek podczas snu to dłuższa młodość, 
zwiększona odporność organizmu na choroby, lepsze pro-
cesy neurobiologiczne, szybsza i wydajniejsza praca mózgu 
– zapamiętywanie, podejmowanie decyzji, no i oczywiście 
stabilne, dobre samopoczucie. To wszystko są korzyści pły-
nące ze zdrowo przespanych 8 godzin w ciągu nocy.

Zdrowy i wydajny sen, który zapewni nam oczekiwany re-
zultat, jakim jest regeneracja, wymaga odpowiednich wa-
runków. Podstawową zasadą jest ciemność, ponieważ jej 
występowanie wyzwala w naszym organizmie produkcję 

melatoniny, czyli hormonu odpowiedzialnego za zasypianie 
i dobry sen. Z badań wynika, że niekorzystnie wpływają na 
sen również hałasy, muzyka, a nawet nieodpowiedni dobór 
koloru ścian. Należy także zadbać o higienę snu. Powinni-
śmy często wietrzyć sypialnię, usunąć z niej telewizor oraz 
zamontować żaluzje bądź grube zasłony.

Medycznie potwierdzono, iż niedobór snu ma wpływ na pro-
dukcję poszczególnych hormonów w organizmie: zmniejsza 
się ilość wydzielanej przez organizm melatoniny, natomiast 
zwiększa się poziom kortyzolu w godzinach popołudnio-
wych i wieczornych, co może skutkować nadciśnieniem 
i osłabieniem pamięci. Przewlekły niedobór snu może wpły-
wać na problemy z utrzymaniem stałego poziomu cukru we 
krwi, co sprawia, że stajemy się podatni na otyłość. 

Zgodnie z sondażami bezsenność dotyka co czwartego z nas. 
Nie śpimy z powodu pracy, trosk domowych czy innych ze-
wnętrznych czynników stresogennych. Bezsenność może też 
być jednym z objawów choroby, więc nie lekceważmy zabu-
rzeń snu. Kiedy pojawią się trudności w zasypianiu, wczesne 
wybudzanie się, krótki i płytki sen lub sen przerywany, warto 
przyjrzeć się problemowi i udać się do specjalisty.

Monika Sala

SeN to ZDroWIe 
Powiedzenie to z pewnością nie jest na wyrost. W czasie, kiedy śpimy, regeneruje się aż 70% komórek ukła-
du odpornościowego. Jak sen wpływa na nasz organizm? Jaka jest jego rola? O tym poniżej.

Brak snu znacznie wpływa na funkcjonowanie całego mózgu
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Głogów Młp.: Sklep „Super – Sam” GS*; 
Sklep Delikatesy „Dwójka” GS; Sklep 
Delikatesy „Centrum”; PIWEX Sklep 
firmowy ul. Długa (osiedle Słoneczne); 
Sklep nr 6 w Głogowie Młp. (osiedle Sło-
neczne) GS; Sklep p. Zofii Liszcz; Salo-
nik prasowy w Biedronce.
Wysoka Głogowska: SPAR; Sklep  
p. Furman
Budy Głogowskie: Sklep nr 10 – GS; 
Sklep p. Bober; Sklep p. Kogut
Przewrotne: Sklep p. Rusin; Sklep nr 9 
"Delikatesy Centrum" – GS
Styków: Sklep p. Pasek
Hucisko: Sklep nr 8 – GS
Zabajka: Delikatesy „Borówka”, Sklep 
KAMA
Miłocin: Delikatesy „Dwójka” – GS
Rudna Mała: Sklep nr 16 „Delikatesy 
Centrum” – GS
Lipie: Delikatesy „Premium” – GS
Rogoźnica: Sklep p. Marczydło

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

Wydawca: 
Podkarpacki Klub Samorządności
(Zadanie realizowane na zlecenie 
Gminy Głogów Młp.)
Adres redakcji: 
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12, 
Głogów Młp.
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Nakład: 850 egz. 
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UWAGA! Redakcja zastrzega sobie prawo se-
lekcji otrzymanych materiałów, dokonywania 
w nich skrótów i poprawek. Redakcja nie ponosi 
odpowiedzialności za treść reklam oraz zastrze-
ga sobie prawo do ich selekcji.
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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

18 maja – Łojdiridi, czyli piąte otwarte spotkanie z muzyką i tańcem 
Rzeszowszczyzny. Miejsce: Dom Ludowy w Stykowie.

3 czerwca
– XVII Wojewódzki Konkurs Piosenki Obcojęzycznej 
„Z piosenką przez Europę”. Miejsce: Miejsko Gminny Dom 
Kultury w Głogowie Małopolskim, godzina 10:00.

8 – 10 czerwca
– XIII Wojewódzki Konkurs Taneczny „Roztańczona Wio-
sna”. Miejsce: scena w parku „Grabina” w Głogowie Mało-
polskim. 

22 czerwca
– Wojewódzki Przegląd Zespołów Mażoretkowych i Cheer-
leaderkowych. Miejsce: parking krytej pływalni „Wodnik” 
w Głogowie Małopolskim.

Ogłoszenie redakcyjne
Bardzo prosimy wszelkie materiały przesyłać na adres mailowy 

redakcja@ziemiaglogowska.pl 
do ostatniego dnia każdego miesiąca.

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

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

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

4.04.br. – pożar budynku stodoły o wartości 25 tysięcy złotych w Pogwizdo-
wie Starym.

11.04.br. – kradzież z włamaniem do maszyn budowlanych oraz kradzież ole-
ju napędowego i innych podzespołów maszyn o wartości 10 tysięcy zło-
tych, na szkodę firmy ARKAN w miejscowości Rudna Mała. Policjanci 
z KP Głogów Małopolski proszą o informacje w tej sprawie.

13.04.br. – zatrzymanie przez funkcjonariusza policji sprawcy kradzieży mar-
kowych alkoholi na kwotę 1057 zł w jednym ze sklepów na terenie mia-
sta Głogów Małopolski.

20.04.br. – wypadek drogowy w miejscowości Głogów Małopolski, w wyniku 
którego obrażeń ciała doznała kierująca pojazdem mieszkanka miasta.




