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POLECAMY

Już 23 czerwca o godzinie 15:00 przy kompleksie Orlik w Głogowie Młp. będzie-
my mieli okazję podziwiać najsilniejszych mężczyzn z terenu naszej gminy. Za-
pisów można dokonywać do 19 czerwca w kasie głogowskiej pływalni oraz w si-
łowni AreYouReady. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. Na zwycięzców 
czekają bardzo atrakcyjne nagrody, wśród nich laptop, smartfon czy tablet.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zapisów oraz zapoznania 
się z regulaminem wydarzenia, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej 
pływalni w Głogowie Młp. http://www.plywalnia.glogow-mlp.pl/.

STRONGMAN – GŁOGOWSKI 
MOCARZ 2019 EDYCJA IV

22 czerwca bieżącego roku zapraszamy na Wojewódzki Przegląd Zespołów Ma-
żoretkowych i Cheerleaderkowych. Odbędzie się on na parkingu krytej pływalni 
„Wodnik” w Głogowie Małopolskim. Patronat nad wydarzeniem objął burmistrz 
Głogowa Małopolskiego, Paweł Baj. Uczestnicy wstąpią w kilku kategoriach wie-
kowych: Kadetki, od 8 do 11 r.ż., Juniorki 12-14 lat oraz Seniorki 15 lat wzwyż. 
O zakwalifikowaniu się danego zespołu do poszczególnej kategorii wiekowej zde-
cyduje wiek większości jego członków.

Dla laureatów, których wyłoni komisja artystyczna, przewidziano nagrody pieniężne 
o łącznej puli 6000 złotych. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy oraz poczęstunek.

MAŻORETKI I CHEERLEADERKI 
W GŁOGOWIE
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Przyczyn jest wiele. Nikomu w dzisiejszych czasach nie 
trzeba już przypominać, że solidne wykształcenie oraz 
„fach w ręku” są gwarancją dobrej pracy w przyszłości. Wy-
bór głogowskiego technikum skutkować będzie nie tylko 
solidnym wykształceniem, lecz także zatrudnieniem dla 
najlepszych absolwentów przez firmę patronacką. 

Utworzenie nowej placówki było możliwe dzięki nawiąza-
niu współpracy Gminy Głogów Małopolski z firmą Reslogi-
stic Sp. z o.o. S.K. – silną podkarpacką lokalną marką, dzia-
łająca w sektorze logistyki magazynowej. Nowa placówka, 
dzięki wsparciu funduszy unijnych otrzymanych ze środ-
ków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach działania 9.4. 
Poprawa jakości kształcenia zawodowego, zostanie wyposa-
żona w profesjonalną pracownię logistyki, gospodarki ma-
teriałowej oraz komunikacji w języku obcym.

Bogato wyposażone pracownie oraz specjalistyczne przy-
rządy to nie jedyne czynniki wyróżniające ZSO na tle po-
dobnych placówek. Przy współpracy z firmą Reslogistic 
uczniowie będą mieli zapewnione także płatne staże w jej 
siedzibie. Na uczniów czekają liczne atrakcje, takie jak bez-
płatny wyjazd na międzynarodowe targi logistyki, magazy-
nowania i transportu do Poznania lub Sosnowca. 

Uczniowie technikum uzyskają konkretne kwalifikacje za-
wodowe, które będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy:

•	 Organizacja	 i	monitorowanie	przepływu	zasobów	 i	 infor-
macji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.

•	 Zarządzanie	 środkami	 technicznymi	 podczas	 realizacji	
procesów transportowych.

•	 Kod	zawodu:	333107.

Jeżeli jeszcze nie wybrałeś dla siebie odpowiedniej ścieżki 
kształcenia, zapraszamy do zapoznania się z ofertą Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp. oraz do odwie-
dzenia strony internetowej szkoły: www.slo.edu.pl.

TECHNIKUM LOGISTYCZNE ZAPRASZA
Już od września w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp. ruszy klasa technikum logistycznego 
pod patronatem firmy Reslogistic, lidera branży logistycznej i magazynowej w Polsce południowo-wschod-
niej. Dlaczego warto kształcić się w tym zawodzie?

Najważniejsze terminy:

13.05–19.06.2019 r. – Złożenie wniosku o przyjęcie. 

13.05–4.07.2019 r. – Weryfikacja przez komisję rekruta-
cyjną wniosków o przyjęcie do szkoły.

17–18.06.2019 r. – Przeniesienie wniosku o przyjęcie do 
innej szkoły ponadpodstawowej.

21–25.06.2019 r. do godz. 15:00 – Uzupełnienie wniosku 
o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły 
oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

do 28.06.2019 r. – Weryfikacja wniosków i dokumentów.

5.07.2019 r. do godz. 10:00 – Podanie do publicznej wia-
domości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Już od września swoją działaność rozpocznie technikum logistyczne
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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

Gminne uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w inten-
cji Ojczyzny w Sanktuarium Matki Bożej Głogowskiej. Tuż po 
niej odbył się uroczysty przemarsz przez rynek w kierunku 
pomnika Poległych za Wolność i Niepodległość Ojczyzny. Ob-
chody uświetniła swoją grą Gminna Orkiestra Dęta.

Uroczystości pod pomnikiem rozpoczęło odśpiewanie 
hymnu narodowego oraz podniesienie flagi państwowej na 
maszt. Wśród zgromadzonych w rynku gości znaleźli się 
przedstawiciele władz, księża, poczty sztandarowe, przed-
stawiciele służb mundurowych z terenu naszej gminy oraz 
uczniowie. Uroczystości towarzyszyła asysta Jednostki Woj-
skowej z Wysokiej Głogowskiej.

Monika Sala

OBCHODY 3 MAJA 
3 maja obchodziliśmy 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji Majowej. Była to pierwsza polska ustawa re-
gulująca ustrój Rzeczypospolitej. Święto to zostało ustanowione już w 1919 roku, gdy Polska odzyskała 
Niepodległość.

Na parkingu obok Pizzerii Gusto zgromadzili się wszyscy 
ci, którzy chcieli pomóc potrzebującym. Zbiórka krwi od 
honorowych dawców odbyła się już po raz 23. Jej organiza-
cją zajęli się strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Hu-
cisku we współpracy Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Rzeszowie. Wśród dawców znaleźli się między 
innymi druhowie z OSP w Palikówce oraz motocykliści, 
którzy indywidualnie lub w ramach swoich stowarzyszeń 
postanowili wesprzeć akcję. 

Prócz zbiórki krwi, wydarzenie to miało na celu zachęcić 
potencjalnych dawców szpiku do rejestracji w bazie, co 
można było zrobić na miejscu. Strażacy przeprowadzili 
także pokazy z udzielania pierwszej pomocy rannym w wy-
padku oraz zaprezentowali sprzęt, przy pomocy którego 
pracują, co było sporą atrakcją dla najmłodszych. 

Udało się pozyskać 25,2 litra krwi, a nasze druhny – jako 
wolontariuszki Fundacji DKMS – zarejestrowały 10 osób 
w bazie dawców szpiku. W sumie podczas wszystkich ak-
cji udało się pozyskać 520 litrów krwi, a od 2018 roku za-
rejestrować 138 osób w bazie dawców szpiku. Serdeczne 
podziękowania dla wszystkich krwiodawców, strażaków, 
mieszkańców, spokrewnionych służb mundurowych i na-
szych partnerów.

Już teraz pragniemy wszystkich serdecznie zaprosić na ko-
lejną akcję w dniu 7 lipca bieżącego roku w Stadninie Koni 
Leśna Wola. Wspólnie przygotowujemy wiele atrakcji, więc 
będzie się działo. Do zobaczenia.

Adam Ozimek, OSP Hucisko

ODDALI KREW DLA POTRZEBUJĄCYCH
W niedzielę 12 maja odbyła się pierwsza z cyku czterech tegorocznych akcji zbiórki krwi pod nazwą „Ogni-
sty Ratownik – Gorąca Krew”. Zorganizowali ją strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucisku, którzy 
zaprosili do wzięcia w niej udziału nie tylko mieszkańców gminy Głogów Młp., lecz także całego regionu. 

W zbiórkę włączyli się także motocykliści

Zebrano ponad 25 litrów krwi

Uroczystości odbyły się przy asyście honorowej Jednostki Wojskowej z Wysokiej Głogowskiej
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Sportowe emocje wyczuwalne były w powietrzu od same-
go początku. Wszyscy uczestnicy, od tych najmłodszych aż 
po dorosłych biegaczy, dali z siebie wszystko, czego efektem 
były imponujące wyniki na mecie.

Tradycyjnie już dorośli uczestnicy mieli do pokonania dy-
stans 10 km. Młodsi, w zależności od kategorii wiekowej, 
zmagali się z krótszymi, określonymi odległościami. Star-
tem i metą dla wszystkich biegów był parking przy pływalni 
„Wodnik”. Trasa przebiegała ulicami Głogowa na Sokoło-
wiankę, a do pobicia jej rekordu zabrakło niewiele, bo około 
30 sekund. Najbliżej osiągnięcia tego celu był Andrzej Szpu-
nar, zwycięzca w kategorii Open Mężczyzn, który pokonał 
trasę w 33 minuty i 22 sekundy. Najszybszą kobietą była Ka-
tarzyna Szepieniec z czasem 41:52. Nasza najlepsza zawod-
niczka – Kinga Walania – była druga z czasem 42:34. Warto 
dodać, że Kinga ze swoją ekipą ,,Czterolistna koniczynka” 
zwyciężyła w osobnej klasyfikacji drużyn.

Każdy uczestnik, który ukończył bieg, otrzymał pamiątkowy 
medal. Zwycięzcy kategorii wiekowych zostali dodatkowo 
uhonorowani pucharami. Dla wszystkich laureatów w katego-

rii Open zostały przygotowane nagrody pieniężne oraz rzeczo-
we, ufundowane przez partnerów biegu. Poza podstawowymi 
klasyfikacjami zostały przyznane nagrody w  dwóch innych 
kategoriach. Najszybszymi mieszkańcami naszej gminy zostali 
Jacek Gut oraz Kinga Walania. Za najlepsze przebranie zostali 
nagrodzeni Anna Kitowska i Aleksander Kitowski.

Podczas tego sportowego wydarzenia na czterech różnych 
dystansach rywalizowało ze sobą prawie 160 dzieci od klas 
8 aż do przedszkolaków. Każdy dostał medal za ukończenie 
biegu oraz zestaw smakołyków. Na zwycięzców czekały pa-
miątkowe puchary.

Sportowcom dopisali zarówno wierni kibice w postaci rodzin 
i przyjaciół, jak również pogoda. Sobotnie niebo było przej-
rzyście niebieskie, a słońce zachęcało, by wybrać się wraz 
z rodziną i wspólnie kibicować uczestnikom. Organizatorem 
imprezy współfinansowanej z budżetu Gminy Głogów Ma-
łopolski był Andrzej Zwierzchowski i KS „Biegunka Team”.

Monika Sala

GŁOGOWSKA DYCHA PO RAZ SZÓSTY 
11 maja w Głogowie Małopolskim bez wątpienia był dniem sportowej rywalizacji. W tym właśnie dniu miło-
śnicy biegania z terenu naszej gminy oraz goście mieli okazję wziąć udział w szóstej już edycji biegu pod 
nazwą „Dycha Głogowska”.

Najszybszą kobietą była Katarzyna Szepieniec z czasem 41:52.  
Nasza najlepsza zawodniczka – Kinga Walania – była druga z czasem 42:34

W tym roku w zmaganiach wzięli udział także najmłodsi

Gwiazdą tegorocznych Dni Głogowa będzie Sylwia Grzeszczak

22 czerwca wspólne świętowanie rozpoczną mażoretki i che-
erleaderki, które zaprezentują swoje umiejętności podczas 
Wojewódzkiego Przeglądu FAME. O godzinie 18:00 odbę-
dzie się także koncert zespołu Ted Band Jazz Music oraz „We-
sele w Plenerze”, czyli zabawa taneczna z zespołem GRYF. 
23  czerwca, czyli drugiego dnia wydarzenia, zaplanowano 
liczne występy artystyczne i sportowe. W programie między 
innymi IV edycja Zawodów o Puchar Burmistrza pod nazwą 
„Głogowski Mocarz”. W dalszej części programu przewidzia-
no koncert Disco Polo oraz oficjalne uroczystości. Tego dnia 
odbędzie się także występ gwiazdy Dni Głogowa – Sylwii 
Grzeszczak oraz Dyskoteka pod Gwiazdami z zespołem „Bra-
ciaki”. Zwieńczeniem wydarzenia będzie pokaz fajerwerków. 

W imieniu burmistrza Głogowa Młp. oraz MGDK serdecz-
nie zapraszamy do wspólnej zabawy.

Anna Morawiec

SYLWIA GRZESZCZAK W GŁOGOWIE MŁP.
Już 22 i 23 czerwca odbędzie się coroczna impreza pod nazwą Dni Głogowa Małopolskiego, czyli dwudniowe 
święto naszego miasta. Wzorem lat ubiegłych, wydarzenie to uświetnią występy, koncerty, zawody sportowe 
oraz liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Gwiazdą tegorocznych Dni Głogowa będzie Sylwia Grzeszczak.
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www.jamniczek.pl

36-060 Głogów Młp. ul. Młynarska 15

Wizyty na tel. 503 025 625

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

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

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

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

Gabinet weterynaryjny

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

Podczas niedzielnych obchodów uhonorowane zostały Za-
służone Matki. Odznaczenia wręczył burmistrz Głogowa 
Małopolskiego Paweł Baj wraz z przewodniczącym Rady 
Miejskiej, Pawłem Ślęzakiem. Wyróżnione za swoje poświę-
cenie zostały:

 – Zofia Świątek, matka sześciorga dzieci oraz babcia sze-
ściu wnuków. Od momentu urodzenia dzieci zajmowała 
się domem i wychowaniem swoich pociech. Prowadzi 
ekologiczne gospodarstwo. Od wielu lat śpiewa w chórze 
parafialnym.

– Danuta Kaczor, matka pięciorga dzieci, babcia dwójki 
wnuków. Po urodzeniu dzieci zajmowała się domem i ich 
wychowaniem. Zajmowała się gospodarstwem, które pro-
wadzi do dnia dzisiejszego. Udziela się społeczne, aktywnie 
pracuje w Kole Gospodyń Wiejskich. 

– Krystyna Wojtowicz, matka szóstki dzieci, babcia jede-
nastu wnuków. Wychowując dzieci, cały czas pracowała 
zawodowo jako nauczyciel. Pełniła funkcję wicedyrektora 
Zespołu Szkół w Przewrotnem. Cały czas udziela się spo-
łecznie, pracując w Akcji Katolickiej, Caritas, OSP. Dzieli się 
swoją wiedzą i umiejętnościami.

 

– Stanisława Frącz, matka siedmiorga dzieci, babcia piętna-
ściorga wnuków i prababcia trzech prawnuków. Od momen-
tu urodzenia dzieci zajmowała się domem i wychowaniem 
dzieci. Prowadziła i nadal prowadzi gospodarstwo rolne. 

– Lesława Brudz, matka sześciorga dzieci. Najważniejsze 
dla niej było wychowanie dzieci i dobro rodziny. Wspólnie 
z mężem prowadzi gospodarstwo rolne. Była działaczką 
Koła Gospodyń Wiejskich.

– Lesława Zięba, matka pięciorga dzieci, babcia pięciu wnu-
ków. Od momentu urodzenia dzieci nie pracuje zawodowo, 
gdyż najważniejsze dla niej było wychowanie dzieci. Prowadzi-
ła i prowadzi gospodarstwo rolne na potrzeby własne i rodziny.

– Józefa Syniec, matka pięciorga dzieci, babcia sześciorga 
wnuków. Wychowując dzieci, cały czas pracowała zawodo-
wo i pomagała w gospodarstwie rolnym. Udziela się spo-
łecznie w Kole Gospodyń Wiejskim i chórze parafialnym.

Wszystkim Mamom jeszcze raz życzymy wszystkiego, co 
najlepsze, zdrowia i pociechy z dzieci oraz wnuków.

Anna Morawiec

OBCHODY GMINNEGO DNIA MATKI
Chociaż według kalendarza Dzień Matki obchodzony jest 26 maja, to w naszej gminie świętowaliśmy ten 
szczególny dzień 2 czerwca. Tego dnia przedstawiciele władz, radni oraz najważniejsi tego dnia goście – 
nasze mamy – świętowali razem w Przewrotnem. 

Podczas obchodów uhonorowane zostały Zasłużone Matki

W części artystycznej pt. „Cudownych rodziców mam” zaprezentowali się uczniowie 
Zespołu Szkół w Przewrotnem
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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

Na ten cel gmina otrzyma łącznie 85 tys. zł. Kwota ta stano-
wi 80% kosztów całego zadania. W ramach programu, wy-
remontowane zostaną dwa odcinki dróg, tzw. małe obwod-
nice – jedna droga połączy drogę powiatową z ulicą Polną, 
druga drogę powiatową z ul. Słoneczną. 

 – Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeń-
stwa i ułatwi ruch samochodowy na terenie sołectwa Wyso-
ka Głogowska. Przetarg na jego realizację ogłoszony zostanie 
jeszcze w tym miesiącu – powiedział Paweł Baj burmistrz 
Głogowa Młp. 

Gminę Głogów Małopolski reprezentował burmistrz Paweł 
Baj, a Województwo Podkarpackie wicemarszałek – Piotr 
Pilch i członek zarządu Stanisław Kruczek.

Anna Morawiec

NOWE ODCINKI DRÓG W WYSOKIEJ GŁOGOWSKIEJ
17 maja bieżącego roku w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę pomiędzy Gminą Głogów Mało-
polski a Województwem Podkarpackim. Umowa dotyczy dofinasowania modernizacji dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych w Wysokiej Głogowskiej. 

Podpisanie umowy dotyczącej modernizacji dróg dojazdowych  
do gruntów rolnych w Wysokiej Głogowskiej 

Oczyszczalnia o  docelowej wydajności średnio dobowej 
Qd,śr. = 420 m3/d wyposażona będzie m.in. w  reaktor 
biologiczny, budynek techniczny, zbiorniki magazynowe 
osadu nadmiernego, zbiornik uśredniający ścieki dowożo-
ne, pompownie ścieków, studnię pomiarową, stację zlew-
czą Fek-Pak, a także wiatę pod agregat prądotwórczy oraz 
pompownie ścieków oczyszczonych.

Koszt inwestycji wyniesie 6,5 mln złotych. Prace wykonu-
je Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „INTEGRAL” 
Sp. z o.o. z Rzeszowa.

Anna Morawiec

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
W PRZEWROTNEM 

W ramach projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie ROF” w miejscowości Przewrotne po-
wstaje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków. Prócz Przewrotnego, korzystać będą z niej także 
sołectwa Hucisko i Pogwizdów Stary. 

Z oczyszczalni skorzystają mieszkańcy Przewrotnego, Huciska oraz Pogwizdowa Starego 
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– Nowe samochody będą odpowiednio przygotowane do re-
alizacji zadań w trudnych warunkach leśnych. Muszą speł-
niać wysokie wymogi techniczne, ponieważ nasza gmina 
z uwagi na znaczne kompleksy leśne jest gminą specyficzną 
– wyjaśnia burmistrz Głogowa Małopolskiego, Paweł Baj. 

Przetarg zostanie ogłoszony w najbliższym czasie, by samo-
chody mogły służyć policjantom, a przez to także lokalnej spo-
łeczności jeszcze przed wakacjami. To pierwsza taka sytuacja, 
że gmina inwestuje w doposażenie głogowskiego komisariatu.

– Jestem bardzo zadowolony z faktu, że zakupione zostaną 
kolejne dwa samochody. Inwestycja w bezpieczeństwo jest dla 
mnie bardzo ważna – dodaje burmistrz. Zakup nowych sa-
mochodów znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców naszej gminy. 

Anna Morawiec

NOWE SAMOCHODY POLICYJNE  
DLA GŁOGOWSKIEGO KOMISARIATU

Komisariat Policji w Głogowie Małopolskim zostanie w najbliższym czasie wyposażony w dwa nowe samo-
chody policyjne. Na poprawę bezpieczeństwa gmina przeznaczyła 50 tysięcy złotych. Zadanie współfinan-
sowane zostanie także przez fundusz policji.

Budynek Komisariatu Policji w Głogowie Małopolskim 

PROJeKT „KlUB INSPIRaCJI SUKCeSU”

Klub Integracji Społecznej w Stykowie pozyskał środki w ramach projektu Ministerial-
nego „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym społecz-
nie i zawodowo p.n. Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” – edycja 2019 r. 
w wysokości 57 000,00zł na kontynuację dotychczasowej działalności Klubu Integracji 
Społecznej działającego w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Głogowie Małopolskim. Okres realizacji projektu od 1 maja 2019 r. do 31 grudnia 
2019 r. obecnie trwa rekrutacja 27 uczestników – osób bezrobotnych, zamieszkujących 
teren Gminy w wieku aktywności zawodowej, korzystających z świadczeń pomocy spo-
łecznej lub kwalifikujące się do objęcia pomocą. W ramach projektu będą prowadzo-
ne grupy samopomocowe i terapeutyczne, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo 
prawne, poradnictwo pedagogiczne, organizacja szkoleń, kursów zawodowych, doradz-
two zawodowe, organizacja prac społecznie-użytecznych oraz promowanie wolontariatu. 
Zaplanowane działania są ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową uczest-
ników projektu poprzez podniesienie ich poziomu aktywności zawodowej, zdolności do 
zatrudniania oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie 
poprzez współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań wynikających 
z procesu reintegracji zawodowej i społecznej uczestników. Uzupełnieniem wspomnia-
nych działań będą zajęcia integracyjne promujące alternatywne formy spędzania wolne-
go czasu tj.: zajęcia rekreacyjne, wyjazd do kina – obejmujący swoim zakresem działań 
nie tylko uczestników KIS-u ale również ich rodzin.

To nowy projekt realizowany przez Stowarzyszenie RAZEM dla młodzieży z gminy Głogów 
Młp. Potrwa od marca do grudnia 2019 r. dzięki dotacji pozyskanej z MRPiPS w ramach kon-
kursu Aktywna młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecz-
nym – edycja 2019. W ramach projektu wsparciem zostanie objęta grupa 15 osób w wieku od 
15 do 24 lat. Na terenie gminy Głogów Młp. odbędą się warsztaty ze specjalistami z różnych 
dziedzin m.in. zajęcia z psychologiem, socjoterapeutą, animatorem, plastykiem, informaty-
kiem, psychoprofilaktykiem, doradcą zawodowym oraz pracownikiem socjalnym. Niezwy-
kle ważnym celem projektu, będzie wdrożenie młodzieży w działania woluntarystyczne na 
rzecz dzieci – uczestników świetlic socjoterapeutycznych z terenu gminy Głogów Młp. Mło-
dzież, w okresie wakacyjnym przeprowadzi cykl zajęć o charakterze muzycznym, tanecznym, 
plastycznym, sportowym i innych wg. preferencji i zainteresowań uczestników. Odbędzie się 
także impreza plenerowa, w której wezmą udział uczestnicy projektu, ich rodziny i przyja-
ciele. Młodzież wystąpi w roli organizatorów imprezy plenerowej, na którą zostaną zapro-
szone lokalne władze, partnerzy projektu, lokalni przedsiębiorcy. W imprezie wezmą udział 
uczestnicy 5 świetlic socjoterapeutycznych MGOPS. Drobne nagrody dla dzieci pozwolą be-
neficjentom poczuć się w pełni profesjonalnymi organizatorami, którzy będą mogli zachęcać 
dzieci do aktywności, nagrodami, poczęstunkiem czy możliwością bezpłatnego korzystania 
z atrakcji dmuchanych, oraz kul zorbing. Warto zaznaczyć, że w imprezę włączy się Policja, 
Straż Pożarna i Straż Miejska. Funkcjonariusze zaprezentują specjalistyczny sprzęt, pojazdy 
służbowe, zapewnią możliwość skorzystanie z alkogogli. Serdecznie zachęcamy młodzież do 
aktywnego uczestnictwa w proponowanych formach wsparcia.

MŁODZI, ZDOlNI, NIeZaWODNI
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Festiwal składa się z seminarium, podczas którego wybitni 
przedstawiciele świata nauki z renomowanych ośrodków 
akademickich opowiadają o swoich naukowych przemy-
śleniach. W tym roku byli to prof. dr hab. Jan Adamowski, 
prof. dr hab. Piotr Dahlig, dr hab. Tomasz Nowak, a semi-
narium prowadziła mgr Jolanta Dragan. 

Tradycyjnie już, sala wypełniona była po brzegi wiernymi 
słuchaczami. Podczas imprezy miało miejsce miłe wydarze-
nie, a mianowicie uhonorowanie nestorki ludowej sceny – 
p. Albiny Kuraś – listem gratulacyjnym za długoletnią dzia-
łalność artystyczną. Obecny na festiwalu służbowo redaktor 
Jerzy Dynia otrzymał również gratulacje za długoletnią 
dokumentację w rzeszowskiej telewizji podkarpackiego 
folkloru. Uhonorowani odebrali gratulacje od Ewy Draus 
– Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego. Nestorzy 
zostali nagrodzeni także gromkimi brawami.

W tym roku na scenie wystąpiła rekordowa liczba wyko-
nawców – dwanaście kapel i osiemnastu instrumentalistów. 
W skład jury wchodzili prelegenci, prowadząca seminarium 
oraz przedstawiciel współorganizatora – mgr Maria Kula 
z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Gościem prze-
słuchań był również dyrektor tej placówki – Marek Jastrzęb-
ski. Występom kapel towarzyszyła grupa seniorów z zespołu 
„Ziemia Kolbuszowska”. Na scenie wspólnie muzykowali ne-
storzy, tacy jak dziewięćdziesięcioczteroletnia skrzypaczka, 
kilkunastoletnia młodzież, a nawet małe dzieci. Okazuje się, 
że festiwal, którego celem było docenienie starych mistrzów 
ewoluował i świetnie kształtuje pokolenie następców.

Poziom prezentacji muzycznych był bardzo wysoki. Jury 
przewodniczył prof. Jan Adamowski, juror wielu prestiżo-
wych festiwali, dlatego też obrady przebiegły bardzo spraw-
nie i wyniki ustalono błyskawicznie. Tym razem najlepsze 
okazały się lokalne kapele i soliści. Pierwsze nagrody otrzy-
mały kapele: Jurka Wrony z Kolbuszowej, Przewrotniacy 
z Przewrotnego, Kapela z Majdanu i Cmolaskie Chłopoki. 
W występach instrumentalistów pierwsze nagrody otrzy-
mali: klarnecista Jurek Wrona, skrzypek Kazimierz Marci-
nek, Albina Kuraś. Do Kazimierza nad Wisłą delegowane 

zostały dwie kapele: Przewrotniacy i Kapela z Majdanu oraz 
solista cymbalista Jakub Zastawny. Do Bukowiny Tatrzań-
skiej wydelegowano klarnecistę Jurka Wronę i Adama Cza-
plę cymbalistę oraz skrzypka Adama Dragana. 

Kameralny kolbuszowski festiwal ma na celu zachowanie 
pamięci o takich nieprzeciętnych muzykantach i ich muzy-
ce jak Władysław Pogoda z Huciny, który zmarł w ubiegłym 
roku w czerwcu. Atrakcyjne elementy scenograficzne sceny 
i statuetki dla laureatów wykonał artysta rzeźbiarz Marek 
Krakowski w oryginalnej formie plastycznej, którą można 
nazwać „drzeworytem satyrycznym”. 

Ponadto Komisja postanowiła desygnować do uczestnictwa 
w 53. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludo-
wych w Kazimierzu nad Wisłą, który odbędzie się w dniach 
27-30 czerwca 2019 roku, następujących wykonawców:

W kategorii solista-instrumentalista: Jakuba Zastawnego 
z Brzostka. W kategorii kapel: Kapelę Przewrotniacy z Prze-
wrotnego i Kapelę Z Majdanu.

Ponadto Komisja postanowiła desygnować do uczestnic-
twa w 53. Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej, 
które odbędą się w dniach 10-15 sierpnia 2019 roku, na-
stępujących wykonawców: Jerzego Wronę – klarnet; Adama 
Dragana – skrzypce; Jakuba Czaplę – cymbały.

Anna Morawiec

SUKCES „PRZEWROTNIAKÓW”
W dniu 19 maja 2019 r. w Kolbuszowej miała miejsce szósta edycja Festiwalu Żywej Muzyki na Strun Dwanaście 
i Trzy Smyki z Duszą Władysława Pogody. Wydarzenie to organizowane jest od 2013 roku i dofinansowane jest 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Kapela Przewrotniacy

JUBILEUSZOWA WYSTAWA W BIBLIOTECE
Od 8 maja bieżącego roku w głogowskiej bibliotece można obejrzeć wystawę obrazów członków aktywnej 
Grupy Twórców, którzy chcą w ten sposób uczcić jubileusz 70-lecia istnienia MGBP.

Swoje dzieła dostarczyły panie: Maria Witt, Felicja Mrocz-
ka, Lucyna Organiściak, Agnieszka Cynar, Jolanta Inglot, 
Małgorzata Grodecka i Jadwiga Lasocińska oraz pan Robert 
Łyczko. Książki i obrazy zawsze ze sobą harmonizowały, więc 
pomysł twórców, którzy wypełnili przestrzeń biblioteki swo-
imi dziełami znacznie podnosi jej prestiż. Tak jak autor ma-
luje słowem w książce obrazy, tak twórca maluje je pędzlem. 
Efektem jest tworzenie nowych wartości kulturalnych i este-
tycznych. W imieniu MGBP zapraszamy do biblioteki, która 
dostarcza nam wszystkim coraz to nowych wrażeń.

Monika Sala
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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

Rzeszowski dziennikarz Jaromir Kwiatkowski to jednocze-
śnie autor książek poruszających tematy związane z przeży-
ciami osób, które w jakiś sposób zostały dotknięte przez los. 
Głogowska biblioteka gościła już tego autora w lutym bieżą-
cego roku, kiedy to prezentował swoją książkę pt. „Drzewo 
przetrwania”, o Polce, która przeżyła atak na World Trade 
Center z 11 września 2001 r. (relacja ze spotkania patrz ZG 
nr 2/2019) Z kolei teraz Jaromir Kwiatkowski przyjechał do 
Głogowa Małopolskiego z książką pt. „Cierpienie nauczyło 
mnie radości. Wszystkie K2 Pawła Szkutnickiego”. Przed-
stawia ona historię Pawła Szkutnickiego, osobę, która bory-
ka się z czterokończynowym paraliżem.

Paweł Szkutnicki urodził się w Mielcu w 1986 r. Dorastał 
jako zdrowe, pełne sił witalnych dziecko. Uprawiał sport, 
uzyskiwał bardzo dobre oceny w szkole, nie skarżył się na 
żadne dolegliwości. Wszystko uległo zmianie 7 listopada 
2000 r. Paweł obudził się rano, czując drętwienie lewej nogi. 
Zbagatelizował to. Jednak w szkole drętwienie zaczęło nara-
stać, a po południu czuł je już w obu nogach i rękach. Wi-
zyta u lekarza nic nie dała. W nocy zabrało go pogotowie. 
Z Mielca został przewieziony do Rzeszowa. Tam lekarze 
stwierdzili, że jest to skutek krwawienia w rdzeniu kręgo-
wym. – Pani ordynator wywołała mnie na korytarz – czyta-
my w książce wypowiedź pani Krystyny, mamy Pawła – i na 
osobności powiedziała mi, że choroba postępuje bardzo szyb-
ko i żeby przygotować się na najgorsze, bo Paweł w każdej 
chwili może umrzeć.

Zszokowana matka podjęła rozpaczliwą walkę o jakikol-
wiek ratunek dla swojego dziecka. Paweł leżał podłączony 
do respiratora. Nie mógł nawet samodzielnie oddychać. Za-
padł w śpiączkę. Pomóc nie potrafili mu nawet specjaliści 
z Centrum Zdrowia Dziecka. – Chłopiec miał leżeć otuma-
niony lekami – mówi jego matka – i czekać na to, co przynie-
sie czas. Gdy Paweł odzyskał przytomność, okazało się, że 
jest całkowicie sparaliżowany. Mógł poruszać tylko głową. 
Był skrajnie wycieńczony, schudł niemal o połowę. Lekarze 
byli bezradni.

Przypadek Pawła Szkutnickiego to ciąg często niezwykłych 
wydarzeń, dzięki którym sparaliżowany chłopiec żyje do 
dziś. Od 18 lat przykuty jest do wózka inwalidzkiego i wciąż 

SPOTKANIE, KTÓRE PORUSZYŁO SERCA
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w dniu 29 maja zorganizowała spotkanie z Jaromirem Kwiatkowskim, 
autorem książki o niepełnosprawnym Pawle Szkutnickim.

ma nadzieję, że kiedyś wstanie. O tym wszystkim opowiadał 
Jaromir Kwiatkowski, zachęcając do sięgnięcia po książkę 
i poznania prawdy o tym, jak wygląda świat osoby, której 
z dnia na dzień odebrane zostaje wszystko, czym do tej pory 
się cieszyła. Wszystko oprócz jednego. Matczynej miłości. 
I wiary, że mimo wszystko nie należy się poddawać. Że trze-
ba żyć. – Panie Boże, jeżeli mam być taki – twierdzi Paweł – 
to na razie taki będę, ale jestem pewien, że wyzdrowieję.

Zapraszam do biblioteki po książkę „Cierpienie nauczyło 
mnie radości”.

Robert Borkowski

Jaromir Kwiatkowski podczas spotkania autorskiego

Książkę pt. „Cierpienie nauczyło mnie radości” można nabyć w MGBP w Głogowie Młp.
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BIBLIOTEKA POLECA
Sprzedawca marzeń, Richard 
Paul evans
Czy ktoś, kto sprzedawał marzenia in-
nym, będzie umiał odkupić własne? 
Z dzieciństwa Charles James pamiętał 
tylko agresję ojca, łzy matki i szukanie 
obiadu w śmietnikach. Jak każdy, kto 
jako dziecko dostał zbyt mało miłości, 
Charles pragnął, aby pokochał go cały 
świat. Gdy opuścił dom i zatrudnił się 

jako asystent znanego mistrza sprzedaży, chciał tylko pienię-
dzy, sławy i podziwu. Szybko piął się po szczeblach kariery, by 
wkrótce pokonać swojego mistrza i stanąć na szczycie. Wresz-
cie był szczęśliwy. Jednak czasem to, co bierzemy za szczęście, 
jest tylko jego iluzją. Nagle zaczął doświadczać rzeczy, które 
zachwiały jego idealnym życiem. Tym razem los był dla nie-
go mniej bezwzględny, niż on sam był dla innych. Sprzedawca 
marzeń to pierwsza część nowej trylogii Richarda Paula Evan-
sa – opowieść o dążeniu do odkupienia win oraz o tym, co 
zrobił ktoś, kto dostał szansę, by zacząć życie od nowa.

Kołysanka z auschwitz, Mario 
escobar
Historia inspirowana życiem, matki, 
która poświęciła wszystko dla rodziny 
i dzieci, które miała nadzieję uratować. 
Helene Hannemann, rodowita Niemka, 
mieszka z mężem romskiego pochodze-
nia, z którym ma piątkę dzieci. Pewnego 
poranka 1943 roku do ich życia wkra-
cza niemiecka policja nasłana przez SS. 

Najbliżsi Helene mają opuścić mieszkanie i zostać zesłani do 
obozu Auschwitz-Birkenau. Kobieta nie wyobraża sobie życia 
bez rodziny i dobrowolnie decyduje się na zesłanie do obozo-
wego piekła. Gdy doktor Mengele zleca założenie przedszkola, 
wyznacza Helene do opieki nad obozowymi dziećmi. Mają za-
jąć baraki obok jego laboratorium. Kobieta nie ma złudzeń co 
do jego okrutnych intencji. Wspólnie z innymi więźniarkami 
zaczyna rozpaczliwą walkę o obozowe dzieci. To poruszająca 
opowieść o wytrwałości, nadziei i sile w jednym z najbardziej 
przerażających okresów w historii świata.

Uciekaj, Tariko, Joanna Piotrowska
Dziesięcioletni hinduski chłopiec 
o imieniu Advay nie ma łatwego dzie-
ciństwa. Maltretowany przez ojczyma, 
zamknięty w sobie i pełen nieufności 
w stosunku do innych ludzi, pewnego 
dnia na lokalnym targu zauważa małą 
małpkę o wielkich oczach. Postanawia 
wyrwać ją z rąk brutalnego handlarza, 
który znęca się nad zwierzęciem, zmu-

szając je do tańca na oczach rozbawionego tłumu. Od tej pory 
życie Advaya zyska zupełnie nowy sens: zrobić wszystko, by 
uchronić małego przyjaciela przed grożącymi mu niebezpie-
czeństwami... Książka wzrusza, wciąga i uczula na problemy, 
o których trzeba mówić głośno i otwarcie, by przerwać łań-
cuch obojętności wobec naszych braci mniejszych.

MGBP w Głogowie Młp.

W uzasadnieniu do uchwały zapisano: Intencją środowi-
ska bibliotekarskiego Gminy jest, aby bibliotece nadać imię 
Rudolfa Menerki, zasłużonego dla miejscowej społeczno-
ści krzewiciela czytelnictwa, oświaty i patriotyzmu. 

Rudolf Menerka był pierwszym w Głogowie Małopol-
skim bibliotekarzem. Został nim mianowany w 1870 r., 
w tym samym, w którym z inicjatywy ziemianina z Bud 
Karola Holzera i sędziego Alojzego Niemca założono 
w mieście Czytelnię Ludową. Przez wiele lat pełnił on tę 
funkcję, będąc jednocześnie nauczycielem, a następnie 
kierownikiem szkoły.

Rudolf Menerka był świadomy, jak wielką rolę w budowa-
nia postaw patriotycznych odgrywa czytelnictwo. Były to 
czasy pozytywizmu, okres, w którym zaczynały powsta-
wać dzieła takich literatów jak Maria Konopnicka i Hen-
ryk Sienkiewicz. 

Menerka jako pedagog i bibliotekarz zabiegał, aby pod-
suwać młodzieży właściwą lekturę, organizował odczyty 
dla miejscowej ludności oraz starał się powiększać księ-
gozbiór. Po założeniu w Głogowie Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół” w 1903 r. przekazał mu całe zbiory 
biblioteczne Czytelni Ludowej. Odtąd to właśnie w sie-
dzibie „Sokoła” mieściła się biblioteka.

Nadanie patrona dla Miejsko Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej związane jest z obchodami jubileuszu 70-lecia 
biblioteki. Ta rocznica jest okazją do podsumowania 
dziejów biblioteki w naszej gminie. Sięgnięcie więc do 
historii i upamiętnienie tak zasłużonej dla głogowskie-
go czytelnictwa osoby jest znacznym podniesieniem 
prestiżu naszej biblioteki i nadaniem jej większej ran-
gi jako najstarszej instytucji kultury w gminie Głogów 
Małopolski.

Robert Borkowski
Dyrektor MGBP w Głogowie Młp.

BIBLIOTEKA MA 
SWOJEGO PATRONA

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Głogowie Ma-
łopolskim uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 
2019 r. otrzymała patrona. Jest nim Rudolf Menerka.

Rudolf Menerka był hojnym mecenasem kultury, m.in.  
zakupił instrumenty muzyczne dla głogowskiej orkiestry.  
Na zdjęciu Menerka siedzi w środku w jasnej czamarze.
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Dla niewtajemniczonych – to cykl wydarzeń przybliżających 
tradycje muzyczne i taneczne regionu rzeszowskiego i laso-
wiackiego. Styków, jako że leży na styku dwóch wspomnia-
nych etnoregionów oraz z racji sprzyjającej infrastruktury 
– klimatyczny, stary Dom Ludowy oraz plenerowa scena 
z drewnianą podłogą – idealnie nadaje się na miejsce orga-
nizacji tej imprezy. Organizatorem cyklu jest, mające swoją 
siedzibę w Głogowie, Stowarzyszenie „Gdzieś Tu”.

Z uwagi na miesiąc, w którym zorganizowano imprezę, orga-
nizatorzy w trakcie krótkich warsztatów zechcieli przybliżyć 
kilka pieśni poświęconych Matce Bożej. Mieszkańcy Stykowa 
ze smutkiem stwierdzili, że od dawna nie odbywają się tam 
nabożeństwa majowe pod kapliczkami – była to dobra okazja, 
żeby pod krzyżem w pobliżu kościoła parafialnego odśpiewać 
litanię loretańską i maryjne pieśni. Nabożeństwo poprowa-
dził ks. proboszcz Wojciech Baran przy asyście organisty, zaś 
licznie zgromadzili się mieszkańcy Stykowa oraz przyjezdni – 
uczestnicy warsztatów i potańcówki „Łojdiridi”. Po majówce 
miały miejsce warsztaty rzeszowskich tańców – polki i ober-
ka, które poprowadził Artur Szlachetka – tancerz i miłośnik 
kultury ludowej. Stałym elementem każdej edycji spotkań jest 
tradycyjna potańcówka, która zgromadziła ogromną rzeszę 
mieszkańców Stykowa oraz miłośników muzyki i tańca lu-
dowego. Członkowie SGT zauważyli, że niektórzy uczestnicy 
byli obecni na wszystkich dotychczasowych edycjach. 

Wydarzenie zorganizowano we współpracy z Kołem Go-
spodyń Wiejskich i Radą Sołecką, które odpowiedzialne 
były za przygotowanie bufetu i zabezpieczenie infrastruk-
tury, a także przy pomocy Gminy Głogów Młp. i MGDK, 
które nieodpłatnie udostępniły infrastrukturę i sprzęt ko-
nieczny do przeprowadzenia imprezy. 

Organizatorzy mają nadzieję, że oprócz zapewnienia do-
brej rozrywki, wydarzenia te przybliżają czasem nieco za-
pomnianą kulturę tradycyjną i pokazują, że jest ona w peł-
ni wartościowa i wciąż żywa. Z radością również nawiążą 
współpracę z instytucjami, społecznościami lub działacza-
mi przy organizacji kolejnych tego typu wydarzeń.

Stowarzyszenie „Gdzieś Tu”

PIĄTE ŁOJDIRIDI W STYKOWIE
Dzień 18 maja br. był w Stykowie małym świętem muzyki tradycyjnej. Po raz pierwszy na terenie Gminy Głogów 
Małopolski, zaś po raz piąty ogólnie (poprzednie miały miejsce w Trzebownisku, Kolbuszowej Górnej, Cmolasie 
i Tyczynie) odbyła się impreza pod nazwą Otwarte spotkanie z muzyką i tańcem Rzeszowszczyzny „Łojdiridi”. 



Ziemia GłoGowska 6/2019 13OŚWIATA

Kraków przywitał uczestników wycieczki cudowną pogodą. 
Po spacerze ulicą Floriańską i odwiedzeniu Rynku Główne-
go wszyscy udali się do siedziby British Council w Krakowie, 
gdzie warsztaty na temat Wielkiej Brytanii poprowadził pan 
James Wilson-Bukowski, jeden z lektorów pracujących w tej 
instytucji. W trakcie zajęć uczniowie zdobyli nowe informacje 
na temat historii Wielkiej Brytanii i jej zabytków. Kolejnym 
punktem programu była wizyta w Konsulacie Generalnym 
USA w Krakowie, gdzie na uczestników wycieczki czekała 
już pani Bożena Piłat z Sekcji Kultury i Prasy, która opowie-
działa o zadaniach wykonywanych przez osoby zatrudnione 
w tej placówce dyplomatycznej. Następnie uczniowie poznali 
byłą stypendystkę Programu Fulbrighta – panią Karoliną San-
chewską. Opowiedziała ona o mchach, których badaniem zaj-
muje się naukowo. Każda osoba miała możliwość stworzenia 
swojego własnego lasu zamkniętego w słoiku.

Na zakończenie wyprawy do Krakowa uczestnicy odbyli 
podróż dookoła świata, w którą zabrał ich przewodnik pra-
cujący w „Wioskach Świata”. Dzięki niemu poznali zwyczaje 
Innuitów, Papuasów, Mongołów, mieszkańców Ghany czy 
Indian z Ameryki Północnej. Hania, Wiola, Zuzia i Kasia, 
uczennice klasy VI, zgodnie stwierdziły, że zyskały dużą 
wiedzę na temat życia i zwyczajów ludzi mieszkających 

w odległych zakątkach świata. Wycieczka idealnie wpaso-
wała się w założenia projektu „WG broadens its horizons 
– In 10 months around the world”, którymi było rozwija-
nie umiejętności językowych w trakcie poznawania świata. 
Projekt jest realizowany dzięki finansowemu wsparciu Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, której krajowym 
operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

nauczyciel języka angielskiego w ZSWG  
i koordynator projektu, Monika Khan

KRAKOWSKA PRZYGODA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
25 kwietnia bieżącego roku grupa osiemnastu uczestników projektu „WG broadens its horizons – In 10 
months around the world”, realizowanego w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej, wyruszyła ze swoimi 
opiekunkami, koordynatorką projektu panią Moniką Khan i panią eweliną Początek, w drogę do Krakowa. 
Wszyscy byli podekscytowani czekającymi ich atrakcjami: warsztatami językowo-kulturowymi organizo-
wanymi przez British Council, wejściem do Konsulatu Generalnego USa w Krakowie i warsztatami na temat 
mchów oraz wizytą w „Wioskach Świata”. 

Wizyta w konsulacie

Pierwszym etapem działań była akcja „Kartka dla Senio-
ra”. Uczniowie własnoręcznie wykonali kartki świąteczne 
z okazji świąt Bożego Narodzenia, które następnie trafiły do 
każdego podopiecznego. Seniorzy z wielkim wzruszeniem 
nieustannie prosili o odwiedziny, by mogli sami podzięko-
wać za to, że ktoś o nich pamiętał.
W związku ze świętami Wielkiej Nocy, delegacja z naszej 
szkoły odwiedziła w dniu 5 kwietnia 2019 roku Dom Kom-
batanta, by osobiście złożyć życzenia, porozmawiać, osło-
dzić dzień smakołykami oraz wręczyć symboliczny stroik 
świąteczny. Pani Agnieszka Mikayelyan, pomysłodawczyni 
projektu, oprowadziła nas po całym ośrodku, przedsta-
wiając zalety i trudy tej pracy. Jest to osoba, która oddała 
całe swoje serce temu, co robi, nie oczekując w zamian nic 
oprócz uśmiechu i zwykłego „dziękuję”.
Praca w ośrodku wymaga wielkiego wysiłku i cierpliwości, 
czego uczennice naszej szkoły mogły być świadkami. Wyjazd 
był także wspaniałą lekcją historii, gdyż poznaliśmy bohate-
rów, którzy walczyli o wolność naszego kraju. Starsi ludzie 
opowiadali o swoich doświadczeniach ze strasznych czasów 
II WŚ, lat okupacji i terroru stalinowskiego. Choć niechętnie 
powracają pamięcią do tamtych czasów, to na naszą prośbę 
po raz kolejny opowiedzieli historie ze swojego życia. Będąc 

w Domu Kombatanta, mieliśmy zaszczyt poznać m.in. naj-
starszą polską harcerkę, żołnierzy Armii Krajowej oraz sa-
nitariuszkę powstania warszawskiego. Słuchając opowieści 
o ich życiu, poświęceniu, okrutnych czasach II WŚ i latach 
powojennej, stalinowskiej Polski, nie mogliśmy opanować 
łez wzruszenia. Ta wizyta utwierdziła nas w przekonaniu, że 
z pewnością Dom Kombatanta odwiedzimy ponownie.

Opiekun projektu, Sara Jachyra

Z WIZYTĄ W DOMU KOMBATANTA 
W roku szkolnym 2018/2019 ZS w Przewrotnem nawiązał charytatywną współpracę z Domem Kombatanta 
w Rzeszowie. Mieszka tam około setki podopiecznych. Mimo tego, że historie ich życia zapierają dech 
w piersiach, to często są to osoby samotne.

Uczniowie w Domu Kombatanta
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Pisanie dłuższych wypowiedzi po angielsku to dla wielu 
młodych ludzi spore wyzwanie. Trzeba zadbać o popraw-
ność gramatyczną, stylistyczną oraz o odpowiedni dobór 
słownictwa. Ponadto, uczniowie zazwyczaj piszą do wy-
myślonej osoby, od której nigdy nie dostają odpowiedzi… 
O ile przyjemniej i ciekawiej jest korespondować z osoba-
mi, które czekają na wiadomość i podziękują za trud wło-
żony w napisanie do nich choćby kilku słów!

Uczniowie z naszej szkoły mają taką możliwość dzięki mię-
dzynarodowemu projektowi Postcrossing, do którego dołą-
czyli w marcu 2018 roku. Czym jest Postcrossing? To serwis 
społecznościowy, który umożliwia wysyłanie i otrzymywa-
nie pocztówek z całego świata. Dla każdego członka serwisu 
losowany jest kraj, do którego wysyła pocztówkę. W zamian 
otrzymujemy kartkę z zupełnie innego państwa, którego na-
zwa nie jest znana aż do czasu otrzymania kartki.

Nasi uczniowie otrzymali kartki z tak odległych od Polski 
miejsc jak: Stany Zjednoczone, Japonia, Nowa Zelandia, Chi-
ny, Indie, Brazylia czy Tajwan. Sami wysyłali pocztówki m.in. 
do Indonezji, Francji, Finlandii, Rosji, Włoch i Niemiec. 

Z Postcrossingiem łączą się także inne projekty. Gdy w serwi-
sie pojawiła się prośba, aby wysłać na święta Bożego Narodze-
nia kilka ciepłych słów dla pensjonariuszy domu spokojnej 
starości w Stanach Zjednoczonych (jej inicjatorką była jedna 
z pensjonariuszek – Helen, która ma 102 lata i jest najstarszym 
członkiem Postcrossingu), ze szkoły w Przewrotnem wysłali-
śmy 40 kartek z życzeniami. Okazało się, że nasza akcja była 
źródłem ogromnej radości dla pomysłodawczyni projektu.

Uczniowie naszej szkoły mogą się także pochwalić wymia-
ną korespondencji z rodziną królewską z Wielkiej Brytanii. 
W maju 2018 roku oczy całego świata były zwrócone na Lon-
dyn – zbliżał się królewski ślub. Jego Królewska Wysokość 
książę Henryk z Walii zamierzał poślubić Meghan Markle. 
Uczniowie klasy VI z ZS w Przewrotnem postanowili przyłą-
czyć się do życzeń dla młodej pary, nadchodzących z całego 
świata. Oprócz własnoręcznie wykonanej kartki z życzenia-
mi, dołączyli list oraz portret księcia i jego wybranki, naryso-

KARTKA OD KSIĘCIA
Zespół Szkół z Przewrotnego jest placówką, która jako pierwsza z terenu naszej gminy rozpoczęła nietypowy 
projekt – Postcrossing. Mając na uwadze doskonalenie umiejętności pisania, nauczycielka języka angiel-
skiego postanowiła zmobilizować uczniów do pracy.

W odpowiedzi na życzenia uczniowie otrzymali od księcia Karola podziękowania  
wraz z podobizną

To wspaniałe uczucie, gdy można komuś oddalonemu o tysiące kilometrów poprawić 
humor. Oto fragment wiadomości, jaką dostaliśmy od postcrossera ze Stanów 
Zjednoczonych, który był zachwycony naszą pocztówką i podkreśla, jak zwykła kartka 
papieru może szybko umilić dzień: „Thank you for the adorable postcard! It’s my new 
favorite! I love how a simple piece of thick paper can brighten my day so quickly!”.

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

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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wany przez jedną z uczennic. Po dwóch miesiącach nadeszła 
odpowiedź. Książę i jego małżonka przesłali podziękowania 
oraz pamiątkowe ślubne zdjęcie. W listopadzie 2018 roku 
uczennice klasy trzeciej gimnazjum napisały do następcy 
tronu, księcia Karola, z okazji jego 70. urodzin. Także od nie-
go otrzymaliśmy podziękowania wraz ze zdjęciem.

Zamierzamy kontynuować wymianę korespondencji z ro-
dziną królewską, a także z postcrosserami z całego świata. 
Z radością i zaciekawieniem czekamy na każdą kartkę – 
niespodziankę w naszej skrzynce pocztowej.

Renata Weber, Koordynator projektu
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Hasło pokazu brzmiało „W barwach narodowych”. Przed-
szkolaki dały z sobie wszystko i bardzo zaangażowały w ak-
cję także swoich rodziców. Dzięki ich pomocy przygotowali 
wspólnie stroje pochodzące z recyklingu. Stroje zadziwiały 
pomysłowością i techniką wykonania. Mogliśmy podziwiać 
kreacje w barwach narodowych, nawiązujące do polskiego 
folkloru oraz historii naszego kraju. Wyobraźnia dziecięca 
nie zna granic, o czym świadczy pojawienie się na pokazowej 
scenie postaci takich jak Smok Wawelski czy Król Kazimierz. 

Kreatywnym przedszkolakom oraz pomocnym rodzicom 
gratulujemy talentu i dziękujemy za zaangażowanie w akcję 
edukacyjną. 

Monika Sala

CO DZIECI ZROBIŁY ZE ŚMIECI?
Publiczne Przedszkole w Głogowie Małopolskim działa już prężnie. Świadczą o tym organizowane przez nie 
wydarzenia, takie jak pokaz mody ekologicznej, który odbył się w murach przedszkola 8 maja bieżącego roku. 

Na scenie pokazu mody ekologicznej nie zabrakło nawet rycerza  
i Smoka Wawelskiego 

Jury oceniało 15 prezentacji grup tanecznych, działających 
przy szkołach podstawowych województwa podkarpackie-
go. Zespół Szkół z Wysokiej Głogowskiej reprezentowało 
w sumie 37 tancerek. Ciężka praca i wiele godzin spędzo-
nych w sali przy doskonaleniu techniki tanecznej i nowych 
choreografii zaowocowały pięknymi sukcesami. W pierw-
szej kategorii wiekowej klas I-III, Zespół Fenomen MINI 
zajął 2 miejsce, natomiast w drugiej kategorii wiekowej klas 
IV-VIII, Zespół Fenomen wytańczył 3 miejsce. To już ko-
lejne sukcesy tancerek na mieleckiej scenie, a przed nimi 
kolejne zmagania: udział w XIII Ogólnopolskim Festiwalu 
Tańca Nowoczesnego „Tańcząc w jasnościach” w Tarnow-
skich Górach oraz w XIII Wojewódzkim Przeglądzie Ta-
necznym „Roztańczona wiosna” w Głogowie Młp. 

W lutym bieżącego roku powstała także grupa Fenomen 
GOLD 30plus, która po raz pierwszy będzie miała okazję 
zaprezentować się w czerwcu. W chwili obecnej na zajęcia 

taneczne w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej uczęsz-
cza 51 tancerek. 

Małgorzata Kościelna,  
Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej

TYLKO DANCE MA SENS 
26 kwietnia bieżącego roku Zespoły Tańca Nowoczesnego Fenomen oraz Fenomen MINI, prowadzone 
przez p. Małgorzatę Kościelną, wzięły udział w VII Międzyszkolnym Konkursie Zespołów Tanecznych „DaN-
Ce 2019” w Mielcu. Organizatorami przeglądu było Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu oraz Szkoła 
Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu. 

Fenomen i Fenomen Mini na mieleckiej scenie 

Grupa zapoznała się z panującymi w bibliotece zasadami. 
Dowiedziała się także, w jaki sposób można zostać jednym 
z czytelników oraz dlaczego ważne jest poszanowanie książki. 
Dzieci poznały również zawód bibliotekarza i obowiązki, ja-
kie na nim spoczywają. Przedszkolaki chętnie zwiedziły każdy 
zakątek biblioteki i myszkowały między regałami z książkami. 
Najciekawszym wydarzeniem dla małych gości biblioteki było 
założenie przez panią wychowawczynię karty bibliotecznej, 
dzięki której będzie mogła m.in. wypożyczać i czytać podczas 
zajęć osobiście wybrane przez dzieci książki. Na zakończenie 
biblioteka otrzymała wspaniałe podziękowanie od przedszko-
laków i opiekuna. Przyszli młodzi czytelnicy w zamian ode-
brali upominki-niespodzianki.

Anna Morawiec

MISIE ODWIEDZIŁY BIBLIOTEKĘ
W piątek 17 maja filię MGDK w Wysokiej Głogowskiej odwiedzili niecodzienni goście. Grupa „Misiów” z tutejsze-
go Przedszkola Publicznego uczestniczyła w specjalnie zorganizowanej dla nich lekcji bibliotecznej. 

„Misie” w bibliotece
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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./Szko-
le 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 po-
szerzają wiedzę, która jest niezbędna dla pojmowania zależności we współczesnym, 
skomplikowanym i dynamicznym świecie. Uczestnicy projektu czytają i analizu-
ją mapy, wykresy, przekroje geologiczne. Dzięki temu ćwiczona jest umiejętność 
analitycznego myślenia, twórcze rozwiązywanie 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 doty-
czące stref klimatycznych. Wszystkie realizowane zagadnienia kształtują u uczniów 
krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów w sposób twórczy oraz podejmo-
wanie trafnych rozwiązań. Zajęcia z fizyki prowadzone są przede wszystkim meto-
dą eksperymentu. Poprzez wykonywanie obserwacji i doświadczeń uczniowie uczą 
się postrzegania otaczającego nas świata i występujących wokół zjawisk, poznają 
prawa rządzące przyrodą. W zajęciach rozwijających z matematyki uczestniczą 
uczniowie klas 7 i 8. Treści realizowane to m. in. liczby pierwsze i złożone, zdarzenie 
losowe, prawdopodobieństwo, cechy podzielności liczb, własności, pola i obwody 
wielokątów oraz pola powierzchni i objętość brył. 

Ewa Skop, Katarzyna Grabiec-Szamraj, nauczycielki SP 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, nietypowych i stosownych rozwiązań. Kreatywność to w dużym 
uproszczeniu zdolność tworzenia czegoś nowego. W kreatywności ważne jest 
szukanie nieoczywistych rozwiązań dla problemów, oderwanie się od ograni-
czeń i wyjście poza typowy schemat działania i myślenia. Uczenie dzieci kre-
atywnego myślenia zawsze było ważne w edukacji przedszkolnej. Szanowanie 
pomysłów dzieci, pozwalanie na twórczą inwencję to ważne aspekty codzien-
nej 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 wiązało się z całkowitym wyposażeniem sal przedszkolnych w meble, 
dywany, leżaki, kocyki, zabawki, gry, puzzle, pomoce dydaktyczne, pluszaki. 
Dodatkowo wszystkie grupy przedszkolne otrzymały gry dydaktyczne, puzzle, 
artykuły plastyczne, a przede wszystkich uwielbiane przez dzieci monitory in-
teraktywne wraz z laptopami i programami edukacyjnymi. Projekt przyniósł 
wiele dobra naszej społeczności przedszkolnej. Wszechstronny rozwój dzieci 
jest naszym priorytetem. Wykorzystujemy wszystkie możliwości, które nas 
w tym działaniu wspierają. I nie tylko dzieci uczą się być kreatywnymi. Także 
nauczycielki muszą wykazać się posiadaniem tej cechy – inspirują, pokazują 
i uczą dzieciaki przez zabawę. 

TV GŁOGÓW MAŁOPOLSKI
Zapraszamy czytelników „Ziemi Głogowskiej” i wszystkich 
mieszkańców naszej gminy do śledzenia kanału telewizyj-
nego oraz fanpage’a TV Głogów Małopolski, gdzie poru-
szane są wszystkie bieżące, ważne dla lokalnej społeczno-
ści wydarzenia.
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UCZCILI DZIEŃ PATRONA 
28 maja Szkoła Podstawowa oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim świętowały 
dzień swojego wspólnego patrona, którym jest ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Data ta nie została wybra-
na przypadkowo, bowiem to właśnie wtedy przypada 30 rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

Kardynał Wyszyński był nie tylko wybitnym przywódcą 
duchowym, ale i mężem stanu, autorytetem moralnym, 
współtwórcą przemian społecznych, które doprowadziły do 
upadku komunizmu w Polsce. Jego wybór na patrona gło-
gowskich szkół jest więc w pełni uzasadniony.

Uroczyste obchody rozpoczęła msza święta, w której udział 
wzięli uczniowie wraz z pocztami sztandarowymi oraz na-
uczyciele i opiekunowie. W dalszej części uczestnicy udali się 
pod znajdujący się przed budynkiem ZSO pomnik księdza 
kardynała Wyszyńskiego, pod którym zostały złożone kwiaty 
oraz odbyła się część oficjalna obchodów, a uczniowie wspól-

nie zaśpiewali hymn szkoły. Wspólnie z uczniami święto 
patrona obchodzili między innymi burmistrz Głogowa Ma-
łopolskiego Paweł Baj, dyrektor Samorządowego Centrum 
Ekonomiczno-Administracyjnego w Głogowie Małopolskim 
Katarzyna Wajda, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych Agnieszka Wiglusz-Zięba, dyrektor Szkoły Podstawo-
wej Beata Grodecka oraz ksiądz dziekan Adam Samel. 
Po części oficjalnej oraz wspólnej modlitwie nadeszła pora 
na część artystyczną, którą wraz z opiekunem przygotowała 
klasa I „A” ze Szkoły Podstawowej w Głogowie Młp. Wspól-
ny śpiew, recytowane wiersze, a nawet gra na instrumentach 
muzycznych uświetniły obchody tego szczególnego dnia. 
W dalszej kolejności nastąpiła długo wyczekiwana przez 

uczestników konkursu chwila, jaką było rozstrzygnięcie oraz 
wręczenie nagród w XIX Ogólnopolskim Konkursie „Z Pry-
masem Tysiąclecia w Trzecie Tysiąclecie”. Jury konkursowe, 
w składzie p. Aneta Ginter – inspektor Referatu Promocji 
Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp., p. Anna Białek – na-
uczyciel języka polskiego w ZSO w Głogowie Małopolskim, 
ksiądz Dariusz Mikrut – katecheta w SP W Głogowie Młp., 
p.  Anna Lenart-Kulig – nauczyciel informatyki i techniki 
w SP w Głogowie Młp. oraz p. Halina Kotula – nauczyciel 
plastyki i informatyki w SP w Głogowie Młp., oceniło 224 
prace nadesłane ze szkół z całej Polski. 

Po rozdaniu nagród dyrektor SP Beata Grodecka podzię-
kowała wszystkim zaangażowanym w organizację konkur-
su: nauczycielom, którzy pomogli dzieciom w przygoto-
waniu prac, jury konkursowemu, fundatorom nagród oraz 
organizatorom: p. Bożenie Łyczko i p. Agnieszce Goryc-
kiej. Nagrody w konkursie ufundowali: burmistrz Paweł 
Baj, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpac-
kiego Jerzy Borcz oraz Stowarzyszanie Rozwoju Gminy 
Głogów Małopolski.

Zwycięzcom i wszystkim laureatom konkursu serdecznie 
gratulujemy.

Anna Morawiec

Oficjalna część obchodów odbyła się pod pomnikiem Prymasa Tysiąclecia

Zwycięzcy otrzymali nagrody z rąk burmistrza Pawła Baja

Uczniowie z klasy 1a przygotowali część artystyczną

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej szkoły podstawowej
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Zamknąłem oczy. Wówczas przy-
pomniałem sobie, że w lecie 1942 r. 
mieszkańcy Głogowa również słyszeli 
strzały dobiegające z kompleksu leśne-
go Bór. Trwała wtedy wojna. Niemcy, 
realizując nazistowską politykę po-
działu ludzkich ras na „nadludzi” 
i „podludzi”, postanowili fizycznie zli-
kwidować rasę semicką, a konkretnie 
Żydów. Miała ona stać się rasą, jak ją 
określali sami naziści, wymarłą, a mó-
wiąc ściśle, wymordowaną.

W czerwcu 1942 r. zlikwidowano 
getto w Głogowie. Jego mieszkańców 
przewieziono do getta rzeszowskiego. 
7 lipca 1942 r. miał miejsce pierwszy 
transport Żydów z Rzeszowa do obo-
zu zagłady w Bełżcu. Jednak część 
z nich została wymordowana tutaj na 
miejscu, właśnie w lesie Bór. Były to 
osoby starsze i schorowane, których 
stan nie rokował, że przeżyją trans-
port w ścisku i upale w zamkniętym 
wagonie towarowym.

Do lasu przewożono ich z Rzeszowa 
samochodami ciężarowymi. Partiami 
po kilkadziesiąt osób, tak żeby mor-
dujący zdążyli „uwinąć się z robotą”. 
W głębi lasu wykopano dwa rowy 
szerokości mniej więcej ludzkiego 
wzrostu i długości około dwustu 
metrów każdy. Żydów zmuszano do 
rozebrania się do naga i dziesiątkami 
prowadzono nad rowy. Tam stał plu-
ton katów, który na rozkaz oficera strzelał do bezbronnych 
ofiar. Ciała padały prosto do rowów. Oficer podchodził 
do zbocza i sprawdzał, czy ktoś jeszcze się ruszał. Jeśli tak, 
strzelał do niego z pistoletu. I tak dziesiątka za dziesiątką 
byli mordowani ludzie, którzy nawet nie wiedzieli, za co 
giną. Posłuchajmy, jak strzały dochodzące z Boru zapamię-
tała nastoletnia wówczas Teresa Mastalska-Chwiejczak.

Egzekucje odbywały się w godzinach przedpołudniowych 
i popołudniu. Ja osobiście pamiętam lepiej popołudniowe, 
ponieważ przed południem pracowałam w budynku sądu, 
położonym za domami rynku, po przeciwnej stronie miasta. 
Głos z Boru dochodził tam dużo słabiej, izolowany zabudo-
waniami oraz odgłosami życia miasteczka.

Wydarzenia odbywające się popołudniu dochodziły do na-
szego domu i ogrodu bardzo wyraźnie, głosowo. Konfiguracja 
terenu była tego rodzaju, że jeśli wdrapałam się na wysoką 
bramę z tyłu ogrodu, to widziałam i Bór, i nawet oddalony 
o 10 kilometrów w prostej linii Rzeszów. Przy dobrej pogo-

dzie i dobrym wówczas na odległość 
moim oczom mogłam rozpoznać na-
wet poszczególne budynki i zlokalizo-
wać pożary w czasie walk w 1944 r. 
Wydarzeń na szosie i w Borze widzieć 
nie mogłam. Głos w czystym powie-
trzu niósł się doskonale. Nie widząc, 
słyszałam je jak w słuchowisku radio-
wym. Po kilku dniach doprowadziło 
mnie to do całkowitego załamania 
nerwowego. Miałam wówczas 16 lat. 
Zamykałam okna, kuliłam się na ma-
łej kanapce, zamykałam oczy, tylko 
płakać nie mogłam. […]

Wezwana do jakiejś pracy robiłam 
wszystko mechanicznie, tępo, w za-
ciętym milczeniu. Żadne tłumaczenia 
typu „jesteśmy bezsilni, ani ci mordo-
wani, ani my tutaj, nie mamy broni”, 
nie docierały do mnie. Nie tylko zresz-
tą ja tak reagowałam. Cała rodzina 
była wstrząśnięta. Starsi starali się 
utrzymać nerwy na wodzy, ale ja wie-
działam, że stwarzają tylko pozory. 
Dziadzio palił papierosa za papiero-
sem, chodził w kółko po domu. Mama 
uciekała do pokoju od ulicy z robotą 
na drutach, bo tam mniej było sły-
chać. Babcia modliła się jeszcze żar-
liwiej niż zwykle. Nawet mały Brat 
jakoś przycichł.

Ludzie zbierali się w grupkach na uli-
cy bardzo przygnębieni. Ustały uty-
skiwania na Żydów, które słyszało się, 

gdy żyli wśród nas, wspominano sąsiadów, znajomych, po-
płakiwano ze współczuciem.

Dobrze wszyscy wiedzieli, kto tam jest mordowany i przez kogo.

Te słowa świadka historii są niezwykle wstrząsające, tak 
jak wstrząsającą jest cała ta historia. Po wojnie oszacowa-
no, między innymi na podstawie relacji Franciszka Kotuli, 
który skrzętnie liczył ilość kursów ciężarówek wywożących 
ofiary do lasu, że w obu mogiłach spoczywa około 5 tysięcy 
Żydów. Na miejscu mordu w 1995 r. postawiono pomnik 
dla uczczenia ofiar Holokaustu, a rok później w kompleksie 
Bór utworzono rezerwat oraz wytyczono ścieżkę historycz-
no-przyrodniczą.

Robert Borkowski

PS. Cytat pochodzi z 8. tomu „Kronik Głogowskich” wyda-
nego przez Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną w Głogo-
wie Małopolskim.

STRZAŁY W BORZE
Ciepłe czerwcowe niedzielne przedpołudnie. Siedzę w ogrodzie z książką w rękach. Czytam. Nagle uświa-
damiam sobie, że z oddali słychać strzały. Nieregularna palba. Jest 2019 rok, strzelanie w okolicach Gło-
gowa Małopolskiego może oznaczać tylko jedno, strzelnica myśliwska w Borze jest właśnie użytkowana. 
Myśliwi trenują swoje oko, aby lepiej radzić sobie podczas polowania.

Masowe mordy na Żydach w 1942-1943 r. 
były wynikiem ustaleń dokonanych w styczniu 
1942 r. podczas konferencji w Wannsee, której 
przewodniczył SS-Gruppenführer Reinhard 
Heydrich. Akcja odbywała się w ramach tzw. 
ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. 
Powstały wówczas trzy obozy zagłady, w Bełżcu, 
Sobiborze i Treblince. Do mordów wykorzystano 
również istniejące obozy na Majdanku i Auschwitz-
Birkenau. W wyniku, jak ją nazwano, akcji 
„Reinhardt” zgładzonych zostało 1,85 mln Żydów.
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Urodził się 23 listopada 1871 r. w Ga-
licji Wschodniej. Jego ojciec pocho-
dził z Norymbergi, dlatego od dziecka 
Józef Wagner doskonale opanował ję-
zyk niemiecki, zarówno w mowie, jak 
i w piśmie. Z wykształcenia był praw-
nikiem, ale zawodowo związał się z ko-
lejnictwem. Druga połowa XIX w. to 
był wielki bum rozwoju kolei w Galicji, 
co spowodowało, że Austriackie Koleje 
Państwowe potrzebowały wykwalifi-
kowanych pracowników. Józef Wagner 
podjął się więc pracy w Oesterreichi-
sche Staatsbahn, a po 1918 r. w Pol-
skich Kolejach Państwowych. Pracował 
w różnych miejscach, lecz ta część jego 
biografii z punktu widzenia historii 
Głogowa jest mniej istotna. Otóż do 
naszego miasta trafił on w okresie mię-
dzywojennym, gdy znajdował się już na 
emeryturze. Był wówczas wdowcem, 
dwóch dorosłych synów zostawił we Lwowie, natomiast 
w Głogowie poznał swoją drugą żonę Honoratę z Osinia-
ków. Ślub wzięli w 1936 r. w Rzeszowie.

Zamieszkali razem w Głogowie przy ulicy Rzeszowskiej. 
Wydawałoby się, że nic nie zakłóci lat spokojnej emerytury 
w małym, cichym mieście. Zresztą pierwsze lata spędzone 
w Głogowie wskazywały na to, że dokonał dobrego wyboru 
przenosząc się tutaj. Jednak w końcu nadszedł tragiczny dla 
Polski wrzesień 1939 r. W Głogowie Niemcy pojawili się już 
9 września. Ówczesny burmistrz miasta – napisał w kronice 
kierownik szkoły Józef Sukiennik – pan Jan Kanty Grodec-
ki nie umiał ani słowa po niemiecku. W tych warunkach na 
czoło tutejszego miasteczka wysunął się pan Józef Wagner, 
emerytowany urzędnik kolejowy. Wagner świetnie znający 
język niemiecki wystąpił przed okupacyjną władzą jako 
przedstawiciel miejscowego społeczeństwa i został zatwier-
dzony jako burmistrz komisaryczny. Odtąd odpowiadał 
przed Niemcami za zarządzanie miastem.

Gdy czyta się dalsze strony kroniki szkolnej, ze zdumieniem 
można odkryć, że Sukiennik bardzo negatywnie odnosił 
się do urzędowania Wagnera. Twierdził, że wysługiwał się 
Niemcom, oferując budynek szkolny na koszary stacjonują-
cemu w Głogowie wojsku. Można zrozumieć gorycz kierow-
nika szkoły, lecz innego rozwiązania nie było. Nauka została 
wznowiona dopiero w grudniu 1939 r. w budynku „Sokoła”, 
który udostępnił… Józef Wagner. A więc nie było jego celem 
pogrążenie głogowskiej oświaty i zrobił on co tylko mógł, aby 
szkoła dalej działała, jednak animozje między Wagnerem 
a Sukiennikiem utrzymały się do końca wojny.

W pamięci społeczeństwa głogowskiego zachował się po-
zytywny wizerunek Józefa Wagnera z czasów okupacji. Sta-

rał się on chronić mieszkańców przed 
nadmiernymi kontyngentami i przede 
wszystkim przed represjami. Horro-
rem dla głogowian była noc z 22 na 
23  lutego 1943 r. Wówczas to w mie-
ście nie było ani jednego niemieckiego 
żołnierza. Fakt ten wykorzystała party-
zantka komunistyczna i barbarzyńsko 
spaliła głogowski ratusz. Rozsierdzeni 
Niemcy pojawili się w Głogowie z za-
miarem zdziesiątkowania mieszczan. 
Ofiarami mieli być inteligenci, m.in. 
lekarz i ksiądz. Dopiero Wagner zaczął 
wyjaśniać, że mieszczanie nie ponoszą 
odpowiedzialności za napad, zaś sami 
napastnicy są nieznani.

Trudno było przekonać Niemców 
do tego, że mieszkańcy nie mają nic 
wspólnego z podpaleniem budynku 
magistratu. W dodatku oskarżano gło-
gowian o to, że nie przeszkodzili na-

pastnikom oraz że mało gorliwie gasili płomienie. Zarzuty 
te oczywiście były bezpodstawne, gdyż w nocy nikt nie był 
w stanie zatrzymać nieznajomych, a przy ratowaniu ratu-
sza wiele osób wręcz poparzyło się. Mieszczanom groziło to 
samo, co stało się w marcu i maju 1943 r. w Przewrotnem, 
a w czerwcu w Hucisku, kiedy to w pacyfikacjach Niem-
cy wymordowali ponad setkę ludzi. Tragedię tę doskonale 
rozumiał Józef Wagner i czuł, że to na nim ciąży odpowie-
dzialność za los głogowian.

Komisaryczny burmistrz Głogowa nie bał się stanąć naprze-
ciw niemieckiego oficera i bronić ludzi przed zagładą. Być 
może dzięki swojej bezbłędnej niemczyźnie zdołał odwieść 
go od pacyfikowania miasta. Niemiec uparł się jednak, aby 
dać mu 6 zakładników. Wiedząc, że nikt z nich nie ocale-
je Józef Wagner wraz z księdzem Jakubem Forysiewiczem 
postanowili wybrać sześciu najstarszych mieszkańców. Jak 
trudne to były decyzje, o tym nie trzeba nikogo przekony-
wać. Ktoś może postawić zarzut, dlaczego sam Wagner nie 
oddał się Niemcom do dyspozycji. Ale kto wówczas stanął-
by w obronie pozostałych mieszkańców?

Według mnie, Józef Wagner przyczynił się do uratowania 
przed pacyfikacją wielu głogowian. Gdyby nie jego zdecy-
dowana postawa, Niemcy zrealizowaliby swój pierwotny 
plan związany z wymordowaniem całej głogowskiej inteli-
gencji. Byłaby to cena znacznie wyższa, niż ta, którą mia-
sto zapłaciło.

Po wojnie Józef Wagner doczekał się wreszcie spokojnej 
starości. Zmarł 15 maja 1971 r. Spoczywa na cmentarzu 
na Piasku.

Robert Borkowski

GŁOGOWSKIE BIOGRAFIE
JÓZEF WAGNER

Dzisiaj nazwisko Józefa Wagnera wśród młodego pokolenia głogowian nie wywołuje żadnych skojarzeń. 
a warto o nim pamiętać, bo był to człowiek, który w czasie II wojny światowej ocalił życie przynajmniej 
kilkudziesięciu mieszkańcom Głogowa.

Legitymacja emerycka Józefa Wagnera z 1938 r. 
uprawniająca go do zniżkowych przejazdów koleją
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„Liga V miast” to największa impre-
za pływacka organizowana na na-
szym gminnym obiekcie. Odbywa się 
dzięki wsparciu ze strony burmistrza 
Pawła Baja oraz kierownika OSiR 
Pawła Ginalskiego. Wydarzenia ta-
kie promują sport oraz naszą gminę 
poza jej granicami. Są też okazją do 
aktywnego spędzania wolnego czasu 
przez młodzież, co skutkuje wieloma 
znaczącymi sukcesami.

Drugiego czerwca przyjechali do nas 
pływacy z Nowej Dęby, Jarosławia oraz 
Łańcuta. Mimo tego, że do tytułowej 
„piątki” brakowało gości z Leżajska, to 
w zawodach wzięło udział łącznie aż 
120 uczestników w przedziale wieko-
wym od 5 do 14 lat. 

Nie zabrakło oczywiście reprezenta-
cji gospodarzy. W rywalizacji wzięło 
udział 45 zawodników naszego klubu, 
którzy zdobyli łącznie aż 48 medali, 
w tym 15 złotych, 15 srebrnych oraz 
18 brązowych. Na szczególne wyróż-
nienie zasłużyli reprezentanci naszej 
„starszej” sztafety mieszanej, którzy 
zajęli III miejsce oraz dzieci z rocz-
nika 2010 i młodsze, które również 
w sztafecie mieszanej uplasowały się 

na II miejscu podium. Nasi zawodni-
cy pokazali ogromną wolę walki i im-
ponujące umiejętności, które przeło-
żyły się na liczne sukcesy. Tak dobre 
wyniki cieszą tym bardziej, że wielu 
z młodych pływaków rozpoczęło swo-
ją przygodę z tym sportem zaledwie 
kilka miesięcy temu. 

W imieniu organizatorów zawodów, 
składamy serdeczne podziękowania 

za pomoc dla sędziów i trenerów: Ra-
fała Kopla, Pawła Brągiela oraz Dawi-
da Bańkowskiego. Dziękujemy także 
rodzicom młodych pływaków za ich 
zaangażowanie oraz sportowy doping.

Wszystkim zwycięzcom oraz uczestni-
kom serdecznie gratulujemy. Życzymy 
dalszych sukcesów sportowych oraz 
rozwijania swoich pasji. 

Anna Morawiec

LIGA V MIAST
W niedzielę 2 czerwca w budynku krytej pływalni „Wodnik” w Głogowie Młp. odbyły się kolejne zawody 
pływackie z cyklu „ligi V Miast”. Tradycyjnie już organizatorem wydarzenia był Uczniowski Klub Sportowy 
Ikar we współpracy z Referatem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głogowie Młp.

Zawodnicy naszego klubu zdobyli łącznie aż 48 medali, 
w tym 15 złotych, 15 srebrnych oraz 18 brązowych

W zawodach wzięło udział łącznie aż 120 uczestników 
w przedziale wiekowym od 5 do 14 lat 
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Zespół z Rudnej Wielkiej pożegnał się w Wysokiej z marze-
niami o awansie do A klasy. W zupełnie innej sytuacji jest 
Orzeł Wysoka, którego szanse wciąż wzrastają. Na stadionie 
w Wysokiej zgromadzili się zarówno kibice gospodarzy, jak 
i goście z Rudnej Wielkiej. Mecz obfitował w gole, których 
łącznie po stronach obu drużyn padło aż sześć. 
Pulę bramek otworzył zawodnik Orła – Karol Kaczorow-
ski, trafiając do bramki przeciwników już w 20 minucie 
spotkania. Zaledwie 11 minut później wynik podbił Paweł 
Krajewski, który zdobył dla Orłów drugiego gola. Piłkarze 
z Rudnej nie dawali jednak za wygraną, co w ostatnich mi-
nutach pierwszej połowy udowodnił Wojciech Brudek, tra-
fiając do bramki Orłów z rzutu karnego.
Druga połowa spotkania bez wątpienia należała do zespołu 
z Wysokiej. Zaledwie chwilę po ponownym wejściu na mu-
rawę, kolejnego gola dla swojej drużyny zdobył Karol Kaczo-
rowski, czym zwiększył przewagę nad przeciwnikiem do 3:1. 
Zespół z Rudnej nie tracił jednak woli walki, czego efektem 
był gol Doriana Kuźmiaka (63). Zwycięstwo Orłów przypie-

czętował ostatecznie trzeci gol Karola Kaczorowskiego, który 
skutecznie wykorzystał do tego celu rzut rożny. 
Serdecznie gratulujemy Orłowi Wysoka Głogowska zwycię-
stwa i życzymy dalszych sukcesów sportowych. 

Anna Morawiec

TRZY RAZY KACZOROWSKI
W rozegranym 19 maja meczu Orzeł Wysoka pewnie pokonuje na własnym stadionie Rudniankę Rudna 
Wielka. Zespół z Wysokiej zaprezentował wysoki poziom, co przełożyło się na wynik 4:2. Mimo dobrej gry 
całej drużyny, oczy widzów skupione były na jednym zawodniku – Karolu Kaczorowskim, który po raz ko-
lejny popisał się znakomitymi umiejętnościami, zdobywając już trzeciego hat-tricka w rundzie wiosennej.

Karol Kaczorowski, zawodnik klubu Orzeł Wysoka Głogowska

Wraz z nim brązowy medal na turnieju organizowanym 
przez FIVB i CEV wywalczyli Karol Szczepanik, Piotr Gro-
szek i Michał Matyja. Turniej ten odbył się po zmianie zasad 
wprowadzonych w siatkówce na śniegu. Dotychczas odby-
wały się one na takich samych zasadach, co siatkówka pla-
żowa. Wedle nowych zasad, drużyny liczyć mają po 4 osoby, 
lecz na boisku przebywać powinny tylko 3 z nich. Zmiany 
zostały wprowadzone, dzięki czemu mogły odbyć się pierw-
sze zawody z cyklu Snow Volleyball World Tour.
Zespoły rozpoczęły swoją rywalizację w austriackim Wagre-
in, gdzie przed rokiem rozgrywano pierwsze w historii mi-
strzostwa Europy w siatkówce na śniegu. W skład drużyny 
wchodził między innymi Michał Matyja – kilkukrotny mistrz 
świata oraz Europy w rywalizacji na starych zasadach. 
Po wygranej z Kamerunem oraz porażce poniesionej w meczu 
z USA, nasza drużyna wyszła z grupy. Niestety szczęście nie 
dopisało im także w meczu o ćwierćfinał rozegranym przeciw-
ko Rosji, która wystawiła w tym turnieju aż trzy zespoły. 
W kolejny weekend siatkarze rywalizowali w Kronplatz, miej-
scu, które znają już z poprzednich turniejów. Niestety, w pią-
tek organizację zawodów uniemożliwiła pogoda, przez co 
wszystkie przewidziane na ten dzień rozgrywki zostały odwo-
łane. Inaczej sytuacja wyglądała w kolejne dni, kiedy to naj-
lepsi w tej dyscyplinie zawodnicy mogli spokojnie rywalizo-
wać w ostatnim turnieju pod wspólnym szyldem CEV i FIVB. 
Nasi zawodnicy w niezmiennym składzie początkowo po-
nieśli porażkę z jedną z rosyjskich ekip, by następnie poko-
nać Włochów. W ćwierćfinale odnieśli zwycięstwo nad dru-

gim zespołem z Rosji, a w półfinale ponownie musieli uznać 
wyższość tych samych zawodników, którym ulegli w grupie. 
W meczu o brąz okazali się jednak lepsi od Austriaków, zdo-
bywając tym samym miejsce na podium.
 – Pierwszy medal zdobyliśmy na tegorocznych mistrzostwach 
Polski w Białce. Następny był już brąz w Pucharze Świata, który 
jest dla nas najcenniejszy. Trzeci medal przywieźliśmy z ostatniego 
turnieju sezonu – opisuje Piotr Groszek z naszej reprezentacji. 
Mimo tego, że Snow Volleyball jest jeszcze niszowym spor-
tem, mamy nadzieję, że za sprawą Zimowych Igrzysk Olim-
pijskich w 2026 roku ulegnie to zmianie, bowiem ma on zo-
stać dyscypliną olimpijską. Nie ukrywamy, że liczymy także 
na naszą reprezentację, która już dziś znajduje się w ścisłej 
czołówce świata. Serdecznie gratulujemy medalu i życzymy 
powodzenia na kolejnym turniejach. Kto wie, może za kilka 
lat będziemy wspólnie cieszyć się medalami olimpijskimi. 

PUCHAR ŚWIATA W SIATKÓWCE NA ŚNIEGU
Mimo tego, że turniej Snow Volleyball World Tour organizowany był w tym roku dopiero po raz pierwszy, to już 
możemy cieszyć się niezwykłym sukcesem naszej reprezentacji. Jako mieszkańcy gminy Głogów Młp. cieszymy 
się nim tym bardziej, że jednym z zawodników zwycięskiego składu był rodowity głogowianin – Kamil Warzocha. 

Zwycięski skład: Karol Szczepanik, Piotr Groszek, Michał Matyja i Kamil Warzocha

Monika Sala
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Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Głogowie Małopolskim sp. z o. o.
ul. Kościelna 8, 36-060 Głogów Małopolski

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

trzeb mieszkaniowych na zasadach najmu
•	 wynajmowania lokali użytkowych znajdujących się w budynkach spółki
•	 sprawowania na podstawie umów zlecenia zarządu nieruchomościami mieszkalnymi i nie-

mieszkalnymi niestanowiącymi własności spółki
•	 sprawowania zarządu nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej części współwłasność spółki
•	 prowadzenia innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowania lub nabywania budynków w celu 

sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu
•	 nabywania lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych w celu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, w wyniku której powstaną lokale mieszkalne

Oferujemy Państwu wysokiej jakości usługi. Dbamy, by oferowane przez nas lokale spełniały najwyższe standardy i znajdowały się w atrakcyjnych miejscach.

Koszenie i podkaszanie terenów zielonych 
w sezonie 2019 r.

Nadeszła długo oczekiwana wiosna. Oprócz miłej, ciepłej pogody oznacza to 
również konieczność zadbania o trawniki, łąki i inne użytki zielone. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom klientów, EkoGłog Sp. z o.o. jak co roku świadczy usługi 
dla mieszkańców (w miarę posiadanego czasu i środków) polegające na koszeniu 
i pielęgnacji ogrodów, rowów i innych terenów. 
Świadczymy usługi koszenia ciągnikiem z kosiarką wysięgnikową (rowy) oraz ko-
siarka bijakową wraz z mulczowaniem skoszonej trawy. Koszt wykonania usługi 
w sezonie letnim 2019 r. wynosi 172,80 złotych brutto za godzinę pracy maszyny, 
w przypadku wykonywania prac ręcznych tzn. koszenia za pomocą podkaszarki 
na trudnych terenach koszt wykonania usługi wynosi 54,00 złotych brutto za go-
dzinę. Do kwoty za usługę należy doliczyć opłatę za dojazd do miejsca wykony-
wania usługi w wysokości 3,69 złotych brutto za kilometr.

Świadczymy również usługi wywozu trawy, liści, ściętych krzewów, tui itp. oraz zago-
spodarowania tego rodzaju odpadów. Mieszkańcy mają także możliwość samodziel-
nego przywiezienia odpadów zielonych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się w miejscowości Zabajka przy ulicy Zło-
ta 117 (obok Oczyszczalni Ścieków). Na PSZOK-u nie obowiązuje limit w ilościach 
przyjmowanych odpadów zielonych. Odpady na PSZOK należy do-
starczyć we własnym zakresie (własnym transportem). Opady zielone 
można przywieźć na PSZOK luzem, na przyczepkach. PSZOK czyn-
ny jest od wtorku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00 a w so-
botę w godzinach od 10.00 do 14.00. W przypadku zaintereso-
wania naszą ofertą prosimy o kontakt z biurem 
obsługi klienta: biuro@ekoglog.pl, osobiście 
Głogów Małopolski ul. Towarowa 4a, lub 
telefonicznie 17 85 17 485 wew. 24.

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany

CZY WeźMIe PaN/PaNI UDZIaŁ W WYBORaCH DO 
PaRlaMeNTU eUROPeJSKIeGO?
Na to pytanie mieszkańcy naszej gminy mogli udzielić 
odpowiedzi w ostatniej sondzie zamieszczonej na naszej 
stronie internetowej. Jak odpowiadali mieszkańcy gminy 
Głogów Młp.? O tym poniżej.
Zdecydowana większość lokalnej społeczności wyraziła 
chęć głosowania w wyborach. Takiej odpowiedzi udzieliło 

ponad 80% osób, które wzięło udział w sondzie. Odmien-
nego zdania było około 19% mieszkańców naszej gminy, 
którzy zadeklarowali, że nie wybierają się 26 maja do urn 
wyborczych. 
Takie wyniki jasno wskazują, że większość mieszkańców 
naszej gminy czuje się odpowiedzialna za losy naszego 
kraju i chce mieć realny wpływ na jego dalsze losy w Unii 
Europejskiej. 

Często to, co najprostsze, jest najsmaczniejsze. Na grillu za-
wsze warto więc położyć tradycyjną kiełbaskę (albo kiełba-
sę białą, która jest delikatniejsza od tej tradycyjnej), kaszan-
kę, a nawet kiszkę ziemniaczaną.
To, co wrzucimy na grilla, zależy wyłącznie od naszych upodo-
bań. Jeśli wolimy chude mięso, postawmy na drób, schab albo 
polędwiczki wieprzowe. Jeśli wolimy bardziej tłuste przysma-
ki, wybierzmy żeberka, karkówkę albo boczek. Miłośnicy fan-
tazyjnie wyglądających przysmaków mogą przyrządzić ape-
tyczne szaszłyki, pomieszane z kolorowymi warzywami. Jeśli 
chcemy naszej grillowej imprezie dodać kolorów, wrzućmy 
na ruszt warzywa. Poza chętnie kupowaną przez nas papryką, 
która przygotowana na grillu smakuje wyśmienicie, skuśmy 
się na bakłażana, cukinię czy pomidory. Nie zapominajmy 
o ziemniakach, które powinniśmy grillować w mundurkach. 
Na ruszt warto wrzucić także czosnek, który w takiej grillowej 
oprawie zyskuje zupełnie nowy, pyszny, lekko słodki smak.

Wegetarianie z pewnością skuszą się na rybkę – tutaj najlepsze 
będą większe kawałki pstrąga albo łososia (dzwonka lub filety). 

Pamiętajmy, że potrawy z grilla są nie tylko smaczne, ale 
i zdrowe – zawierają znacznie mniej kalorii niż te smażone 
na tłuszczu.

Anna Morawiec

WRZUĆ COŚ NA RUSZT
Sezon na wspólne grillowanie można już oficjalnie uznać za otwarty. Spędzanie czasu przy grillu jest ulubio-
nym zajęciem Polaków. Spotkania na świeżym powietrzu to świetne połączenie biesiadowania w gronie rodziny 
i przyjaciół z zajadaniem się przysmakami. Co warto wrzucić na ruszt?

Miłośnicy fantazyjnie wyglądających przysmaków mogą przyrządzić apetyczne 
szaszłyki, pomieszane z kolorowymi warzywami
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Głogów Młp.: Sklep „Super – Sam” GS*; 
Sklep Delikatesy „Dwójka” GS; Sklep 
Delikatesy „Centrum”; PIWEX Sklep 
firmowy ul. Długa (osiedle Słoneczne); 
Sklep nr 6 w Głogowie Młp. (osiedle Sło-
neczne) GS; Sklep p. Zofii Liszcz; Salo-
nik prasowy w Biedronce.
Wysoka Głogowska: SPAR; Sklep  
p. Furman
Budy Głogowskie: Sklep nr 10 – GS; 
Sklep p. Bober; Sklep p. Kogut
Przewrotne: Sklep p. Rusin; Sklep nr 9 
"Delikatesy Centrum" – GS
Styków: Sklep p. Pasek
Hucisko: Sklep nr 8 – GS
Zabajka: Delikatesy „Borówka”, Sklep 
KAMA
Miłocin: Delikatesy „Dwójka” – GS
Rudna Mała: Sklep nr 16 „Delikatesy 
Centrum” – GS
Lipie: Delikatesy „Premium” – GS
Rogoźnica: Sklep p. Marczydło

* Placówki handlowe Gminnej Spółdzielni „Sa-
mopomoc Chłopska” w Głogowie Małopolskim
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Tu można kupić 
„Ziemię Głogowską”Komisariat Policji w Głogowie Małopolskim

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

lub alarmowy: 997, 112

Kronika Policyjna

Kalendarium

22 czerwca
– Wojewódzki Przegląd Zespołów Mażoretkowych i Che-
erleaderkowych FAME; parking pływalni „Wodnik” w Gło-
gowie Małopolskim.

22-23 czerwca – Dni Głogowa Małopolskiego; parking przy pływalni 
„Wodnik” w Głogowie Małopolskim.

23 czerwca
– StrongMan Głogowski Mocarz 2019 IV Edycja, Zawody 
o Puchar Burmistrza Głogowa Małopolskiego; godzina 
15:00, tereny zielone przy kompleksie Orlik w Głogowie Młp.

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!

7-8.05.br. – uszkodzenie przez mieszkańca Rogoźnicy samochodu VW Passat 
na szkodę innego mieszkańca Rogoźnicy na łączną wartość 2400 złotych. 
Sprawca został zatrzymany.

13.05.br. – kierowanie motocyklem marki Aprilia przez mężczyznę w stanie nie-
trzeźwości w miejscowości Wysoka Głogowska. 

14.05.br. – zawiadomienie przesz mieszkankę Głogowa Młp. o kradzieży telefonu 
syna o wartości 1753 zł.

18.05.br. – śmierć w wyniku utonięcia mieszkańca Wysokiej Głogowskiej.
21.05.br. – zawiadomienie przez mieszkankę Lipia o przywłaszczeniu oraz korzy-

staniu z jej karty kredytowej przez inną mieszkankę Lipia.
22.05.br. – wypadek drogowy w miejscowości Rogoźnica, w wyniku którego obra-

żeń ciała doznał mieszkaniec tej miejscowości.
24-25.05.br. – dokonanie kradzieży z włamaniem do samochodów znajdujących 

się w komisie samochodowym w Rudnej Małej przez obywatela Mołdawii. 
Sprawca został zatrzymany. 

26.05.br. – kierowanie pojazdem marki Peugeot przez kobietę w stanie nietrzeź-
wości w miejscowości Przewrotne. 

28.05.br. – usiłowanie kupna alkoholu w jednym ze sklepów w Głogowie Młp. 
przy użyciu podrobionego banknotu stuzłotowego przez mieszkańca Gło-
gowa Młp. Ustalono, że fałszywy banknot pochodził od mieszkańca Prze-
wrotnego. Zatrzymano w tej sprawie dwóch mieszkańców Przewrotnego 
oraz jednego mieszkańca Głogowa Młp., którym postawiono zarzuty.

31.05.br. – kierowanie pojazdem marki Audi przez kobietę w stanie nietrzeźwości 
w miejscowości Głogów Małopolski.




