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POLECAMY WYRÓŻNIENIA DLA 
ZASŁUŻONYCH MATEK

Co roku w innej miejscowości gminy nagradzane są matki, docenione 
za trud wychowania i wieloletniej pracy. W tym roku obchody z okazji 
Gminnego Dnia Matki przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich i Rada 
Sołecka z Wysokiej Głogowskiej. Tradycyjnie, matki szczególnie zasłu-
żone zostały uhonorowane medalem. 

Spotkanie było okazją by podziękować matkom za ich poświęcenie i bezgraniczną 
miłość okazywaną każdego dnia swoim dzieciom, a także za społeczną działal-
ność na rzecz swoich miejscowości. Listy gratulacyjne oraz pamiątkowe medale 
za matczyny trud włożony w wychowanie młodego pokolenia z rąk burmistrza 
Pawła Baja otrzymały Panie:
Eugenia Siłka – matka siedmiorga dzieci, posiada 18 wnucząt i 7 prawnucząt.
Zofia Piwońska – matka ośmiorga dzieci, posiada 19 wnucząt i 4 prawnucząt.
Maria Łyczko – matka ośmiorga 8 dzieci.
Maria Sala – matka siedmiorga dzieci, posiada 10 wnucząt i 2 prawnucząt.
Maria Rogala – matka ośmiorga dzieci, posiada 17 wnucząt.
Maria Barczak – matka dziewięciorga dzieci.

Aby każda matka w tym wyjątkowym dniu mogła czuć się szczególnie, na uro-
czystości nie zabrakło serdecznych życzeń, kwiatów oraz upominków. Miłym ak-
centem było odczytanie listu gratulacyjnego skierowanego do wszystkich matek, 
który na ręce przewodniczącej KGW przesłał Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmie-
lowiec. W części artystycznej pt. „Matka Polka” zaprezentowali się uczniowie Ze-
społu Szkół w Wysokiej Głogowskiej.

Anna Morawiec

Z OBIEKTYWU

Nagrodzone matki z Wysokiej Głogowskiej

Na parkurze LKJ Zabajka rozgrywane są Zawody Regionalne i Towarzyskie „Zabajka Cup 2018”.  
W zawodach biorą udział zarówno amatorzy jazdy konnej, jak i doświadczeni jeźdźcy

Fo
t. P

atr
yc

ja 
W

ilk

WYDARZENIA
40-letnia rodzina jeździecka
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Celem głównym projektu jest wzrost kompe-
tencji kluczowych 1154 uczniów i uczennic 
ww. szkół w zakresie nauk matematyczno-
-przyrodniczych oraz wzrost kompetencji 208 
nauczycieli kształcenia ogólnego w szczególno-
ści w zakresie wykorzystania metody ekspery-
mentu oraz technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych.

W ramach programu do pięciu szkół zaku-
pione zostaną pomoce dydaktyczne do zajęć 
z przyrody, biologii, chemii, fizyki, geografii 
oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramo-
waniem. Realizowane będą dodatkowe zajęcia 
z matematyki, informatyki, programowania 
oraz zajęcia szachowe. Łączna wartość projektu 
to 1 490 204 zł.

Na realizację programów gmina pozyskała 
środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 działanie 9.2 Poprawa 
jakości kształcenia ogólnego. 

Umowa na realizację programów podpisana została 28 czerw-
ca 2018 r. przez Pawła Baja – Burmistrza Głogowa Młp. oraz 
Tomasza Czopa – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Paweł Baj, Burmistrz Głogowa Małopolskiego

NOWE PROGRAMY DLA SZKÓŁ
W GMINIE GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

Gmina pozyskała kolejne środki finansowe na realizację programów edukacyjnych w szkołach na terenie 
gminy. W okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. w Szkole Podstawowej w Głogowie Młp., Zespole 
Szkół w Przewrotnem, Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej, Zespole Szkół w Budach Głogowskich oraz 
Zespole Szkół w Pogwizdowie Nowym realizowany będzie projekt pn. „Nowa jakość kształcenia w Gminie 
Głogów Małopolski”.

 Podpisanie umowy na realizację programów edukacyjnych w szkołach na terenie gminy  
przez Burmistrza Pawła Baja oraz Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasza Czopa 

Rodzinny Punkt Konsultacyjny

W związku z realizacją projektu „Wsparcie rodziny najlepszą inwesty-
cją” w kwietniu tego roku swoją pracę wznowił Rodzinny Punkt Kon-
sultacyjny, który znajduje się w świetlicy socjoterapeutycznej w Głogo-
wie Małopolskim (budynek MGOPS). 

Punkt ten jest dostępny dla wszystkich uczestników projektu i można 
w nim bezpłatnie skorzystać ze specjalistycznej pomocy psychologa, 
radcy prawnego i mediatora.

Godziny otwarcia Punktu w miesiącach lipiec-sierpień podane są po-
niżej, jednak istnieje także możliwość ustalenia innego terminu niż 
wymieniony w harmonogramie, po uprzednim uzgodnieniu z koordy-
natorem projektu i pracownikiem Punktu. 

Wszelkich odpowiedzi udziela koordynator projektu dostępny pod 
numerem telefonu: 507  755  850. Serdecznie zapraszamy wszystkich 
uczestników.

Data Specjalista Miejsce Godziny
02.07.2018 psycholog Głogów Młp. 16.00-19.00 
03.07.2018 radca prawny Głogów Młp. 16.00-19.00 

09.07.2018 psycholog Głogów Młp. 16.00-19.00 
10.07.2018 radca prawny Głogów Młp. 16.00-19.00 
12.07.2018 mediator Głogów Młp. 16.30-19.30 
16.07.2018 psycholog Głogów Młp. 16.00-19.00 
17.07.2018 radca prawny Głogów Młp. 16.00-19.00 
23.07.2018 psycholog Głogów Młp. 16.00-19.00 
24.07.2018 radca prawny Głogów Młp. 16.00-19.00 
30.07.2018 psycholog Głogów Młp. 16.00-19.00 
31.07.2018 radca prawny Głogów Młp.  16.00-19.00 
02.08.2018 mediator Głogów Młp. 16.30-19.30 
06.08.2018 psycholog Głogów Młp. 16.00-19.00 
07.08.2018 radca prawny Głogów Młp. 16.00-19.00 
13.08.2018 psycholog Głogów Młp. 16.00-19.00 
14.08.2018 radca prawny Głogów Młp. 16.00-19.00 
16.08.2018 mediator Głogów Młp. 16.30-19.30 
20.08.2018 psycholog Głogów Młp. 16.00-19.00 
21.08.2018 radca prawny Głogów Młp. 16.00-19.00 
27.08.2018 psycholog Głogów Młp. 16.00-19.00 
28.08.2018 radca prawny Głogów Młp. 16.00-19.00

ARTYKUŁ SPONSOROWANY ARTYKUŁ SPONSOROWANY ARTYKUŁ SPONSOROWANY ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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LKJ „Zabajka” ma już 40 lat i jest zarówno najstarszym, 
jak i największym klubem jeździeckim na Podkarpaciu. 
Co jeszcze wyróżnia go na tle innych?
Klub ma status stowarzyszenia, co oznacza, że członkowie 
działają społecznie, mając na celu przede wszystkim pro-
pagowanie rekreacji konnej. Możliwe jest to także dzięki 
zastosowaniu systemu wachtowego. Polega on na tym, że 
każdy, kto chciałby zostać częścią klubu, pomaga w opiece 
nad zwierzętami, raz w tygodniu pełniąc dyżury w stajni. 
W zamian może bezpłatnie jeździć na naszych koniach.

Ośrodek przyciąga wiele osób zarówno starszych, jak i młod-
szych. Niektóre dzieci dosłownie wychowują się w zabajczań-
skim środowisku. Co sprawia, że czują się tu tak dobrze?
Tajemnicą tego miejsca jest jego niepowtarzalny klimat. Bu-
dują go przede wszystkim ludzie związani z klubem, tworzący 
domową atmosferę. Mile widziani są tu młodsi i starsi, począt-
kujący i zaawansowani. Nawet jeśli jedni odchodzą, w zamian 
przybywają nowi, wpisując własny rozdział w dziejach klubu. 
Poza tym, jest to miejsce, gdzie dzieci mają możliwość w przy-
jaznej atmosferze rozpocząć swoją przygodę z końmi. Oferuje-
my im m.in. zimowiska i letnie obozy, podczas których mogą 
oswoić się z końmi, nauczyć różnych dyscyplin jeździeckich, 
a przede wszystkim spędzać czas z innymi zapalonymi konia-
rzami. Przyjeżdżają do nas dzieci i młodzież z całej Polski i na-
wet z zagranicy, a wiele z nich na długo w „Zabajce” zostaje.

Czy osoby szukające miejsca, gdzie mogłyby choć na chwilę 
odetchnąć z dala od obowiązków, znajdą je w „Zabajce”?
Jak najbardziej. Brama do „Zabajki” jest otwarta dla wszyst-
kich. Każdy gość może tu odpocząć w cieniu drzew, dobrze 
zjeść w naszym barze, dzieci mogą pobawić się na placu zabaw, 
skorzystać z oprowadzania na kucyku czy zagrać w siatkówkę. 
Jedną z ciekawszych atrakcji jest mini-zoo, gdzie mamy zwie-
rzęta, które można spotkać jedynie w kilku miejscach w Polsce. 
Ponadto organizujemy imprezy okolicznościowe i wakacyjne, 
podczas których zobaczyć można występy kaskaderów i poka-
zy kadryla w wykonaniu młodzieży z naszego klubu.

Od kilku lat organizowane są regionalne zawody „Zabaj-
ka Cup”. Czy planowane jest wyjście poza region?
Nie, powiedziałbym, że „Zabajka”, jako kolebka jeździectwa 
na Podkarpaciu, jest także miejscem dla początkujących 
jeźdźców. Można powiedzieć, że jest „wylęgarnią” talentów, 
które doskonalą się potem w innych ośrodkach, a jak zapra-
gną znów nas odwiedzić, powitamy je z otwartymi ramio-
nami. Jeździectwo jest tutaj formą zabawy, choć oczywiście 
dobro koni jest dla nas priorytetem. W zawodach „Zabajka 
Cup” organizujemy także konkurencję dla amatorów, co jest 
pewnym ewenementem – to my zapoczątkowaliśmy taką 
praktykę. Pokazy kadryla – tańca na koniach – też wykonuje-
my w ramach zabawy, dlatego brać w nim udział mogą także 
dzieci. Tego nie zobaczy się w innych klubach.

Jak Pan widzi dalszy rozwój klubu?
Powiem tak: pragnę, aby „Zabajka” reprezentowała gminę 
jako nowoczesny ośrodek propagujący aktywny wypoczynek 

i rekreację konną, dlatego klub stale będzie modernizowany. 
Dzięki zaangażowaniu całego Zarządu już udało nam się po-
stawić pełnowymiarową halę sportową, co pozwala nam nawet 
w zimie organizować zawody halowe. Planujemy też urucho-
mić wypożyczalnię rowerów, jako iż wokół ośrodka przebiega 
kilka tras rowerowych. Pojawił się także zamysł rozbudowania 
placu zabaw. Owszem, przeszkody w realizacji zawsze mogą 
się pojawić, ale ja wolę patrzeć w przyszłość z optymizmem. 
Wierzę, że to dzięki temu klub odnosi takie sukcesy.

Czy z okazji 40-lecia klubu planuje Pan wydać publikację 
książkową lub broszurę informacyjną?
Istnieje taki pomysł. Jako najstarszy klub jeździecki na Podkar-
paciu, „Zabajka” zasługuje na własną publikację.

Jak się Pan czuje jako Prezes „bajkowej Zabajki”?

Cieszę się, kiedy widzę, jak z roku na rok coraz więcej ludzi 
gości w naszym ośrodku. Niektórzy zaczynają od oprowa-
dzania na koniu, a potem zostają dłużej jako członkowie 
klubu. Mam takie marzenie, żeby wszyscy w „Zabajce” byli 
jedną wielką rodziną, którą łączy miłość do koni.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Blanka Borkowska

WYDARZENIA

40-LETNIA RODZINA JEŹDZIECKA
Rozmowa z panem Romanem Oręziakiem, Prezesem Ludowego Klubu Jeździeckiego „Zabajka”.

Jubileusz z okazji 40-lecia klubu. Gratulacje dla prezesa składa  
zastępca burmistrza Jerzy Komaniecki

Historia LKJ „Zabajka” zaczyna się od rzeszowskiego Studenckiego Klu-
bu Jeździeckiego, którego członkowie z pasji do jeździectwa zainicjowali 
początki tego sportu w Głogowie Małopolskim, gdzie prowadzili zajęcia 
z jazdy konnej dla głogowian, zaczynając od małej stajni i dwóch koni. 
Dzięki pomocy klubu sportowego MLKS „Głogovia” udało się wynająć go-
spodarstwo rolne we wsi Zabajka, co pozwoliło zwiększyć liczbę koni. 23 li-
stopada 1978 r. w domu ludowym w Zabajce dokonano podpisania aktu 
założycielskiego LKJ „Zabajka”, jednocześnie wybierając zarząd z Wa-
cławem Bącalem jako pierwszym prezesem nowego klubu. Rok później 
wydzierżawiono polanę w lesie koło wsi Zabajka, gdzie w kolejnych latach 
członkowie klubu własnoręcznie rozbudowywali ośrodek, realizując wszel-
kie inwestycje społecznie, jednocześnie pełniąc dyżury w stajni. Rozwój 
LKJ nie powstrzymała nawet zmiana ustroju w latach dziewięćdziesiątych, 
pomimo trudności finansowych z tym związanych. Klub znany jest z or-
ganizowania zawodów sportowych, między innymi z zakresu ujeżdżania, 
rajdy długodystansowe i przede wszystkim w skokach przez przeszkody.
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Świętowanie rozpoczęło się już w sobotę, Wojewódz-
kim Przeglądem Zespołów Mażoretkowych i Che-
erleaderkowych „FAME”. Mażoretki i cheerleaderki 
w wieku od 7 lat po nastolatki przy dźwiękach ta-
necznej muzyki zaprezentowały widowiskowe ukła-
dy z elementami akrobatyki i żonglerki. Sobotnie 
popołudnie to początek lokalnego bloku artystycz-
nego, podczas którego na scenie wystąpiły zespoły 
z szerokim repertuarem muzycznym począwszy od 
jazzu, poprzez rock, hard rock, rock'n'roll, a nawet 
disco polo. Wieczorem mieszkańcy mogli pobawić 
się w rytm największych przebojów Disco Polo, 
a koncertowi towarzyszyli tancerze i widowiskowy 
pokaz z użyciem ognia. W międzyczasie na miesz-
kańców czekało też wiele atrakcji sportowych – tur-
niej siatkówki plażowej, turniej piłkarski, nauka 
strzelania z łuku oraz możliwość wypożyczenia ka-
jaków i rowerków wodnych na głogowskich stawach.

Drugiego dnia imprezy mieszkańcy mogli podziwiać występy 
grup działających przy głogowskim domu kultury oraz dzieci 
i młodzieży z placówek oświatowych z terenu gminy. Widow-
ni zaprezentowały się: ZPiT „Hanka”, ZPiT „Lajkonik” z Bud 
Głogowskich, ZPiT „Mali Przewrotniacy”, ZTL „Koralik” z Po-
gwizdowa Nowego, ZPiT „Chabry” z Huciska, Zespół Wokal-
ny „Perełki” ze Stykowa, Zespół Wokalny „Złota Nutka” z Wy-
sokiej Głogowskiej, Zespół Tańca Nowoczesnego „Fenomen 
Mini”, zespół „Ted Band Jazz Music”, Kapela „Przewrotniacy”, 
Chór Męski „Gloria” oraz Grupa Teatru Niespodziewanego 
„Antynuda”. W międzyczasie na terenach rekreacyjnych przy 
krytej pływalni publiczność dopingowała siłaczy biorących 
udział w zawodach „Strongman – Głogowski Mocarz”. Pod-
czas oficjalnych uroczystości przyznano tytuły „Głogowiani-
na Roku” oraz wręczono statuetki dla uzdolnionej młodzieży. 
Głównym wydarzeniem był koncert Anny Wyszkoni, która 

swoją energią porwała do zabawy i wspólnego śpiewu widow-
nię w każdym wieku. Dwudniowe święto miasta zakończyła 
dyskoteka pod gwiazdami oraz pokaz fajerwerków.

Tradycyjnie podczas Dni Głogowa najmłodsi mogli oddać 
się zabawie w wesołym miasteczku, a nieco starsi obej-
rzeć wystawę Aktywnej Grupy Twórców i spróbować ja-
dła regionalnego przygotowanego przez Koła Gospodyń 
Wiejskich oraz Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów 
z Głogowa Młp. Dla miłośników militariów przygotowano 
też pokazy sprzętu wojskowego i strażackiego. Podczas dni 
miasta odbyła się także rejestracja do bazy dawców szpiku 
Fundacji DKMS, podczas której wolontariusze rejestrowali 
osoby, które mogą się okazać potencjalnymi dawcami ko-
mórek macierzystych. 

Katarzyna Madej

WYDARZENIA

ANIA WYSZKONI ZAŚPIEWAŁA  
NA DNIACH GŁOGOWA

Za nami Dni Głogowa Małopolskiego. Obchodom tego wydarzenia towarzyszyły liczne atrakcje kulturalno-
rozrywkowe, które zgromadziły nie tylko mieszkańców naszej gminy, ale również ościennych miejscowości. 
Gwiazdą tegorocznych Dni Głogowa była Ania Wyszkoni, której koncert zgromadził wielu fanów artystki.

W niedzielę wieczorem na scenie wystąpiła Ania Wyszkoni.  
Koncert zgromadził wielu fanów piosenkarki

Trwa rekrutacja osób do projektu
„Klub Inspiracji Sukcesu”

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

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

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

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

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

ARTYKUŁ SPONSOROWANY ARTYKUŁ SPONSOROWANY ARTYKUŁ SPONSOROWANY ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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Plenerowy piknik jak co roku zgromadził wielu mieszkańców 
gminy, szczególnie tych najmłodszych, dla których organiza-
torzy jak zawsze przygotowali wiele atrakcji. Dzieci miały do 
dyspozycji plac zabaw, trampolinę, dmuchane zjeżdżalnie, ko-
lorowe bańki mydlane, kule bumper ball oraz możliwość zo-
baczenia dwóch alpak przybyłych wraz z opiekunką. Dużą po-
pularnością cieszyła się też ścianka wspinaczkowa, przed którą 
tworzyły się długie kolejki. Przez cały czas w Strefie Animacji 
organizowane były rozmaite zabawy dla najmłodszych. Na 
miejscu obejrzeć można było wystawę prac niepełnospraw-
nych oraz Aktywnej Grupy Twórców, a odważniejsi mogli 
skorzystać z przejażdżki harleyem lub postrzelać z łuku. Przez 
cały czas była również możliwość spróbowania regionalnego 
jadła przygotowanego przez seniorki lub sprawdzenia, co do 
zaoferowania miała budka „CAFE MOBIL”.

Piknikowi towarzyszyły zawody osób z niepełnosprawnością, 
biegi dla dzieci oraz występy zespołów artystycznych dzia-
łających na terenie gminy. Pojawili się też goście specjalni 
– Tomasz Krypel i Łukasz Łagożny, uczestnicy półmaratonu 
i pierwsi Polacy, którzy zdobyli Czomolungmę, czyli Mount 
Everest od strony chińskiej. Nie mogło również zabraknąć 
wspierającego całą imprezę Burmistrza Głogowa Młp. Pawła 
Baja oraz dyrektora Caritasu Diecezji Rzeszowskiej księdza 

Stanisława Słowika. Uczestników przywitał także dyrektor 
Caritas w Budach Głogowskich ksiądz Piotr Potyrała oraz po-
słanka na Sejm RP Halina Szydełko. Podczas trwania pikniku 
odbywał się półmaraton „Biegam i Wspieram”, którego każdy 
uczestnik mógł liczyć na nagrodę, a zwycięzcy otrzymywali 
specjalne medale. Cała impreza miała charakter charytatywny, 
a jej celem było wsparcie osób z niepełnosprawnością. Dlatego 
podczas imprezy osoby te były czynnie zaangażowane w przy-
gotowania i przeprowadzenie całości wydarzenia.

Blanka Borkowska

Aby dobrze rozpocząć wakacje uczniowie uczestniczyli naj-
pierw we Mszy św. a następnie wraz z wychowawcami udali 
się do szkół, gdzie odbyło się uroczyste wręczenie świadectw 
szkolnych. Koniec roku to także czas podsumowania dodat-
kowych osiągnięć i zaangażowania uczniów – w Zespole Szkół 
w Przewrotnem nagrodzono uczniów, którzy w ubiegłym roku 
szkolnym wyróżnili się osiągnięciami artystycznymi, sporto-
wymi oraz działaniami na rzecz społeczności szkolnej i Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Uroczystość zakończenia roku szkolne-
go w placówce w Przewrotnem była tym bardziej szczególna, 
iż w związku z przejściem na emeryturę swoją pracę zakończył 
wieloletni dyrektor szkoły Lesław Rzeźnik.

Swoją uroczystość miała również Szkoła Muzyczna I stopnia. 
Jak na młodych artystów przystało, uroczystość rozpoczęła się 
bardzo muzykalnie – występ dała szkolna orkiestra pod batutą 
Andrzeja Wziątki. Po części artystycznej nastąpiło uroczyste 
rozdanie świadectw z wyróżnieniem dla najlepszych uczniów. 
Rada Rodziców postanowiła też uhonorować dwoje uczniów, 
którzy w tym roku zostali laureatami konkursów ogólnopol-
skich. Pożegnano także tegorocznych absolwentów, tym sa-
mym zamykając kolejny udany rozdział w historii szkoły.

Zakończenie roku odbyło się też w świetlicach socjotera-
peutycznych MGOPS. Z tej okazji Burmistrz Paweł Baj oraz 

dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Mariola Kot wręczyli najmłodszym pamiątkowe dyplomy 
i upominki. Dzięki zajęciom organizowanym w ciągu roku 
w świetlicach dzieci mogły w ciekawy sposób spędzać czas 
po szkole, odrabiając lekcje, bawiąc się czy uczestnicząc 
w zajęciach tematycznych pod nadzorem wychowawców 
oraz korzystać z pomocy specjalistów, takich jak logopeda, 
psycholog czy pedagog. Teraz czas na zasłużony odpoczy-
nek. Od września nauka znów ruszy pełną parą. 

Katarzyna Madej

WYDARZENIA

UCZNIOWIE ZAKOŃCZYLI ROK SZKOLNY
Uczniowie zakończyli kolejny rok szkolny. Po roku intensywnej nauki udali się na zasłużone wakacje. W gmi-
nie Głogów Młp. koniec roku to nie tylko przerwa dla uczniów szkół – również dzieci ze świetlic socjotera-
peutycznych i uczniowie szkoły muzycznej rozpoczęli wakacyjny odpoczynek.

Po całym roku pracy podopieczni świetlic socjoterapeutycznych otrzymali nagrody

RODZINNA NIEDZIELA W CENTRUM CARITAS 
W Centrum Caritas Natura 2000 już po raz trzeci odbył się Sportowy Piknik Rodzinny połączony z półmarato-
nem. Zarówno biegacze jak i najmłodsi goście mogli przyjemnie i aktywnie spędzić niedzielne popołudnie. 
Organizatorem imprezy była Fundacja Centrum Animacji Społecznej w Cmolasie oraz Warsztaty Terapii 
Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Kolbuszowej.

Piknik był okazją do spędzenia czasu w gronie rodziny
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Tego jeszcze głogowianie nie mieli – przy Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Głogowie Młp. powstanie skate-
park. Do końca października mają stanąć urządzenia 
do ekstremalnej jazdy na rolkach, deskorolkach i BMX-
-ach. Gmina już ogłosiła przetarg na jego budowę. 

Skatepark ma powstać w Głogowie Młp. w kompleksie Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji. Planowane jest m.in. położenie twardej 
nawierzchni oraz montaż elementów, na które będą skła-
dać się: bank ramp i quarter pipe służące do rozpędzania się 
i wykonywania różnego rodzaju ewolucji, grindboxy, poręcze 
i ławki do nauki nowych trików oraz pole jam i mini rampa. 
Według wstępnych planów zakończenia budowy można spo-
dziewać się końcem października tego roku. 

W gminie systematycznie powstają nowe miejsca, gdzie 
mieszkańcy, a przede wszystkim dzieci i młodzież mogłyby 
aktywnie spędzać czas. Do tej pory brakowało jednak miej-
sca do profesjonalnej na jazdy na rolkach czy deskorolkach, 

gdzie młodzież miałaby możliwość doskonalenia swoich 
umiejętności. Budowa skateparku jest więc kolejnym kro-
kiem w stronę umożliwienia im aktywnego i przyjemnego 
spędzenia wolnego czasu. 

Blanka Borkowska

Głogów Młp. gminą przyszłości? To wkrótce będzie 
możliwe. Gmina przystąpiła do realizacji projektu 
e-usługi, w ramach którego urząd wprowadzi możli-
wość pełnego załatwiania określonych spraw przez 
Internet. E-usługi umożliwią mieszkańcom załatwia-
nie wielu spraw bez wychodzenia z domu.

W ramach projektu do szkół i jednostek organizacyjnych gmi-
ny zakupione zostały już nowe serwery, komputery, monitory 
i urządzenia wielofunkcyjne o wartości 2 mln złotych. Kolej-
nym etapem będzie modernizacja pomieszczenia serwerowni 
w Urzędzie Miejskim oraz wdrożenie nowego oprogramowa-
nia w urzędzie i uruchomienie portalu dla mieszańców upo-
wszechniającego dokonywanie płatności bezgotówkowych.

W ramach projektu uruchomione zostaną 42 e-usługi dla oby-
wateli. Drogą internetową mieszkańcy będą mogli załatwić 
m.in. sprawy związane z meldunkami, dowodami osobistymi, 
podatkami i opłatami lokalnymi. Wprowadzony będzie też 
moduł zarządzania kryzysowego, pozwalający przekazać in-
formacje o zagrożeniach dla mieszkańców gminy np. poprzez 
SMS czy e-mail. E-usługi zostaną również uruchomione w ob-
szarze edukacji – uczeń będzie mógł między innymi sprawdzić 
plan lekcji, nauczyciel zamieszczać ważne komunikaty, a ro-
dzic mieć do wglądu internetowy dzienniczek ocen swojego 

dziecka. Dzięki temu załatwianie wszelkich urzędowych spraw 
będzie mogło się odbywać drogą internetową. Usługi mają zo-
stać uruchomione do końca października br. 

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 
4  mln 889 tys. zł, z czego 748 tys. zł to wykład własny po-
chodzący z budżetu gminy.

Katarzyna Madej

WYDARZENIA

W gminie Głogów Młp. trwa projekt dla seniorów

W gminie Głogów Małopolski od lutego br. trwa realizacja projektu pn. 
„Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem”. W ramach projektu reali-
zowane są usługi opiekuńcze, które polegają na pomocy osobie starszej 
w zaspokajaniu codziennych potrzeb, zapewnieniu kontaktu z otocze-
niem, opiece higienicznej i pielęgnacyjnej oraz usługi specjalistyczne 
polegające na rehabilitacji i usprawnianiu zaburzonych funkcji orga-
nizmu wynikających z niepełnosprawności i schorzeń osób starszych. 

Realizowana jest również pomoc sąsiedzka, która ma charakter pomo-
cy w dokonywaniu codziennych zakupów, przygotowywaniu posiłków, 
wykonywaniu prac porządkowych w domu i wokół niego, a także zała-
twiania za osobę starszą spraw urzędowych, lekarskich i innych. Uczest-
nicy korzystający z usług opiekuńczych i specjalistycznych dodatkowo są 
obejmowani usługą teleopieki, gdzie jest monitorowany ich stan zdrowia 
24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Realizacja projektu potrwa dwa lata.

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

ARTYKUŁ SPONSOROWANY ARTYKUŁ SPONSOROWANY ARTYKUŁ SPONSOROWANY ARTYKUŁ SPONSOROWANY

WKRÓTCE ZAŁATWISZ SPRAWĘ PRZEZ INTERNET

Do szkół trafił nowy sprzęt komputerowy

W GŁOGOWIE POWSTANIE SKATEPARK

Projekt skateparku w Głogowie Młp. Obiekt powstanie przy Ośrodku Sportu i Rekreacji
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Chodnik dla pieszych, nowa nawierzchnia asfaltowa 
i zatoka autobusowa – dzięki temu na osiedlu Niwa 
ma być bezpieczniej. Postępują prace przy prze-
budowie ul. Piłsudskiego w Głogowie Młp. – jednej 
z głównych dróg na osiedlu Niwa. Finał prac przewi-
dziano na koniec sierpnia.

Droga ta stanowi główny ciąg komunikacyjny osiedla w po-
łączeniu z drogą krajową nr 9 oraz centrum miasta. Wie-
lokrotnie ze strony mieszkańców pojawiały się sygnały, iż 
ulica ta jest szczególnie niebezpieczna, a szybko porusza-
jące się samochody powodują zagrożenie dla pieszych. Od 
strony północnej na całej długości drogi został już wybudo-
wany chodnik. W najbliższym czasie zostanie ułożona też 
nowa nawierzchnia asfaltowa. Dodatkowo w miejscu ist-
niejącej zatoki postojowej dla autobusów powstanie zatoka 
autobusowa, dzięki temu autobusy jadące z Rzeszowa i za-
trzymujące się przy ul. Piłsudskiego nie będą utrudniały ko-
munikacji innym uczestnikom ruchu. Prace realizuje firma 

STRABAG z siedzibą w Pruszkowie. Inwestycja jest realizo-
wana w ramach rządowego programu pod nazwą „Program 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019”. Koszt przebudowy to ponad 685 tys. zł. 

Katarzyna Madej

W Głogowie Młp. trwają prace przy przebudowie uli-
cy Sikorskiego. Przebudowa drogi to część dużego 
projektu realizowanego przez gminę, związanego 
z usprawnieniem ruchu drogowego oraz zapewnie-
niem bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom.

W ramach inwestycji zostanie wzmocniona istniejąca 
nawierzchnia. Dzięki podniesieniu parametrów jezdni 
w przyszłości nie będzie wymagała ona częstych remontów. 
Jezdnia zostanie poszerzona, przebudowane zostaną też 
dwie zatoki autobusowe, indywidualne i publiczne zjazdy, 
a w ciągu ulicy powstanie ścieżka rowerowa i nowe chod-
niki. Inwestycja obejmie także ulicę Gajową i odcinek drogi 
powiatowej nr 1204R. Prace wykonuje firma STRABAG Sp. 
z o.o. z Pruszkowa. Wartość robót to ponad 8 milionów 374 
tysiące złotych. Ulice mają zostać przebudowane do koń-
ca sierpnia br. Zadanie realizowane jest w ramach projektu 

„Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobil-
ności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważone-
go transportu publicznego na terenie ROF”. 

Anna Morawiec

GOSPODARKA

Ulica będzie poszerzona – powstanie też nowy chodnik i ścieżka rowerowa

ULICA SIKORSKIEGO W BUDOWIE

BĘDZIE BEZPIECZNEJ NA OSIEDLU NIWA

Przebudowana ulica ma zwiększyć bezpieczeństwo pieszych użytkowników dróg 

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 
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Trwa odnawianie domów ludowych w poszczegól-
nych miejscowościach w gminie. Tym razem reno-
wację przeszedł Dom Ludowy w Hucisku. Mieszkańcy 
wreszcie będą mogli z dumą przekraczać jego próg.

Remont sięgnął do samych fundamentów budynku. Odno-
wiona została już elewacja i wymienione niektóre krokwie, 
a na dachu na całym budynku położono nową blachę. Pozo-
stały jedynie roboty na zewnątrz. Mieszkańcy Huciska wyraża-
ją także nadzieję na wyremontowanie schodów prowadzących 
do głównego wejścia oraz na ogrodzenie terenu wokół budyn-
ku, aby możliwe było urządzenie tam ogrodu dostępnego dla 
gości, co w tym momencie jest niemożliwe ze względu na za-
grożenie powodowane przez bliskość ulicy.

Na tę inwestycję gmina przeznaczyła 150 tys. zł. To kolejny 
krok do polepszenia stanu domu ludowego, który jest nie tylko 
miejscem zebrań wiejskich, ale i ważnym miejscem spotkań 
dla mieszkańców i organizowania wydarzeń kulturalnych. 
Sołtys Huciska Barbara Gaweł mówi, że udało się wyposażyć 

dodatkowo kilka pomieszczeń. Jeszcze dwa lata temu dzięki 
środkom z budżetu gminy i funduszu sołeckiego odnowiono 
wnętrze budynku, między innymi przeprowadzając moderni-
zację instalacji elektrycznej i odmalowując ściany.

Blanka Borkowska

Od 29 maja br. obowiązują nowe 
taryfy za wodę i ścieki. Ceny wody 
i ścieków dla gospodarstw domo-
wych z terenu Gminy Głogów Młp. 
pozostają na poziomie dotychczasowym. Obniżony został abonament dla 
odbiorców korzystających z e-faktury. Decyzją z dnia 26.04.2018 r. Pań-
stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfę na wodę 
i ścieki dla Gminy Głogów Małopolski. Taryfa została opracowana zgodnie 
ze znowelizowanymi przepisami dotyczącymi zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Rada Miejska w Głogowie 
Młp. w dniu 24 maja br. podjęła uchwałę o dopłatach do ceny wody i ście-
ków dla gospodarstw domowych z terenu gminy. W okresie od 29.05.2018 
r. do 31.12.2018 r. obowiązują ceny wody i ścieków jak w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie Cena netto 
[zł/m3]

Cena brutto 
[zł/m3]

Cena za 1m³ dostarczonej wody dla 
gospodarstw domowych w gminie* 2,73 2,94

Cena za 1m³ dostarczonej wody dla 
pozostałych odbiorców 5,01 5,41

Cena za 1m³ odprowadzonych ścieków 
dla gospodarstw domowych w gminie* 3,61 3,89

Cena za 1m³ odprowadzonych ścieków 
dla pozostałych odbiorców 9,52 10,28

Miesięczna opłata abonamentowa za każ-
dy wodomierz dla odbiorców korzystają-
cych z e-Faktury

4,25 4,59

Miesięczna opłata abonamentowa za każ-
dy wodomierz dla odbiorców korzystają-
cych z tradycyjnej faktury

4,75 5,13

*Cena uwzględnia dopłatę uchwaloną przez Radę Miejską w Głogowie Ma-
łopolskim Uchwałą Nr LX/573/2018 z dnia 24 maja 2018 r. Cena dla gospo-
darstw domowych spoza terenu Gminy Głogów Małopolski wynosi: woda 
2,94 zł/m3+VAT, ścieki 5,09 zł/m3+VAT.

Obniżony abonament miesięczny dla odbiorców e-faktury
EkoGłog Sp. z o.o. zachęca Państwa do skorzystania z usługi e-Faktura, 
dzięki której zapłacą Państwo niższą opłatę abonamentową. Opłata abo-
namentowa dla klientów korzystających z e-faktury wynosi 4,25 zł netto/
miesięcznie, natomiast dla klientów otrzymujących fakturę tradycyjną 
wynosi 4,75 zł netto/miesięcznie. Usługa ta polega na wysłaniu do Pań-
stwa faktury w postaci pliku PDF pocztą elektroniczną, zamiast faktury 
papierowej wysyłanej za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Wybór e-fak-
tury nie wiąże się z ponoszeniem żadnych dodatkowych opłat. Aktywacja 
e-faktury jest szybka i prosta. Należy wejść na stronę Spółki EkoGłog www.
ekoglog.pl i w głównym kliknąć zakładkę „e-Faktura”. Należy wypełnić 
znajdujący się tam formularz wyrażenia zgody na otrzymywanie faktur 
drogą elektroniczną i przesłać go drogą elektroniczną.

GOSPODARKA

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

Mieszkańcy ulicy Wspólnej w Rudnej Małej zyska-
ją asfaltową drogę. Nowa nawierzchnia na osiedlu 
domków jednorodzinnych ma rozwiązać problem 
z dojazdem do prywatnych posesji.

W najbliższym czasie ruszy przebudowa ulicy Wspólnej na 
osiedlu Polam w Rudnej Małej. Ulica zostanie wyasfaltowa-
na, a przy jezdni na całej długości ulicy zostanie wybudowa-
ny prawostronny chodnik. W ramach inwestycji planowane 
jest także założenie kanalizacji deszczowej oraz przebudowa 
indywidualnych zjazdów, które, podobnie jak chodnik, zo-
staną wyłożone kostką brukową. Teren przeznaczony pod 

budowę drogi to teren zabudowy jednorodzinnej, gdzie ruch 
pojazdów i pieszych odbywał się tam wąską drogą. Do tej 
pory droga była wysypana kamieniem, co również powodo-
wało duży dyskomfort jazdy. Inwestycja to dla mieszkańców 
duże udogodnienie, które poprawi komunikację na osiedlu 
i dojazd do przyległych posesji, a przede wszystkim zwiększy 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Inwestycję wykona Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. 
z o.o. z siedzibą w Mielcu. Koszt inwestycji wynosi ponad 662 
tys. zł. Prace mają potrwać do końca sierpnia tego roku.

Anna Morawiec

NOWA DROGA NA OSIEDLU POLAM

REMONT DOMU LUDOWEGO W HUCISKU

W domu ludowym została już odnowiona elewacja.  
Mieszkańcy liczą też na remont schodów i ogrodzenie terenu
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Statuetki „Głogowianina Roku 2017” zostały rozdane. 
Podczas niedzielnych obchodów Dni Głogowa Mało-
polskiego Burmistrz Paweł Baj wręczył statuetki w pię-
ciu kategoriach osobom, które swoją pracą i zaan-
gażowaniem wspierają rozwój lokalnej społeczności.

Statuetkę Głogowianina Roku 
2017 w kategorii sfera społeczna 
otrzymała Pani Zofia Tracz. Od 8 
lat pełni funkcję sołtysa w Wysokiej 
Głogowskiej. Jest również człon-
kiem Rady Parafialnej. Zaangażo-
wana w działalność na rzecz roz-
woju sołectwa. Ściśle współpracuje 
z Kołem Gospodyń Wiejskich, Klu-
bem Sportowym „Orzeł”, Zespołem 
Szkół w Wysokiej Głogowskiej, Śro-

dowiskowym Domem Samopomocy, a także ze stowarzy-
szeniami. Współorganizatorka kursów dla mieszkańców, 
a także spotkań i imprez kulturalnych, m.in. Gminnego 
Dnia Matki i pikników rodzinnych. Podejmuje liczne ini-
cjatywy, aby dom ludowy „tętnił życiem”, dbając jedno-
cześnie o jego wygląd, o czym świadczą przeprowadzone 
ostatnio remonty.

Statuetkę Głogowianina Roku 
2017 w kategorii nauka i ekologia 
otrzymał Pan Zbigniew Grodec-
ki. Z zawodu geodeta, odznaczony 
„Srebrną Odznaką – Zasłużony dla 
Geodezji i Kartografii”. Wykonywał 
wiele prac społecznych na rzecz pa-
rafii w Głogowie Młp. Członek Rady 
Osiedla „Centrum” w latach 1988-
2008. Współzałożyciel Koła Węd-
karskiego „Tratwa” w Głogowie Młp., 

w którym od 2013 r. pełni funkcję Prezesa. Pan Zbigniew 
z ramienia koła był członkiem Okręgowej Komisji Rewizyj-
nej PZW w Rzeszowie. Za swoją pracę w Polskim Związku 
Wędkarskim otrzymał srebrną i złotą odznakę PZW oraz 
najwyższe odznaczenie – złotą odznakę PZW z wieńcami. 
Jest współorganizatorem szkoleń dla młodzieży i dorosłych 
kandydatów na członków PZW w zakresie regulaminu 
i etyki wędkarskiej. Uczestniczy w organizowaniu zawo-
dów wędkarskich, pracach społecznych przy utrzymywaniu 
zbiorników wędkarskich i ich zarybianiu.

Statuetkę Głogowianina Roku 
2017 w kategorii działalność go-
spodarcza otrzymał Pan Zbigniew 
Murias. Właściciel firmy „MUR-
POL”, której podstawowym zakre-
sem działalności jest wydobywanie 
kruszywa naturalnego. Przez długi 
okres doskonalił swoją wiedzę w za-
kresie wydobywania kruszyw, aby 
drogą decyzji otrzymać koncesję na 
wydobywanie kruszyw naturalnych 

w kopalni odkrywkowej. Od 1997 r. prowadzi działalność 
na terenie gminy Głogów Młp. przy wydobywaniu i sprze-
daży kruszywa naturalnego w Lipiu. Prowadzi również wy-

dobycie w kopalniach piasku i żwiru w Czarnej Sędziszow-
skiej, Pustkowiu k. Dębicy i Woli Małej k. Łańcuta. Ciągle 
rozwija firmę i nie ogranicza się do jednego profilu działal-
ności - posiada Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Woli 
Cichej, a w niedalekiej przyszłości rozpocznie działalność 
deweloperską. Daje szansę na zatrudnienie lokalnej spo-
łeczności, a priorytetem jego firmy jest dbałość o pracow-
ników i podnoszenie ich kwalifikacji. Wspiera finansowo 
lokalne inicjatywy oraz działalność OSP.

Statuetkę Głogowianina Roku 
2017 w kategorii działalność 
sportowa otrzymał Pan Zbigniew 
Piekarz i Pan Andrzej Drzał. W li-
stopadzie 2009 r. Zarząd LKS „Gło-
govia” podjął decyzję o utworzeniu 
męskiej sekcji piłki siatkowej. Opie-
kunami zespołu zostali: Pan Zbi-
gniew Piekarz – obecnie wiceprezes 
do spraw piłki siatkowej, będący 
wówczas także trenerem oraz Pan 
Andrzej Drzał – sekretarz klubu, 

członek Rady Osiedla „Centrum”. Rok później potwierdzono 
udział siatkarskiej drużyny Głogovii w rozgrywkach IV Ligi 
Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej. 
Zatrudniono profesjonalnego trenera, a Pan Zbigniew Pie-
karz, kierownik sekcji, organizował wstępny nabór i selekcję 
zawodników. Startując jako beniaminek IV ligi Głogovia była 
rewelacją rozgrywek. Została mistrzem i awansowała do III 
ligi, gdzie gra do dziś odnosząc wiele sukcesów sportowych. 
Pan Andrzej Drzał i Zbigniew Piekarz od 9 lat w ramach pra-
cy społecznej koordynują pracę zespołu promując naszą gmi-
nę w województwie. Organizują również turnieje siatkówki 
plażowej, popularne wśród mieszkańców gminy.

Statuetkę Głogowianina Roku 
2017 w kategorii całokształt pra-
cy na rzecz środowiska lokalnego 
otrzymał Pan Zdzisław Kocha. 
Od 35 lat pracuje społecznie na 
rzecz sołectwa Pogwizdów Stary. 
W 1996 r. wstąpił do Ochotniczej 
Straży Pożarnej, gdzie dał się po-
znać jako zaangażowany w dzia-
łalność druh. Uczestniczył w wielu 
akcjach ratowniczo-gaśniczych, 
wśród których należy wymienić 

akcje przeciwpowodziowe na terenie powiatu mieleckiego 
w 1997 i 2010 r. Czynnie uczestniczył w budowie nowego 
boksu garażowego i modernizacji budynku remizy strażac-
kiej, organizując pracę i zapewniając potrzebne materiały 
i narzędzia. Za swoje zasługi dla ochrony przeciwpożaro-
wej został uhonorowany przez Prezydenta RP Brązowym 
Krzyżem Zasługi. Równocześnie z działalnością strażacką 
był członkiem Rady Sołeckiej. Na szczególne wyróżnienie 
zasługuje jego udział w powstaniu Ośrodka Rekreacyjnego 
w Pogwizdowie Starym „Rajska Dolina”. Jest współorgani-
zatorem imprez okolicznościowych oraz prac społecznych 
przy kościele i domu ludowym w sołectwie.

Anna Morawiec

PRZYZNANO STATUETKI GŁOGOWIANINA ROKU
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Czternaścioro dzieci z terenu gminy odebrało Nagro-
dy Burmistrza Głogowa Młp. za wybitne wyniki edu-
kacyjne, artystyczne oraz sportowe. Nagrody zostały 
wręczone podczas oficjalnych obchodów Dni Głogo-
wa Małopolskiego.

Za swoje osiągnięcia wyróżnieni zostali:

Weronika Pastuła – trenuje akrobatykę sportową w ZKS 
Stal Rzeszów. Jest laureatką ogólnopolskich i międzywoje-
wódzkich turniejów akrobatycznych. Brała udział w Mi-
strzostwach Polski w Akrobatyce Sportowej. W tym roku 
stanęła na podium na Ogólnopolskich Zawodach w Akro-
batyce, gdzie zdobyła srebrny medal.

Kacper Przywara – zajmuje czołowe miejsca w woje-
wódzkich zawodach łuczniczych. W 2017 r. zdobył tytuł 
wicemistrza Okręgu Rzeszowskiego, a w roku bieżącym 
tytuł mistrza Okręgu Rzeszowskiego. Zwycięzca 34-go 
Memoriału Antoniego Gromskiego i Katarzyny Wiśniow-
skiej. Trenuje w UKS „Sajdak” w Głogowie Młp. pod opie-
ką Wiesława Opałka.

Gabriel Winiarski – najmłodszy zawodnik sekcji łucz-
niczej UKS „Sajdak” w kategorii dzieci młodsze. Brązowy 
medalista Halowych Mistrzostw Okręgu, zwycięzca 34-go 
Memoriału Antoniego Gromskiego i Katarzyny Wiśniow-
skiej. Trenuje od roku w UKS „Sajdak” w Głogowie Młp. 
pod opieką Wiesława Opałka.

Mateusz Bielecki – zawodnik sekcji trampkarzy młodszych 
LKS „Głogovia”, młody talent piłkarski, dobrze zapowiadają-
cy się zawodnik z dużym potencjałem, najlepszy zawodnik 
w swoim roczniku. Trenuje pod okiem Arkadiusza Guziora.

Piotr Tracz – reprezentuje gminę Głogów Młp. w igrzyskach 
w lekkoatletyce. Dwukrotny zdobywca brązowego medalu 
w skoku w dal w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkol-
nej. W tym roku, wraz z drużyną czwórboju lekkoatletycz-
nego zdobył V miejsce w zawodach powiatu rzeszowskiego. 
Trenuje w UKS „Iskra” w Wysokiej Głogowskiej.

Gabriel Kuroń – od 4 roku trenuje pływanie. W Ogólno-
polskich Zawodach Pływackich o puchar „Ursusa” zdobył 
4 miejsce na dystansie 50 m stylem klasycznym. Jest mi-
strzem województwa podkarpackiego w kategorii wiekowej 
10 lat stylem grzbietowym na dystansie 100 m. Brązowy 
medalista na Mistrzostwach Okręgu Podkarpackiego.

Tymoteusz Strojek – reprezentuje gminę na wojewódzkich 
i ogólnopolskich zawodach pływackich. Tylko w tym sezo-
nie zdobył 4 medale (2 złote i 2 srebrne) podczas Między-
narodowej Olimpiady Pływackiej o puchar Otylii Jędrzej-
czak. Wielokrotny zwycięzca turniejów 7 Miast. Najlepszy 
zawodnik rocznika 2009.

Mikołaj Strojek – wielokrotny zwycięzca zawodów pływac-
kich Ligi 7 Miast, z których przywiózł aż 11 medali. Jako je-
dyny reprezentował naszą gminę podczas finału Szkolnych 
Mistrzostw w Pływaniu, gdzie jako najmłodszy uczestnik 
zajął 8 miejsce. Do jego sukcesów należy m.in. zdobycie zło-
tego i srebrnego medalu w Międzynarodowych Zawodach 
Pływackich w Stalowej Woli.

Gabriela Szczudło – trenuje pływanie pod okiem Adria-
na Ozgi. Mistrzyni Podkarpacia z 2017 r. na dystansie 50 
m stylem dowolnym i grzbietowym. Zdobywczyni złotego 
medalu w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzi-
ków w Ostrowcu na 100 metrów stylem dowolnym i motyl-
kowym, srebrnego na 200 stylem zmiennym i 400 metrów 
stylem dowolnym. Mistrzyni Województwa Podkarpackie-
go 2018 r. w pływaniu indywidualnym na dystansie 50 m 
stylem dowolnym.

Piotr Białek – reprezentuje Głogów Młp. na wielu zawo-
dach pływackich rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Na 
szczególne uznanie zasługują jego 3 brązowe medale zdoby-
te na dystansach 50 m stylem dowolnym, 200 m stylem kla-
sycznym oraz 100 m stylem dowolnym podczas Zimowych 
Mistrzostw Okręgu Podkarpackiego w pływaniu.

Anna Rusin – uczennica Szkoły Muzycznej I stopnia w Gło-
gowie Młp. z klasy fortepianu mgr Urszuli Budy. Laureatka 
Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Janiny 
Garści w Stalowej Woli. Posiada naturalne predyspozycje 
wirtuozowskie i ogromną wrażliwość na barwę dźwięku. 
Do sukcesów Anny należy pierwsze miejsce podczas VIII 
Przeglądu Szkół Muzycznych w Pruchniku, pierwsze miej-
sce w VII Makroregionalnym Konkursie Pianistycznym „Od 
Klasyki do Rozrywki” w Przemyślu oraz wyróżnienie na III 
Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Trzcianie.

Piotr Napieracz – uczeń Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Głogowie Młp. Z dużym zaangażowaniem pracuje nad 
rozwojem gry na fortepianie pod okiem Pani Agnieszki 
Zaborniak. Reprezentuje gminę na konkursach piani-
stycznych o zasięgu makroregionalnym i ogólnopolskim. 
Laureat XI Międzyregionalnego Przeglądu Fortepianowe-
go – Lubaczowskie Impresje Muzyczne i Makroregional-
nego Konkursu Pianistycznego „Od Klasyki do Rozrywki” 
w Przemyślu. W VIII Ogólnopolskim Konkursie Piani-
stycznym „Wiosenne Spotkania Muzyczne” w Kolbuszo-
wej zajął drugie miejsce.

Aleksandra Kowalska – absolwentka SP w Głogowie Młp. 
Jest dwukrotną laureatką Ogólnopolskiej Olimpiady Mate-
matycznej, zdobywczynią srebrnego medalu na Środkowo-
europejskiej Olimpiadzie Matematycznej w Litwie, zdobyw-
czynią złotego medalu podczas Międzynarodowej Olimpiady 
Matematycznej Dziewcząt we Włoszech, stypendystką Kra-
jowego Funduszu na rzecz Dzieci – organizacji zrzeszającej 
najbardziej utalentowaną młodzież w Polsce oraz zdobyw-
czynią I miejsca podczas Czesko-Polsko-Słowackich Zawo-
dów Matematycznych. Wielokrotna laureatka wojewódzkich 
i ogólnopolskich olimpiad matematycznych. Uhonorowana 
stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

Konrad Kozdrański – uczeń ZS w Pogwizdowie Nowym. Od 
kilku lat reprezentuje gminę w Ogólnopolskim Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w kategorii 
szkoła podstawowa. W tym roku Konrad zdobył największą 
ilość punktów i otrzymał zaszczytny tytuł Mistrza Polski. Kon-
rad przygotowywał się do turnieju pod opieką Małgorzaty Zię-
by – nauczycielki ZS w Pogwizdowie Nowym.

Anna Morawiec

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

Mitingi otwarte dla wszystkich zainteresowanych odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca.  Tel. 515 249 728

PÓŁKOLONIE Z DOMEM KULTURY. Jak co roku dom 
kultury w Głogowie Młp. zapewni każdemu chętnemu 
uczniowi klasy I-VII szkoły podstawowej dni pełne różno-
rodnych atrakcji w gminie i okolicach. Na przełomie lipca 
i sierpnia odbędą się półkolonie, w czasie których najmłodsi 
wezmą udział w zajęciach i zabawach oraz w wycieczkach m. 
in. do kina, kręgielni, zamku w Łańcucie, klubu jeździeckie-
go czy centrum zabaw. Każdy dzień będzie się kończył wizy-
tą na pływalni „Wodnik”. Podczas trwania zajęć dzieci będą 
miały zapewnioną opiekę, wyżywienie i przede wszystkim 
gwarancję świetnej zabawy. Szczegóły na www.mgdk.pl

WAKACJE Z KSIĄŻKĄ. Biblioteka również pamięta 
o swoich najmłodszych czytelnikach. W okresie waka-
cyjnym w filiach w Budach Głogowskich, Przewrotnem, 
Rogoźnicy, Rudnej Małej i Wysokiej Głogowskiej, a także 
w czytelni w Głogowie organizowane będą zajęcia, podczas 
których dzieci będą mogły rozwijać swoje talenty plastycz-
ne i literackie, wykonywać rozmaite robótki ręczne, czytać 
wiersze i uczestniczyć w wielu grach i zabawach. Na naj-
młodszych czekać będzie też wakacyjny konkurs „Wierszem 
po mapie”. Zabawa polega na przeczytaniu utworu-zagadki 
umieszczonego na tablicy w bibliotece w Głogowie, następ-
nie odgadnięciu nazwy polskiej miejscowości. Szczegółowy 
plan jest dostępny na stronie www.mgbp.com.pl

WAKACJE W SIODLE. Klub jeździecki z Zabajki zaprasza 
wszystkich chętnych na wakacje w siodle. Każdy spragniony 
końskiego towarzystwa może skorzystać z okazji spędzenia od 
5 do 10 dni wśród tych zwierząt. W ofercie oprócz nauki jazdy 
znajdują się zajęcia z woltyżerki i lonżowania. Organizowane 
są też przejażdżki bryczką, konkursy, zawody obozowe, wyjazd 
na basen i wiele innych atrakcji. Wakacje w siodle oferuje też 
Klub Jeździecki „Leśna Wola”. Na chętnych czeka aż dziewięć 
tygodniowych turnusów o różnej tematyce. Na każdym obozie 
uczestnicy dodatkowo mogą umilić sobie czas biorąc udział 
w grach, zabawach i wieczorkach tematycznych.

SPORTOWY OBÓZ NAD MORZEM. UKS „Ikar” przygo-
tował dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 15 lat wyjazd 
na sportowy obóz do Władysławowa. Na miejscu dostępne 
będą boiska do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, 
tenisa czy stół do bilardu, a także sala dyskotekowa. Prze-
widziane są również dodatkowe atrakcje, takie jak rejs stat-
kiem po morzu, wizyta w Ocean Parku czy labirynt w ku-
kurydzy i wiele innych. Zapisy prowadzone są do 10 lipca. 
Więcej o obozie na stronie www.plywalnia.glogow-mlp.pl

WAKACYJNE PROMOCJE NA BASENIE. W miesiącach 
lipiec i sierpień ośrodek przygotował atrakcyjne wejściówki 
na basen dla dzieci i młodzieży. Od poniedziałku do piątku 
za jedyne 5 zł mogą skorzystać z wejścia na basen. Nato-
miast dorośli przy zakupie karnetu na kwotę 150 zł otrzy-
mają dodatkowe 50 zł do wykorzystania na usługi pływalni. 

Oprócz basenu klienci mogą skorzystać z sauny i jacuzzi, 
siłowni. Szczegóły na www.plywalnia.glogow-mlp.pl

WAKACJE POD ŻAGLAMI. Dla dzieci do 13 lat, marzą-
cych o nauce żeglowania, UKS „Żagielek” przygotował spe-
cjalną ofertę – 8 zgrupowań żeglarskich, podczas których 
uczestnicy nie tylko będą mieli okazję usiąść za sterami 
żaglówki, ale i opanować sztukę wiązania węzłów mary-
narskich, skorzystać z rowerków wodnych i wziąć udział 
w przeróżnych grach i zabawach. Zajęcia odbywać się będą 
w miejscowości Lipie w godzinach od 8.00 do 13.00. Więcej 
informacji na stronie ukszagielek.pl

CENTRUM CARITAS. Centrum Promocji Obszarów Na-
tura 2000 w Budach Głogowskich po raz kolejny zaprasza 
najmłodszych mieszkańców gminy na trwającą od 23 do 27 
lipca półkolonię na malowniczym terenie ośrodka. W tych 
dniach najmłodsi będą mogli przyjemnie spędzić czas, bio-
rąc udział w przygotowanych przez wolontariuszy zajęciach 
artystycznych czy sportowych, spacerach po lesie, grach, 
konkursach i zabawach. Dzieci będą miały również moż-
liwość spotkać się z ciekawymi osobami, a także za zgodą 
rodziców skorzystać z usług Dentobusu.

Blanka Borkowska

WAKACYJNE ATRAKCJE W GMINIE GŁOGÓW
Sezon wakacyjny rozpoczął się na dobre. Jak co roku lokalne instytucje przygotowały na ten czas bogatą 
ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży, które na ten czas pozostają w domach. Atrakcyjny program z pewnością 
pozwoli najmłodszym spędzić wakacje w ciekawy i aktywny sposób.
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je się przede wszyst-
kim człowiek i natu-
ra oraz zachodzące 
w niej zmiany i taką 
właśnie tematykę 
zaprezentuje na wy-
stawie w Głogowie 
Młp. Jego prace są 
ozdobą galerii oraz 
prywatnych zbiorów. 
Powodem takiego 
odbioru malarstwa 
Andrzeja Korca jest 
wielobarwność jego prac. Wielu zachwyca sposób, w jaki 
operuje światłem. Wystawa jest dostępna dla oglądających 
od 6 lipca. Galerię można odwiedzić w każdy wtorek i piątek 
w godzinach od 17 do 19. Wstęp bezpłatny.

Katarzyna Madej

Malarstwo figuratywne, kwiaty, pejzaż i martwa na-
tura – to tematy prac, które w „Galerii pod Ratuszem” 
zaprezentuje Andrzej Korzec, jeden z najbardziej 
rozpoznawanych artystów z Rzeszowa. Otwarcie wy-
stawy już 6 lipca.

Andrzej Korzec urodził się w Żarach w 1959 roku. Studiował 
malarstwo w pracowni profesora Jana Szancenbacha w Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obecnie uczy rysunku 
i malarstwa w Liceum Plastycznym. Zainicjował cykl wystaw 
„Piórkiem i pędzlem po Rzeszowie” oraz Międzynarodowy 
Plener Malarsko-rzeźbiarski „Rakszawa” i „Orzechówka”. 
Uczestniczył w wielu sympozjach, plenerach i wystawach: 
Polska, Austria, Czechy, Ukraina, Niemcy, Włochy, Słowacja, 
Francja, Węgry. Jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Przemyślu. Był stypendystą Ministra Kultury 
i Sztuki za 1996/97 rok, a w 2002 r. Burmistrza Klagenfur-
tu. Na koncie ma wiele wystaw grupowych i indywidualnych 
w kraju i za granicą. W spektrum jego zainteresowań znajdu-

KULTURA

Rekordowe zainteresowanie konkursem z lasem w roli 
głównej. Do udziału w I Festiwalu Sztuk Leśnych zorga-
nizowanym przez Nadleśnictwo Głogów wpłynęło aż 
470 prac. Festiwal o zasięgu ogólnopolskim pokazał, 
że tematyka lasu ciągle inspiruje i przyciąga artystów.

Festiwal Sztuk Leśnych to pierwszy tego typu konkurs zorgani-
zowany przez Nadleśnictwo Głogów skierowany nie tylko dla 
dzieci i młodzieży, ale również dorosłych. Konkurs inny niż 
wszystkie, bo organizatorzy zaproponowali uczestnikom aż 
pięć różnych kategorii – to mogła być ciekawa fotografia, opo-
wiadanie, wiersz, malarstwo lub rysunek. Ważne, aby tematem 
każdej pracy był las i wszystko, co z nim związane. Chcieliby-
śmy, aby tematyka związana z tym, co dzieje się w lesie była jak 
najszerzej pokazywana i tłumaczona. A w lesie dzieje się dużo 
i to na naszych oczach. Las to prawdziwa fabryka życia, nasze 
wspólne bogactwo, a w dodatku ciągle otwarte. Ważne, abyśmy 
byli świadomi procesów, które tam zachodzą – tłumaczy Jadwi-
ga Jagodzińska z Nadleśnictwa Głogów. Konkurs miał również 
zachęcić do aktywnego spędzania czasu na łonie natury. Choć 
to dopiero pierwsza edycja festiwalu, już zyskała wielu zwo-
lenników, bo do oceny napłynęło aż 470 prac od 153 auto-
rów. Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce 25 czerwca 

w domu kultury w Głogowie Młp., który był jednym z patro-
natów Festiwalu. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody, 
które wręczył Burmistrz Paweł Baj oraz Zastępca Nadleśni-
czego Anna Bondar-Zabiciel. Najlepsze prace zostaną wyda-
ne w formie książkowej – wcześniej można je jednak obejrzeć 
na wystawie w domu kultury, która potrwa do 20 lipca.

Anna Morawiec

PONAD 400 PRAC NA FESTIWALU SZTUK LEŚNYCH

W domu kultury trwa wystawa prac plastycznych nadesłanych z całej Polski

RZESZOWSKI ARTYSTA W RATUSZOWEJ GALERII

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.

Andrzej Korzec
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Kobieta, którą pokochał Marsza-
łek. Opowieść o Oli Piłsudskiej, 
Katarzyna Droga

W 1901 roku dziewiętnastoletnia Ola 
Szczerbińska przyjeżdża z Suwałk do 
Warszawy. Marzy o zdobyciu wykształ-
cenia i o wolnej Polsce. W czasach, 
kiedy uważano, że jedynym zadaniem 
kobiet jest dobrze wyjść za mąż i wy-
chować dzieci, ona przemyca dynamit 
w gorsecie i rewolwery w fałdach spód-

nicy, organizuje siatkę wywiadowczyń i walczy z bronią w ręku. 
Podczas prezentacji składu broni, wśród mauzerów i brownin-
gów poznaje Piłsudskiego, legendę podziemnej Polski, boha-
tera… oraz męża innej kobiety. Mimo przeszkód stanie u jego 
boku, odważnie stawi czoła konwenansom epoki i wyzwaniom 
historii, a ta zawiedzie ją do Belwederu i uczyni pierwszą damą 
II RP. Co takiego miała w sobie Ola, że Piłsudski obdarzył ją 
wielkim uczuciem i uczynił partnerką nie tylko w życiu, ale też 
w walce o wolność? Historia, która pokazuje, że wielkość nie 
liczy się z konwenansami.

Nie mieszkam w igloo, Adam 
Jarniewski

Na Grenlandię nie wygnała autora 
przygoda ani chęć eksploracji Ark-
tyki. Do Sisimiut, „miejsca przy li-
sich norach”, zabrało go życie, które 
również później pozwoliło mu spę-
dzić w tym niesamowitym miejscu 
12 lat, założyć rodzinę, znaleźć sobie 
zajęcie, wybudować domek letnisko-
wy i przede wszystkim choć odrobi-

nę poznać sposób myślenia dzisiejszych Grenlandczyków. 
Z chwilą przybycia na skutą lodem wyspę Adam musiał 
przedefiniować sobie wiele kwestii. Musiał nauczyć się 
polować, celebrować ciszę, organizować kaffemiki i odna-
leźć się jako nauczyciel w grenlandzkim systemie edukacji. 
Szybko też się zorientował, dlaczego na mroźnej wyspie naj-
ważniejsza jest zamrażarka.

Hulajnogą przez Szczęśliwą Ara-
bię, Dominik Wieczorkiewicz

Zbiór opowiadań dla młodych czytel-
ników będący pogodną, owianą hu-
morem relacją z autentycznej i dość 
nietypowej podróży. Autor – młody 
leśnik – wyrusza w towarzystwie plu-
szowego misia na Półwysep Arabski. 
Jego głównym środkiem transportu 
jest wysłużona hulajnoga. Z dzie-
cięcą ufnością przemierza najpierw 

Arabię Saudyjską, następnie Bahrajn, Oman i Zjednoczo-
ne Emiraty Arabskie. Spotyka na swej drodze przyjaznych 
i gościnnych ludzi, przeżywa różne przygody, przygląda się 
zwierzętom. To opowieść o marzeniach, zachwycie światem 
i dobrem, które pragnie stale odnajdywać w ludziach. Hi-
storia ciekawa, bowiem szczera i prawdziwa.

MGBP w Głogowie Młp.

KULTURAKULTURA

BIBLIOTEKA POLECA
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PRACA PEŁNĄ PARĄ

Czerwiec w bibliotece mija pod znakiem prac zwią-
zanych z przygotowaniem do druku książki o histo-
rii naszego miasta. Jej fragment zamieszczony był 
w poprzednim numerze „Ziemi Głogowskiej”.

Wiele miast i miasteczek zadbało o to, żeby ukazały się książki 
o ich historii, pora więc i na Głogów Młp. Mieszkańcom na-
szego miasta należy się taka książka, bo chociaż dziejami Gło-
gowa Młp. zajmowało się już kilka osób z Franciszkiem Kotulą 
na czele, to jednak żadna z książek, które zostały do tej pory 
wydane, nie spełnia kryteriów cechujących monografie.

W książce został zebrany i uporządkowany cały dotychczaso-
wy stan wiedzy o przeszłości Głogowa Młp. oraz pozyskane 
nowe informacje z dziesiątków dokumentów źródłowych, któ-
re pozostawały do tej pory niewykorzystywane. Dzięki temu 
udało się stworzyć pełniejszy obraz życia dawnych głogowian 
i właścicieli miasta. Wędrówka przez stulecia począwszy od 
końca XVI w., aż do XX w. pozwoliła odkryć miasto, jakiego 
już nie ma, poznać ludzi, którzy już dawno odeszli, a pełnili 
ważną rolę w rozwoju Głogowa. Ich zasługi doceniane przez 
im współczesnych, dzisiaj zostały już zapomniane i tylko książ-
ka historyczna jest w stanie przywrócić pamięć o nich. 

Monografia Głogowa Młp. jest pomnikiem dla przeszłych 
pokoleń głogowian wystawionym przez obecne pokolenie. 
To książka dla wszystkich miłośników historii regionalnej, 
której nie znajdziemy na stronach podręczników, więc tylko 
tego typu publikacja jest w stanie dać nam tę wiedzę. Warto, 
aby skorzystali z niej również nauczyciele, edukując uczniów 
z zakresu historii lokalnej. Ucząc o powstaniu styczniowym, 
można wymienić z nazwiska i imienia głogowian, którzy brali 
w nim udział, podobnie rzecz się ma z czynem niepodległo-
ściowym w czasie I wojny światowej. Naszym obowiązkiem 
jest więc pamiętać o zasługach dawnych głogowian, gdyż to 
oni kształtowali miasto, w którym żyjemy.

Robert Borkowski, Dyrektor MGBP w Głogowie Młp.



DZIEJE SIĘ W GŁOGOWIE 

Trzecia edycja zawodów Strongman Głogowski Mocarz. Najbardziej widowiskową konkurencją okazało się przeciąganie samochodu o masie 3 ton

Dni Głogowa Małopolskiego - koncert Anny Wyszkoni, lokalnych zespołów i największych hitów muzyki disco polo

 III Wojewódzki Przegląd Zespołów Mażoretkowych i Cheerleaderkowych „FAME”  XII Wojewódzki Przegląd Taneczny „Roztańczona Wiosna” 

40-lecie LKJ „Zabajka” i widowiskowy pokaz kaskaderskiej jazdy konnej Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 



DZIEJE SIĘ W GŁOGOWIE 

Odnowiona sala widowiskowa domu kultury w Głogowie Młp. Nowa elewacja Domu Ludowego w Hucisku 

Nowy parking przy kościele i ośrodku zdrowia na osiedlu Niwa

Budowa parkingu przy domu kultury  Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Głogowie Młp.

 Przebudowa ulicy Sikorskiego w centrum Głogowa Młp. Przebudowa ulicy Fabrycznej w Głogowie Młp.

 Przebudowa ulicy Piłsudskiego na osiedlu Niwa





MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ. Cena 1zł/cm2
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FOTOREPORTAŻ

Jeśli jesteś w związku  
albo w Twoim najbliższym 

otoczeniu jest osoba 
nadużywająca alkoholu  
grupa wsparcia dla osób 
współuzależnionych jest 

miejscem dla Ciebie.  
Tel.: 669 626 044 W
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Głogowska nekropolia i jej zabytki

Czerwiec w kulturze to wielki festiwal talentów. W tym 
miesiącu w naszym mieście odbyły się aż trzy przeglą-
dy o zasięgu wojewódzkim, których organizatorem był 
Miejsko Gminny Dom Kultury im. Franciszka Kotuli. 

Pierwszy festiwal rozpoczął obchody Dni Głogowa Młp. Bez-
pośrednio przed rozpoczęciem dni miasta na scenie głównej 
wystąpiły uczestniczki Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów 

Mażoretkowych i Cheerleaderkowych „FAME”. Widzowie 
mieli okazję obejrzeć ponad trzydzieści widowiskowych 
układów marszowo-tanecznych w trzech kategoriach tanecz-
nych i wiekowych. Wielkim atutem występów były kolorowe 
i bogate stroje uczestniczek oraz żywiołowa muzyka. Na za-
kończenie barwny korowód tancerek w towarzystwie Gmin-
nej Orkiestry Dętej z Głogowa Młp. przeszedł ulicami miasta.

Dwa kolejne przeglądy odbyły się już w nieco innej scenerii, 
bo na scenie plenerowej w parku Grabina. 15 czerwca scena 
należała do uczestników Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej. Na konkursie pojawiła się ponad 
setka uczestników z terenu województwa. Po uroczystym 
otwarciu Przeglądu przez Burmistrza Pawła Baja młodzi ar-

tyści zaprezentowali swoje umiejętności wokalne przed profe-
sjonalnym jury. Konkurs podzielony był na trzy kategorie wie-
kowe, a z każdej wyłoniono trzech najlepszych piosenkarzy. 
Występy trwały przez cały dzień aż do godzin wieczornych.  

Przez dwa kolejne dni scena zamieniła się w taneczny par-
kiet, bowiem w tych dniach wystąpili uczestnicy Woje-
wódzkiego Przeglądu Tanecznego „Roztańczona wiosna”. 
Pierwszego dnia przeglądu zaprezentowało się 20 grup 
tańca ludowego, a kolejnego – 47 zespołów tańca współ-

czesnego. W gminie Głogów Młp. młodzież chętnie udziela 
się w zespołach tańca ludowego, co zostało zaakcentowane 
podczas przeglądu. Nagrody i wyróżnienia zdobył rodzimy 
Zespół Pieśni i Tańca „Hanka” grupa 3, 4 i 5, Zespół Pieśni 
i Tańca „Lajkonik” oraz Dziewczęcy Zespół Tańca Ludowe-
go „Chabry”. A było o co walczyć. W łącznej puli nagród 
przeglądu znalazła się kwota aż 9 tys. zł. Jak co roku widzo-
wie mieli okazję zobaczyć widowiskowe choreografie i nie-
zapomniane kreacje sceniczne.

Katarzyna Madej 

CZERWIEC POD ZNAKIEM TAŃCA I ŚPIEWU

Mażoretki "Altro" z głogowskiego domu kultury

Największe brawa zebrali artyści wykonujący tańce ludowe
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Pokochałam konie i jako wolontariuszka jeździłam na dyżury 
opiekować się nimi oraz innymi zwierzętami przebywającymi 
w zabajskim mini zoo. Gdy skończyłam gimnazjum, wydawa-
ło mi się rzeczą naturalną, by w dalszym kształceniu wybrać 
kierunek weterynaryjny. Teraz przede mną studia.

Czyli zamieszkanie w Głogowie Małopolskim było pierw-
szym krokiem do ukształtowania w tobie pasji związanej 
z miłością do zwierząt?
Tak. To tutaj odkryłam swoje zainteresowania. Powiem 
szczerze, nie wiem czy moje losy potoczyłyby się podobnie, 
gdybym nadal mieszkała w Rzeszowie. Pewnie realizowała-
bym się w zupełnie innej dziedzinie.

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała: Katarzyna Madej

OŚWIATA

SALONIK PRASOWY (W BIEDRONCE )
GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, UL. PIŁSUDSKIEGO 24
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Masz 19 lat, dopiero co ukończone Technikum Weteryna-
ryjne i ogromny sukces na koncie, I miejsce z weterynarii 
na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Jesteś 
mistrzynią Polski. Jak się z tym czujesz?
Jestem bardzo szczęśliwa. Rywalizowałam z najlepszymi 
technikami weterynarii z całej Polski. Powiem szczerze, na-
wet nie śmiałam marzyć o takim sukcesie. Myślałam, że jeśli 
znajdę się w pierwszej dziesiątce, to już będzie bardzo wiele.

Od kiedy organizowane są Olimpiady Wiedzy i Umiejęt-
ności Rolniczych?
Po raz pierwszy OWiUR zorganizowano w 1963 r., ale edy-
cja w obecnym kształcie datuje się od 1976 r. Wówczas wyła-
niano zwycięzców w dwóch blokach tematycznych. W 2018 
r. odbyła się już XLII edycja, w ramach której rywalizowano 
w 11 blokach tematycznych, w tym weterynarii. OWiUR 
współorganizowany jest przez osiem polskich uniwersyte-
tów w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, 
które jest fundatorem nagród pieniężnych. Laureaci Olim-
piady korzystają także z możliwości rozpoczęcia studiów na 
wybranej uczelni poza kolejnością przyjęć.

Jak wyglądały eliminacje?
Olimpiada odbywa się w trzech etapach: szkolnym, okrę-
gowym i centralnym. Na etapie szkolnym udział wzięło po-
nad 20 000 uczniów z około 360 szkół w Polsce. Do etapu 
okręgowego wyłonionych zostało około 1 500 uczniów, a do 
etapu centralnego przeszło 210 osób.

Z tego, co słyszę, aby dostać się do etapu centralnego, trze-
ba przejść głęboką selekcję.
Taki jest cel Olimpiady – wyłonić najlepszych.

Tym bardziej gratuluję odniesionego sukcesu. Jak na niego 
zapracowałaś?
To wynik czterech lat nauki w Technikum Weterynaryjnym 
w Trzcianie. Szkoła oferuje bogatą bazę dydaktyczną w po-
staci świetnie wyposażonych pracowni, ale również zatrud-
nia bardzo dobrych nauczycieli. Od lat absolwenci szkoły 
w Trzcianie zajmują wysokie lokaty wśród olimpijczyków. 
W zeszłym roku przedstawiciel szkoły zajął 8. miejsce, a dwa 
lata temu 6. Jednak to mnie dopiero przypadł laur zwycięzcy.

Cztery lata nauki w zawodzie technik weterynarii, to dużo 
czy mało?
Jak widać wystarczy, aby zwyciężać (śmiech). Jednak nie 
wystarczyła sama nauka szkolna. Uczyłam się również 
w domu. Kupowałam specjalistyczne książki weterynaryj-
ne, ale sięgałam również po książki popularyzujące tajniki 
nauk związanych z życiem zwierząt i ich chorobami.

Skąd wzięło się twoje zainteresowanie weterynarią?
Osiem lat temu przeniosłam się z rodzicami z Rzeszowa do 
Głogowa Małopolskiego. Gdy usłyszałam o klubie jeździeckim 
w Zabajce, namówiłam swojego tatę na wykupienie mi lekcji 
jazdy konnej. To był początek mojej przygody ze zwierzętami. 

TAK SIĘ ZOSTAJE MISTRZEM POLSKI
Rozmowa z Julią Borkowską, mieszkanką Głogowa Małopolskiego,  

laureatką ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych z kierunku weterynaria

Zwyciężczyni XLII edycji OWiUR kierunek weterynaria
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„Głogowski Sztetl” – to tytuł projektu, w którym udział 
wzięli uczniowie z Głogowa Młp. Młodzi ludzie zbie-
rali informacje o historii Żydów w Głogowie Młp., 
przygotowywali wywiady oraz poszukiwali miejsc 
pamięci. Finałem projektu była wystawa oraz spo-
tkanie ze świadkami historii.

Młodzi ludzie mieli za zadanie zbadać historię Żydów w swo-
jej miejscowości. Podczas czterech warsztatów poznali szereg 
zagadnień związanych z kulturą i tradycją żydowską. Zebrali 
też różne materiały związane z wielokulturową historią Gło-
gowa. Efekty swojej pracy zaprezentowali podczas wyciecz-
ki finałowej, szlakiem najważniejszych śladów kultury gło-
gowskich Żydów. Przystanki obejmowały rynek z dawnymi 
domami i sklepami żydowskimi; miejsca dawnych cmenta-
rzy żydowskich oraz miejsce, gdzie niegdyś stała synagoga. 
Opowiedzieli również o wydarzeniach, które miały miejsce 
w Borze koło Głogowa, gdzie w czasie okupacji hitlerowskiej 
Niemcy dokonali kaźni na Żydach i Polakach. Na koniec 
wycieczki w szkole w Głogowie odbył się wielki finał pro-
jektu, z udziałem zaproszonych gości – władz gminy, świad-
ków historii, radia i telewizji oraz uczniów szkół.  O tym, 
jak istotne dla kultywowania pamięci o przeszłości są takie 
inicjatywy przekonuje nauczycielka historii pani Małgorzata 
Czech, która czuwała nad realizacją projektu – Dzięki pro-
jektowi młodzież nie tylko zapoznaje się z kulturą żydowską, 

ale też uświadamia sobie, jak bogatą historię może mieć ich 
mała ojczyzna, dzięki czemu bardziej się do niej przywiązuje. 
Poza tym, poznawanie wspólnej przeszłości Polaków i Żydów 
pozwala zburzyć uprzedzenia i łamać krzywdzące stereotypy, 
co jest podstawą do odbudowania dawnej zażyłości pomię-
dzy obiema społecznościami. Realizacja przedsięwzięcia była 
możliwa ramach „Szkoły Dialogu” – programu edukacyjne-
go fundacji Forum Dialogu, którego celem jest zapoznanie 
młodzieży z historią regionalną i kulturą żydowską.

Anna Morawiec

ŚLADAMI GŁOGOWSKICH ŻYDÓW

Wycieczka śladami głogowskich Żydów.  
Na zdjęciu uczniowie przy kirkucie przy ul. Sienkiewicza

W maju szkoła po raz drugi gościła zagranicznych studentów-
-wolontariuszy, tym razem w ramach projektu „International 
Education” realizowanego przez organizację AIESEC. Przez 
kilka dni Janaina z Brazylii i Amine z Algierii prowadzili za-
jęcia z uczniami. Przybliżali im kulturę, historię i geografię 
swoich państw oraz wskazywali na korzyści płynące z nauki 
języka angielskiego. Oprócz poznawania krajów gości, ucznio-
wie mieli możliwość praktycznego wykorzystania języka 
w trakcie różnorodnych gier i zabaw. Wolontariusze wzięli też 
udział w lekcjach geografii, zajęciach z muzyki i wychowania 
fizycznego. Amine grał z uczniami w piłkę nożną i siatkówkę 
i pokazywał, jak zapisać ich imiona w języku arabskim. Janaina 
ćwiczyła sambę z uczniami, którzy odwdzięczyli się prezen-
tacją przygotowanych przez siebie układów tanecznych, grą 
na skrzypcach i śpiewem. Wolontariusze odwiedzili również 
szkołę w Przewrotnem. Wizyta wolontariuszy nie byłaby moż-
liwa bez wsparcia ze strony mieszkańców Wysokiej Głogow-
skiej, którzy gościli ich przez okres 2 tygodni.

Już po raz drugi w tym roku szkolnym, młodzież wzięła 
udział w obozie językowym EuroWeek. Tym razem w podróż 
do Kotliny Kłodzkiej wyruszyło 14 uczniów klasy II gimna-
zjum, którzy w maju ubiegłego roku zdecydowali, że wygra-
ną w konkursie językowym – 2500 złotych – przeznaczą na 
dofinansowanie właśnie tego wyjazdu. Program EuroWeek 
– Szkoła Liderów jest międzynarodowym programem, który 
ma na celu rozwój zdolności przywódczych, kreatywności, 

komunikacji oraz umiejętności interpersonalnych uczestni-
ków. Majowy obóz odbywał się w małej miejscowości Dłu-
gopole Dolne. Wszystkie dni na obozie były wypełnione cie-
kawymi i rozwijającymi kreatywność zajęciami. Uczestnicy 
tańczyli, śpiewali, odgrywali teatralne scenki, nagrywali fil-
my, tworzyli własną firmę, stację telewizyjną i reprodukcje 
obrazów. Wzięli również udział w pokazie talentów i Mission 
Impossible. Mieli okazję posłuchać prezentacji o Kolumbii, 
Indiach i Filipinach. Nad wszystkim czuwali kolejni wolonta-
riusze – Panda z Wietnamu, Baju z Indonezji i Joe z Ugandy. 
Uczniowie poznali nie tylko wolontariuszy pochodzących 
z wielu zakątków świata, ale także nawiązali nowe znajomo-
ści z rówieśnikami ze szkół z Bydgoszczy, Jarosławia i Błoni.

Katarzyna Madej

Z ANGIELSKIM ZA PAN BRAT
Nie ulega wątpliwości, że znajomość przynajmniej jednego języka obcego w obecnych czasach jest ko-
niecznością. Jednak nauka języka, to nie tylko zapamiętywanie słówek i gramatyki. Istotne są również 
kwestie związane z kulturą i obyczajowością. Okazję do poznania języka angielskiego w inny sposób mieli 
uczniowie szkoły w Wysokiej Głogowskiej.

Zagraniczni studenci z Brazylii i Algierii prowadzili ciekawe zajęcia z uczniami
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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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28 maja uroczystości rozpoczęliśmy Mszą świętą w Sanktu-
arium Matki Bożej Głogowskiej. Refleksję nad nauką pły-
nącą z życia Prymasa pogłębił piękny program artystyczny 
przygotowany przez uczniów pod kierunkiem nauczycie-
lek: Agnieszki Szopińskiej, Renaty Rusin oraz Agaty Płonki. 
Następnie w pochodzie prowadzonym przez sztandar mło-
dzież zgromadziła się pod pomnikiem Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, gdzie odśpiewano hymn państwowy oraz 
złożono kwiaty. Później młodzież udała się do szkoły. Tam 
uczestniczyła w projekcji filmu o naszym patronie.

Święto patrona szkoły to także okazja do wręczenia nagród 
w Ogólnopolskim Konkursie „Z Prymasem Tysiąclecia w Trze-
cie Tysiąclecie”, organizowanym co roku przez naszą placówkę. 
Nadrzędną ideą konkursu jest propagowanie wiedzy na temat 
życia i działalności Kardynała. Intencją organizatorek konkur-
su, pani wicedyrektor Bożeny Łyczko oraz nauczyciela języka 
polskiego pani Agnieszki Goryckiej, było również uczczenie 
Roku Świętego Stanisława Kostki, który aktualnie obchodzi-
my w Polsce. Świadectwo Świętego Stanisława powiązane jest 
z działalnością i przesłaniem Prymasa Tysiąclecia, ponieważ 
Kardynał Wyszyński wielokrotnie apelował, abyśmy zwycięża-
li siebie samych, gdyż poprzez samokształcenie wpływamy na 
rozwój całego społeczeństwa. Mottem konkursu stały się sło-
wa Kardynała: Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą 
sztuką jest dobrze żyć dla niej. Konkurs przeprowadzony był 
w dwóch kategoriach: plastycznej i literackiej.

W uroczystości wręczenia nagród wzięli udział zaproszeni 
goście. W swoim przemówieniu burmistrz Głogowa Młp. 
pan Paweł Baj pogratulował wysokiego poziomu konkur-
su oraz podkreślił jego duże znaczenie dla rozwoju szkoły 
i gminy, natomiast ks. Adam Samel zauważył, że w obec-
nym okresie przygotowań do beatyfikacji Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego szczególnie ważne jest krzewienie wiedzy 
o życiu i dokonaniach Prymasa. 

Jury, biorąc pod uwagę zgodność z wymaganą tematyką i formą, 
walory artystyczne, pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu 
oraz poprawność językową wyłoniło tegorocznych laureatów. 
W kategorii najmłodszej zwyciężył Filip Widak (praca plastycz-
na), natomiast w klasach starszych szkoły podstawowej – Bar-
tosz Grundas, którego praca literacka zdobyła także Nagrodę 
Redaktora Jaromira Kwiatkowskiego oraz Zuzanna Król (praca 
plastyczna). W gimnazjum pierwsze miejsce zdobyła praca lite-
racka Anny Żezały, w kategorii plastycznej nagrodzono plakaty 
Michała Dąbrowskiego oraz Barbary Sołtys. Nagrodę specjalną 
Burmistrza Głogowa Małopolskiego otrzymały: Marta Ginal-
ska, Kaja Michalak oraz Paulina Surowiec, a Nagroda Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Głogowie Małopolskim została przyzna-
na Wiktorowi Kuligowi, Mikołajowi Dydze oraz uczniom z ora-
torium na misji Nguelemendoluka w Kamerunie. 

W bieżącym roku na konkurs napłynęło ponad 200 prac 
z Polski, Słowacji i Kamerunu. Świadomość tego, że tak wiele 

DZIEŃ PATRONA W SZKOLE W GŁOGOWIE
Kardynał Stefan Wyszyński był człowiekiem, którego często nazywamy Prymasem Tysiąclecia lub Ojcem 
Narodów, a niedługo zapewne będziemy nazywać świętym. Patronuje on naszej placówce już 19 lat i cho-
ciaż wiele pokoleń młodzieży wychowało się na jego nauce, choć wydawałoby się, że już wszystko zostało 
powiedziane, co roku, obchodząc Dzień Patrona, na nowo odkrywamy tę postać i niezmiennie czerpiemy 
z jego mądrości. Prymas Wyszyński jest dla nas symbolem patriotyzmu, miłości do Polski oraz wiary w uni-
wersalne, chrześcijańskie wartości, o czym świadczy choćby napis na sztandarze szkoły „Bóg i Ojczyzna”.

młodych ludzi znajduje inspirację w życiu i nauce Kardyna-
ła Wyszyńskiego napawa nas dumą i radością, zwłaszcza, że 
wybierając Prymasa na duchowego przewodnika, zdecydo-
waliśmy się na trudny patronat, zobowiązujący do ciągłej 
pracy nad sobą, rzetelności i odpowiedzialności. Co z tego 
patronatu można wynieść dla siebie? Może szacunek dla bliź-
niego, może miłość do Ojczyzny, a może wytrwałość w dą-
żeniu do celu? Na pewno te i wiele innych rzeczy, które są 
drogowskazem na drodze do dalszego, dobrego życia.

Sabina Malik, Anna Kuceł, SP w Głogowie Małopolskim

Dzień patrona był okazją do wręczenia nagród w ogólnopolskim konkursie prymasowskim
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Od września 2017 roku uczniowie klas gimnazjalnych z Zespołu Szkół 
w Przewrotnem zakwalifikowani do projektu „RAZEM DO PRZY-
SZŁOŚCI” mogą pogłębiać swoje zainteresowania przyrodnicze na 
zajęciach rozwijających z biologii i chemii. Podczas dodatkowych lek-
cji uczniowie wykonują samodzielnie eksperymenty, uczą się pracy 
w grupie, korzystają z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach 
projektu. Zajęcia prowadzi mgr Lucyna Pruchnik.

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

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

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

OŚWIATA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY ARTYKUŁ SPONSOROWANY ARTYKUŁ SPONSOROWANY ARTYKUŁ SPONSOROWANY

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

Chociaż to już kolejna edycja konkursu i tym 
razem uczestnicy nie zawiedli, zaskakując jury 
swoimi pracami. W konkursie wzięło udział 8 
placówek z powiatu rzeszowskiego, które na-
desłały ciekawe i pełne inspiracji prace, wyko-
nane różnymi technikami. Uczestnicy i goście 
zgromadzeni podczas uroczystości wręczenia 
nagród mieli możliwość podziwiania rodzi-
mych krajobrazów o różnych porach roku, 
widoków tajemniczych lasów oraz okolicznej 
architektury. Głównym wyróżnieniem w tym 
konkursie była Nagroda Dyrektora Zespołu 
Szkół w Budach Głogowskich, którą otrzyma-
ła Emilia Pruchnik z Publicznego Przedszkola 
w Wysokiej Głogowskiej. W pozostałych kate-
goriach nagrodzeni zostali:

W kategorii 3-4 latki: I miejsce – Antonina Wrona (Nie-
publiczne Przedszkole w Rogoźnicy), II miejsce – Weroni-
ka Tracz (Niepubliczne Parafialne Przedszkole im. św. Jó-
zefa w Głogowie Młp.), III miejsce – Łucja Krasoń (Punkt 
Przedszkolny w Budach Głog.).

W kategorii 5-6 latki: I miejsce – Błażej Bajek (Oddział 
Przedszkolny w Budach Głog.), II miejsce – Mirella Jamu-
ła (Oddział Przedszkolny w Budach Głog.) oraz Zuzanna 
Szeliga (Niepubliczne Parafialne Przedszkole im. św. Józefa 
w Głogowie Młp.), III miejsce – Dawid Grzywacz (Niepu-
bliczne Przedszkole w Budach Głog.) oraz Mariia Kryven-
chenko (Publiczne Przedszkole w Głogowie Młp.).

Wyróżnienia: Karina Piszcz (Niepubliczne Przedszkole w Bu-
dach Głog.), Kamil Wisz (Publiczne Przedszkole w Wysokiej 
Głogowskiej), Kacper Gancarz (Oddział Przedszkolny w Bu-

dach Głog.), Anna Ciźla (Publiczne Przedszkole w Pogwizdo-
wie Nowym), Magdalena Zięcina (Punkt Przedszkolny w Bu-
dach Głog.), Kornelia Bełz (Publiczne Przedszkole w Trzebosi), 
Adam Motowidło (Oddział Przedszkolny w Budach Głog.), 
Karol Jastrzębski (Punkt Przedszkolny w Budach Głog.).

Ważnym zadaniem – nas dorosłych – jest uwrażliwianie na-
szych dzieci już od najmłodszych lat, do poszukiwania piękna 
otaczającego nas świata, budowania pozytywnego wizerunku 
naszej małej Ojczyzny, a tym samym do utrwalania więzi spo-
łecznych i patriotycznych. Często nie dostrzegamy i nie widzi-
my piękna miejsca, w którym mieszkamy na co dzień. Dopiero 
po latach myślami i wspomnieniami wracamy w tamte miej-
sca. A to przecież ta „mała Ojczyzna” – czy to rodzinna wio-
ska, gmina, czy małe miasteczko jest miejscem zakorzenienia 
każdego z nas w domu, jakim jest wielka Ojczyzna – Polska.

Justyna Golema, Katarzyna Rzucidło  
– nauczycielki ZS w Budach Głogowskich 

MAŁA OJCZYZNA OCZAMI DZIECI
To już kolejna edycja Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. „Piękno naszej małej Ojczyzny” organizo-
wanego przez szkołę w Budach Głogowskich. Uczestnicy konkursu odszukiwali i uwieczniali najpiękniejsze 
miejsca i zabytki znajdujące się w ich najbliższym otoczeniu. Prace konkursowe wykonane przez laureatów 
zostały przedstawione w najróżniejszych formach plastycznych

Nagrodzeni w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki
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Przedstawiam kolejny fragment monografii Głogowa 
Młp., która wkrótce ukaże się drukiem. Tym razem jest 
to historia związana z wydzierżawieniem dóbr gło-
gowskich w 1786 r. Dominikowi Potockiemu staroście 
sokolnickiemu, bratu Piotra Potockiego, który po-
przez swoją żonę spowinowacony był z Radziwiłłową.

W 1786 r. propozycję zakupu Głogowa złożył Marii Karol Je-
rzy Fleming, zięć Jakuba Aleksandra Lubomirskiego, młodsze-
go brata jej zmarłego ojca, jednak księżna uznała jego ofertę 
za mało atrakcyjną. O sprzedaży Głogowa już prawie nie myślę 
perswadować – pisała do Piotra Potockiego w lutym 1786 r. – 
żeby to się nie mogło stać, tylko z wielką szkodą moją. Wolała już 
pozostać przy dzierżawie, licząc na to, że starosta sokolnicki 
przynajmniej z tej umowy wywiąże się jak należy. Jednak i tu 
spotkał ją zawód. Dominik nie objął dzierżawy osobiście, tylko 
wysłał zarządcę, Jerzego Strzeleckiego, jednego ze swoich szla-
checkich współpracowników. Tenże P. Strzelecki mało w Głogo-
wie bawi, po kilka niedziel go nie masz – skarżyła się na niego 
Maria – cały rząd powierzony ekonomowi i pisarczykowi, któ-
remu powierzono interesa kreyamtowe. Część obowiązków do-
tyczących kontaktów ze starostwem przejął komisarz księżnej 
Joachim de Poschman, ale bez współpracy z zarządcą, trudno 
mu było ze wszystkiego się wywiązać. Z cyrkułu przyszły roz-
kazy przygotowania kwater dla oficerów, a do tego niezbędna 
była praca chłopów pańszczyźnianych. Kwatery dla oficerów 
w Głogowie i Bratkowicach murować każą – donosiła księżna 
Piotrowi Potockiemu – a P. Strzelecki dni najmowych do tej fa-
bryki ustąpić nie chce. […]

Jerzy Strzelecki zaczął prowadzić rabunkową gospodarkę 
w lasach bratkowickich. Z Głogowa coraz przykrzejsze wia-
domości – pisała księżna w kolejnym liście. – Rewizję uczynili 
lasów bratkowickich, porachowali i z tych wyprowadzili tam 
szkody na sto kilkadziesiąt tysięcy. Urzędnicy z cyrkułu zain-
teresowali się tym, co działo się w lasach starościńskich. Po-
schman donosił, że z ich strony mogą być same kłopoty: Gro-
żą odebraniem starostwa za to, że arenduję, że nie mieszkam 
i że kwater jeszcze nie muruję, do której fabryki żadnej pomocy 
od JP. starosty za moje pieniądze doprosić się dotąd nie mógł 
komisarz mój. Księżna oczekiwała, że do sprawy włączy się 
Dominik Potocki i utemperuje swojego zarządcę. Wzywała 
Piotra, aby wpłynął na swojego brata. Podobne prośby kiero-
wała do matki Dominika Pelagii Potockiej: Jestem pewna łaski 
WMM. Pani Dobrodziejki, że raczysz interesowaniem swoim 
determinować Jmć Pana starostę sokolnickiego do ułatwienia 
się ze mną, a tym samym sprawić mi uspokojenie, którego je-
dynie szukałam i szukam, a od którego coraz bardziej oddalają 
mnie rządy P. Strzeleckiego. Jej prośby nie trafiały w próżnię, 
jednak ani matka, ani brat nie mieli większego wpływu na 
Dominika Potockiego, który zostawił swojemu zarządcy wol-
ną rękę we wszelkich działaniach. Ten zaś wykazywał pełną 
niefrasobliwość o czym ponownie donosił Poschman. We-
dług niego, Strzelecki pozwalał chłopom sprzedawać wojsku 
bydło na rzeź, co mogło skończyć się utratą sprzężaju na czas 
prac w polu. Radziwiłłowa podnosiła larum, ponieważ wie-
lu chłopów było zobowiązanych do odrabiania pańszczyzny 
z własnym zaprzęgiem. Raczysz WMM. Pan przypomnieć P. 
Strzeleckiemu i upomnieć Go – prosiła z kolei księżna samego 
Dominika Potockiego – ażeby lepszy był dozór i pilność około 
poddaństwa, aby wolności nie mieli wyprzedawania bydła.

Zarządca starosty sokolnickiego podejmował coraz to bar-
dziej kontrowersyjne decyzje. Mam wiadomość – pisała 
księżna w tym samym liście – że P. Strzelecki gorzelnię za-
kłada w Rudnej, co pewnie także dzieje się mimo woli WMM. 
Pana, zechcesz tedy zakazać założenia tej fabryki w dziedzicz-
nych dobrach moich, do których lasów pozwolić nie mogę. Za 
czasów Urszuli Lubomirskiej wszystkie gorzelnie i browa-
ry przeniesione zostały do dóbr starostwa bratkowickiego. 
Strzelecki postanowił na powrót uruchomić gorzelnię w jed-
nej ze wsi należących do dóbr głogowskich. Maria Radziwił-
łowa zaprotestowała, gdyż do rudzieńskiej gorzelni trzeba 
by było dostarczać drewno z lasów głogowskich, które były 
mniejszym kompleksem niż las bratkowicki. […]

Strzelecki okazał się nie tylko niekompetentnym zarządcą, ale 
dodatkowo dał się poznać, jako awanturnik, który nie wahał 
się podnosić ręki na chłopów. 18 kwietnia 1787 r. do urzędu 
wójtowskiego przybyli mieszkańcy Widełki Antoni Rzucidło 
i Paweł Węglowski, którzy poddali się obdukcji. Obaj mieli 
rany i siniaki na głowie, a zapytani o to, kto ich pobił, zgod-
nie odpowiedzieli, że „Wielmożny Jmć Pan Strzelecki”. Zresz-
tą zarządca Potockiego, nie wahał się wszczynać awantury 
nawet z Joachimem de Poschmanem. P. Strzelecki zrobił tam 
w Głogowie burdę prawdziwie hajdamacką – donosiła księżna. 
– Zamiast uspokojenia nieskończoną ponoszę subiekcję i szkodę 
w interesach. Komisarz Radziwiłłowej miał już do takiego stop-
nia dość Strzeleckiego, że chciał nawet porzucić służbę: Mój P. 
Poschman i stary, i słaby, i do hajdamactwa niezwyczajny, wcale 
mi się od tej usługi wymawia i porzucać chce wszystko, s’il a la 
moindre chose a dandler avec cet homme la (co się z najmniej-
szym stopniu wiąże z tym człowiekiem), który go już w stancji 
nachodził i ostatnim grubiaństwem traktował. Maria przekony-
wała swojego komisarza, aby został na służbie i robiła wszyst-
ko, aby pozbyć się Strzeleckiego. […] Maria była oburzona, do 
zakończenia kontraktu dzierżawnego brakowało jeszcze roku, 
lecz ona już stawiała warunek: Przy zakończeniu posesji wyma-
wiam to sobie, aby do tego, kto inny był użyty, a nie JP. Strzelecki, 
z którym inaczej traktować nie można, chyba les pistolets sur la 
table (z pistoletami na stole).

Robert Borkowski

KŁOPOTY MARII RADZIWIŁŁOWEJ

Ostatnia strona umowy między D. Potockim i M. Radziwiłłową (zbiory AGAD w Warszawie)
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polskich oficerów, których ciała odnaleziono w Katyniu. 
Całą rodzinę ogarnęła rozpacz.

Losy Henryka Domańskiego łatwo odtworzyć. Jesienią 
1939 r. trafił do obozu jenieckiego w Kozielsku. Tak, jak 
wielu innych polskich oficerów czekał na uwolnienie lub 
koniec wojny. Niestety, od marca 1940 r. NKWD zaczę-
ło sukcesywnie mordować Polaków, których pochowano 
w kilku zbiorowych mogiłach w Katyniu. Wiosną 1943 r. 
Niemcy odkryli groby i rozpoczęli identyfikację. Wśród 
ekshumowanych ciał znaleziono również zwłoki Henryka 
Domańskiego. Zidentyfikowano je na podstawie znalezio-
nych w kieszeniach osobistych papierów. Męczeńska śmierć 
Henryka Domańskiego została upamiętniona w jego ro-
dzinnym mieście. Jego nazwisko wyryte jest na obelisku 
katyńskim ustawionym w Głogowie Małopolskim w 2011 r.

Robert Borkowski

Henryk Domański urodził się 13 lipca 1887 r. w Głogo-
wie. Jego rodzicami byli Marcin i Anna z Buryanków. 
Henryk miał jeszcze rodzeństwo, starszego o trzy lata Mi-
chała i młodszych: Stanisława (ur. w 1898 r.), Karola (ur. 
w 1900 r.), i siostrę Juliannę (ur. w 1907 r.). Jako kilkuna-
stoletni młodzieniec, jeszcze przed utworzeniem „Sokoła” 
w Głogowie, udzielał się w różnych patriotycznych uro-
czystościach organizowanych w mieście. Po inauguracji 
działalności „Sokoła” w 1903 r., Henryk przywdział sokoli 
mundur jeszcze głębiej krzewiąc postawy niepodległo-
ściowe. W 1908 r., gdy miał 21 lat został wcielony do armii 
austriackiej. Po sześciu latach służby garnizonowej wybu-
chła I wojna światowa i Henryk trafił na front. Walczył 
we Włoszech w surowych górskich warunkach w Alpach. 
I wojna światowa dawała nadzieję Polakom na wywalcze-
nie własnej niepodległości, jednak wielu najlepszych pa-
triotów, podobnie jak Henryk Domański, musiało w ob-
cych mundurach walczyć za obce sprawy.

W 1918 r. rozpadła się monarchia Habsburgów i Henryk 
mógł wrócić do odradzającej się ojczyzny. Nie pora była 
jednak na okazywanie radości, jako żołnierz zamienił 
mundur austriacki na polski. W latach 1918-1921 służył 
w plutonie żandarmerii wojskowej w Rzeszowie, później 
w kawalerii. Munduru już nie ściągnął wiążąc się z woj-
skiem zawodowo. Po skończeniu kursu otrzymał stopień 
podoficerski, a następnie awansował na chorążego i został 
szefem plutonu wyszkoleniowego. Za udział w wojnie pol-
sko-bolszewickiej odznaczono go Krzyżem Walecznych 
i Medalem 1918-1921.

W latach 20. XX w. ożenił się z Bronisławą z domu Lubowicz, 
również głogowianką. Mieli dwie córki Marię i Aleksan-
drę. Na stałe przenieśli się do Lwowa, gdzie Henryk służył 
w kawalerii. Z końmi miał do czynienia nie tylko w wojsku, 
ale pasjonował się nimi również prywatnie. Miał swojego 
własnego i poświęcał wiele czasu troszcząc się o niego lub 
jeżdżąc konno. Szczęśliwe życie rodzinne przerwał wybuch 
II wojny światowej. Wraz ze zbliżaniem się Niemców z za-
chodu wielu Polaków uciekało na wschód, lecz po wkro-
czeniu Sowietów kierunek ucieczki zmienił się. Lwów został 
poddany Armii Czerwonej, Bronisława Domańska z córka-
mi uciekła na zachód zatrzymując się dopiero w Krośnie. 
Rodzina i znajomi namawiali także na ucieczkę Henryka. 
To oznaczało zdjęcie munduru z polskim orzełkiem i prze-
branie się w cywilną odzież. Henryk odmówił uznając, że 
jego żołnierski honor nie pozwala mu opuścić wojska. Trafił 
do rosyjskiej niewoli.

Ostatnią wiadomość od Henryka Domańskiego rodzina 
otrzymała jesienią 1939 r. W obozie w Żytomierzu Rosjanie 
oddzielali oficerów od szeregowych odsyłając tych ostat-
nich do domów. Jeden z szeregowców pochodzący z Wyso-
kiej Głogowskiej spełnił wówczas prośbę Henryka i przeka-
zał informację o jego losie bliskim. Odebrano mu wówczas 
dokumenty i wywieziono w głąb ZSRR. Wtedy nie wiedział 
jeszcze, gdzie miał trafić. O jego dalszym losie bliscy dowie-
dzieli się, gdy przez Niemców ogłoszone zostały nazwiska 
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Skąd pomysł na utworzenie młodzieżowej szkółki piłkarskiej?

Aneta Ginter: Dwa lata temu został 
wprowadzony pilotażowy program, 
który zakładał zapewnienie ciągło-
ści w szkoleniu piłkarskim młodzie-
ży w naszej gminie. Rozpoczęliśmy 
współpracę z UKS „IKAR”, przejmując 
grupy kończące szkolenie w UKS-sie, 

rejestrując je w PZPN, jako zawodników Głogovii. To natu-
ralny bieg rzeczy niezbędny, aby młodzież miała szanse na 
dalszy rozwój umiejętności piłkarskich. W związku z tym, 
iż grup ciągle przybywa Zarząd „Głogovii” podjął uchwa-
łę wydzielającą Akademię Piłkarską z osobnym budżetem 
i regulaminem. Chcemy rozwijać sportowe pasje wśród naj-
młodszych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej. 

Kto będzie zarządzał Akademią?

Aneta Ginter: Nad całością będzie czuwało dwóch koordy-
natorów, którzy będą mieli za zadanie powołanie trenerów, 
przygotowanie szkolenia i zaplecza oraz organizację profesjo-
nalnych treningów. Będą to Zenon Sasiela oraz Piotr Garula. 
Zenon Sasiela jest znany w naszej gminie przede wszystkim 
jako radny. Zawodowo zajmuje się logistyką i koordynacją 
transportu tak więc posiadane doświadczenie w organizacji 
pracy zespołu będzie przydatne w koordynowaniu grupami 
młodzieżowymi. Posiada także licencję trenerską UEFA C. 
Piotr Garula zajmie się stricte organizacją szkoleń i edukacją 
sportową. Będzie czuwał na odpowiednim przygotowaniem 
motorycznym i piłkarskim zawodników.

Na co w szkoleniu młodzieży będziecie zwracać szczegól-
ną uwagę?

Piotr Garula: Zaczynamy budować cał-
kiem nową Akademię, dlatego będzie-
my zwracać uwagę na dobór środków 
i przede wszystkim trenerów, posiada-
jących doświadczenie w pracy z dzieć-
mi i młodzieżą. Będziemy również kła-
dli nacisk na profesjonalne podeście do 
wszystkich zawodników, jak i do każ-

dej jednostki treningowej. Chcemy stworzyć grupy w rocz-
nikach od U10 do U18 i dać zawodnikom nowe możliwości 
piłkarskiego rozwoju poprzez np. grę w ligach i turniejach, 
udział w obozach i testach w klubach z najwyższego szczebla 
rozgrywkowego w Polsce. 

Budowanie szkółki piłkarskiej od podstaw to niełatwe  
zadanie. 

Piotr Garula: Cieszę się, że zostałem obdarzony zaufaniem 
i mogę to poprowadzić. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że 
początek będzie trudny i przed nami naprawdę dużo pra-
cy. Jednak jestem przekonany, że zarówno sztab trenerski 
i osoby zaangażowane w ten projekt są na to gotowe. Chce-
my dać naszej gminie jak największą jakość jeśli chodzi 
o rozwój piłkarski zawodników i uważamy, że drzemie tutaj 
ogromny potencjał.

Czy to też forma zaoferowania młodzieży czegoś innego?

Zenon Sasiela: Tak, bo oprócz wszech-
stronnego rozwoju fizycznego dzieci 
i młodzieży Akademia będzie stawiała 
również na sferę wychowawczą i pro-
filaktykę. Dzisiaj młodzi ludzie mają 
bardzo dużo ofert spędzania wolnego 
czasu jednak nie zawsze są one dla 

nich korzystne. Bardzo łatwy dostęp do Internetu, środo-
wisko rówieśnicze, które często prezentuje postawy nega-
tywne stwarzają zagrożenie w kształtowaniu odpowiednich 
postaw i zachowań. My chcemy stworzyć społeczność, 
która będzie przyciągała dzieci, pozwoli im zawiązać nowe 
przyjaźnie i przeżyć przygodę, do której w dorosłym życiu 
będzie wracało się wspomnieniami. 

Gdzie będą prowadzone treningi?

Aneta Ginter: Niestety „Głogovia” nie posiada bocznego bo-
iska treningowego, dlatego grupy będą trenowały wg ustalo-
nego grafiku na boisku Orlik w Głogowie Młp i w Przewrot-
nem, na boisku sportowym na osiedlu Niwa oraz na stadionie 
w Rogoźnicy. Przy wsparciu ze strony gminy boiska trawiaste 
zostaną odpowiednio dostosowane do treningów.

Czy dzieci i młodzież trenujące piłkę nożną w UKS „Ikar” 
nadal będą mogły tam kontynuować treningi?

Paweł Grzywacz: UKS „IKAR” będzie 
nadal prowadził szkolenia dzieci zo-
rientowane na piłkę nożną. Uczniow-
ski Klub Sportowy jest klubem 
przeznaczonym dla najmłodszych 
zawodników uprawiających sport od 
żaka. W kolejnym etapie dzieci prze-
chodzą „z orlika na stadion”, co uda-

ło się płynnie przeprowadzić dzięki porozumieniu z LKS 
„Głogovia”, które z powodzeniem wdrażamy od dwóch lat. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Katarzyna Madej

POWSTAJE AKADEMIA PIŁKARSKA „GŁOGOVII”
Rozmowa z prezes „Głogovii” Anetą Ginter, koordynatorami APG: Zenonem Sasielą, Piotrem Garulą  

oraz prezesem UKS „IKAR” Pawłem Grzywaczem

Odpowiadając na oczekiwania lokalnej społeczności: dzieci, 
młodzieży, rodziców, ludzi związanych ze sportem i działalnością 
samorządową powstała idea powołania Akademii Piłkarskiej Gło-
govii (APG). Analizując wszelkie okoliczności tj. umiejscowienie 
Głogowa Młp., perspektywy demograficzne gminy (zwiększająca 
się ilość rodzin w tym dzieci i młodzieży) jak i również możliwość 
bezpośredniej współpracy z pierwszą drużyną „Głogovii” uznano, 
iż jest to najlepszy czas, aby taka inicjatywa została zrealizowa-
na. – Mamy nadzieję, że idea ta zostanie dobrze przyjęta przez 
mieszkańców naszej gminy, a dzieciom i młodzieży zapewni bar-
dzo dobry rozwój zarówno pod względem sportowym jak i wy-
chowawczym. Jesteśmy przekonani, że podjęta inicjatywa będzie 
doskonałym miejscem na rozwijanie zainteresowań sportowych 
i miejscem na wartościowe spędzanie wolnego czasu młodzieży 
– dodają inicjatorzy.
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W tym roku po raz trzeci Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Głogowie Młp., siłownia 
„Wodnik GYM” oraz siłownia ARE YOU 
READY zorganizowali wspólnie jedną 
z większych imprez sportowych w naszej 
gminie. W zawodach wzięli udział siłacze 
amatorzy – mieszkańcy gminy Głogów 
Młp. oraz osoby spoza gminy – klienci tu-
tejszych siłowni. Uczestniczy musieli zmie-
rzyć się w sześciu konkurencjach: przerzu-
caniem opony o masie 200 kg, zegarem 
(125 kg), spacerem farmera, kłodą drwala 
(50 kg) oraz najbardziej widowiskową kon-
kurencją, czyli przeciąganiem samochodu 
o masie 3000 kg. W tym roku nowością był 
„drewniany paluch”, czyli konkurencja po-
legająca na podniesieniu drewnianego słupa i obróceniu go 
o kąt 180 stopni. Siłacze jak zwykle nie zawiedli dając pokaz 
siły i zaciętej rywalizacji. Zwycięzcą w klasyfikacji generalnej 
i zdobywcą tytułu Głogowskiego Mocarza 2018 został Mar-
cin Miazga. Drugie miejsce zajął ubiegłoroczny zwycięzca 
Grzegorz Jurek, a trzecie Marek Fila. A było o co walczyć. 
Nagrodą dla zwycięzców był laptop, tablet i smartfon, a dla 
pozostałych uczestników medale Głogowskiego Mocarza. 

O profesjonalne przygotowanie zawodów zadbał Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Głogowie Młp. Głównym koordyna-
torem zawodów był Paweł Grzywacz – menadżer ośrodka, 
a nad poprawnym przebiegiem każdej konkurencji czuwał 

sędzia główny Konrad Basara oraz sędziowie pomocniczy: 
Damian Pawlik, Dariusz Piotrowski, Marcin Bajek i Kry-
stian Szafran. Imprezę sprawnie poprowadził dziennikarz 
radiowy Marek Grzesik. W organizację imprezy zaanga-
żowało się również wiele firm z Głogowa i okolic, a spon-
sorem nagród głównych został Grzegorz Kozak z Domu 
Brokerskiego VECTOR. Zawody po raz kolejny cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem i jak zapowiadają organiza-
torzy, w przyszłym roku będą mogły wziąć w nich udział 
również kobiety.

Katarzyna Madej

MARCIN MIAZGA NOWYM SIŁACZEM!
Już po raz trzeci w Głogowie Młp. zmierzyli się najsilniejsi. W ramach obchodów Dni Głogowa Młp. na tere-
nach rekreacyjnych przy krytej pływalni „Wodnik” odbyły się zawody siłowe STRONGMAN – GŁOGOWSKI 
MOCARZ. Na zawodników czekało aż sześć wymagających konkurencji. 

Tegoroczni siłacze. Zwycięzca – Marcin Miazga – drugi z lewej 

Podczas gdy na scenie głównej odbywały się koncerty i wy-
stępy grup artystycznych, na boiskach rywalizowały drużyny 
sportowe. Rozgrywki zainaugurował Otwarty Turniej Siat-
kówki Plażowej o Puchar Burmistrza, zorganizowany przez 
LKS „Głogovię”. Do rywalizacji zgłosiło się osiem dwuoso-
bowych drużyn męskich, chociaż zainteresowanie turnie-
jem było znacznie większe, a zapytania wpływały od drużyn 
z okolicznych miejscowości. Pierwsze miejsce wywalczyli 
Marcin Bachórz i Andrzej Wielgosz. Pozostałe miejsca na 
podium zdobył duet Dziadosz – Kozub oraz Skała – Toma-
ka. Laureaci otrzymali puchary i nagrody wręczone na scenie 
głównej podczas oficjalnych uroczystości Dni Głogowa. 

Sportowe emocje towarzyszyły również drużynom roz-
grywającym Turniej Piłki Nożnej „OldBoy”. Osiem drużyn 
walczyło o pierwsze miejsce i tytuł mistrza turnieju, które 
ostatecznie zdobyła drużyna Niwa Team. Drugie miejsce 
na podium przypadło drużynie Policji, a trzecie – drużynie 
„OldBoy” Wysoka Głogowska. Puchary i nagrody wręczone 
zostały przez Burmistrza Pawła Baja na głównej scenie pod-
czas niedzielnych obchodów Dni Głogowa. W międzyczasie 

na stawach Traczewskich chętni mieli możliwość darmowe-
go wypożyczenia sprzętu wodnego – kajaków i rowerków 
wodnych. Na zakończenie sportowej soboty na terenach 
rekreacyjnych przy pływalni młodzież z UKS „Sajdak” za-
prezentowała otwarty pokaz łucznictwa.

Anna Morawiec

DNI GŁOGOWA W SPORTOWYM STYLU
Dni Głogowa Małopolskiego to nie tylko koncerty, wydarzenia kulturalne i atrakcje dla najmłodszych. W tym 
roku w ramach dwudniowego święta miasta dla mieszkańców przygotowano też wiele sportowych atrakcji.

Turniej Piłki Nożnej „OldBoy” o Puchar Burmistrza Głogowa Młp.
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Tegoroczny 41. finał turnieju odbył się w Świdwinie w woje-
wództwie zachodniopomorskim. Aby jednak dojść tak wy-
soko uczestnicy turnieju – uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – musieli najpierw 
przejść eliminacje środowiskowe, potem gminne, miejskie, 
powiatowe i wojewódzkie, by wreszcie dojść do finału cen-
tralnego. W finale startowali zdobywcy pierwszego i drugie-
go miejsca w eliminacjach szczebla wojewódzkiego. Wśród 
finalistów nie było więc osób przypadkowych, ale młodzież, 
która do zapobiegania pożarom podchodzi sumiennie 
i z dużym zacięciem. Ten etap wymagał od nich profesjo-
nalnej i uporządkowanej wiedzy – znajomości ustaw, obycia 
ze sprzętem pożarniczym, umiejętności udzielania pierw-
szej pomocy, a także odpowiedniego podejścia do turniejo-
wych zmagań, czyli rozwagi, opanowania i pewności siebie.

Zmagania uczestników odbywały się w ciągu dwóch dni i po-
dzielone były na kilka etapów. Młodzi adepci pożarnictwa mu-
sieli zmierzyć się m.in. z testem wiedzy pożarniczej, ćwicze-
niami praktycznymi polegającymi m.in. na rozwinięciu linii 
gaśniczych, zadaniu z zakresu ratownictwa medycznego czy 

odgadywaniu armatury pożarniczej oraz egzaminem ustnym. 
Ostatecznie Konrad Kozdrański, reprezentant gminy Głogów 
Małopolski, zdobył największą ilość punktów w kategorii szko-
ła podstawowa, tym samym zdobywając tytuł Mistrza Polski. 
Konrad przygotowywał się do turnieju pod opieką Małgorzaty 
Zięby, nauczycielki ZS w Pogwizdowie Nowym.

Anna Morawiec

KONRAD KOZDRAŃSKI NOWYM MISTRZEM POLSKI
Konrad Kozdrański został nowym Mistrzem Polski. Reprezentant gminy Głogów Młp., uczeń klasy VI Zespołu 
Szkół w Pogwizdowie Nowym zajął pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej w kate-
gorii szkoła podstawowa. Przechodząc kilka etapów eliminacji wykazał się ogromną wiedzą i umiejętno-
ściami w zakresie pożarnictwa.

Konrad (drugi z lewej) – nowy Mistrz Polski OTWP w kategorii szkoła podstawowa 

Na początku wszyscy uczestnicy zawodów wzięli udział 
w uroczystej Mszy św. polowej. O godzinie 10 rozpoczę-
ły się sportowe zmagania. W zawodach udział wzięło 14 
drużyn w tym 7 dziewczęcych. Zawody zostały rozegrane 
w trzech konkurencjach: rozwinięcie bojowe, bieg sztafeto-
wy na 400 metrów z przeszkodami oraz musztra. Głównym 
sędzią zawodów był bryg. Witold Wiercioch.

Ostatecznie w kategorii dziewcząt zwyciężyła MDP Wola 
Cicha, drugie miejsce zajęły dziewczęta z MDP OSP Hu-
cisko, a trzecie MDP OSP Pogwizdów Stary. W kategorii 
chłopców najlepsi okazali się chłopcy z MDP OSP Hucisko. 
Drugie miejsce zajęła drużyna z OSP Przewrotne, a trzecie 

OSP Pogwizdów Nowy. W konkurencji musztry najlepiej 
z ćwiczeniami poradziły sobie dziewczęta z OSP Wola Ci-
cha, a w grupie chłopców drużyna z Pogwizdowa Starego. 
Laureaci poszczególnych kategorii otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, medale i puchary, który wręczył obecny na zawo-
dach burmistrz Paweł Baj.

Przeprowadzane co roku zawody sprawdzają poziom wy-
szkolenia i umiejętności młodzieży. Przy okazji jest to spraw-
dzian własnych możliwości, poznanie swoich słabych stron, 
co pozwala lepiej przygotować się do prawdziwych działań 
przeciwpożarowych. Poza tym zawody to emocjonująca ry-
walizacja dla zawodników i świetne widowisko dla widzów.

Katarzyna Madej

MŁODZI STRAŻACY POKAZALI, CO POTRAFIĄ
Młodzi strażacy z gminy pokazali swoje umiejętności. 3 czerwca na boisku sportowym w Pogwizdowie Starym 
odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTiF. 
W zawodach udział wzięły młodzieżowe drużyny strażackie chłopców i dziewcząt z terenu gminy Głogów Młp.

Młodzież z gminy chętnie udziela się w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych.  
Ich członkami są zarówno chłopcy jak i dziewczęta

Młodzież zmierzyła się w trzech konkurencjach, sprawdzających ich umiejętności
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EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdro-
wotnego to dokument uprawniający do korzystania 
z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w razie na-
głego zachorowania czy wypadku podczas pobytu 
za granicą w krajach Unii. Warto pomyśleć o jej wy-
robieniu przed wyjazdem na zagraniczne wakacje.

DO CZEGO SŁUŻY EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumen-
tem, który potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ 
z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowe-
go pobytu na terenie innego państwa członkowskiego Unii Eu-
ropejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Han-
dlu (EFTA). EKUZ potwierdza, że posiadacz karty jest osobą 
ubezpieczoną i ma prawo do opieki zdrowotnej w państwie po-
bytu. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie świadczenia są 
bezpłatne – każde państwo członkowskie ustala w przepisach 
krajowych zasady udzielania opieki zdrowotnej. Karta gwaran-
tuje więc dostęp do opieki zdrowotnej jedynie w takim zakre-
sie, w jakim przysługują one obywatelom danego państwa.

GDZIE WYROBIĆ KARTĘ?

Przed wyjazdem na planowane wakacje należy udać się do wła-
ściwego oddziału wojewódzkiego NFZ ze względu na miejsce 
zamieszkania, gdzie należy złożyć wniosek o wydanie Europej-
skiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem 
czasowym (turystycznym). W Rzeszowie będzie to siedziba 

Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ul. Zam-
kowej 8. Wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem 
osoby upoważnionej, a także przesłać faksem, pocztą tradycyj-
ną lub elektroniczną. Należy pamiętać, że wniosek musi zostać 
podpisany. Wydanie karty jest bezpłatne i następuje w dniu 
złożenia wniosku osobiście w oddziale wojewódzkim NFZ, po 
dokonaniu weryfikacji uprawnienia wnioskodawcy. Do wyro-
bienia karty nie jest konieczne zdjęcie. Kartę trzeba wyrobić 
osobno dla każdego członka rodziny.

Katarzyna Madej

ZABIERZ KARTĘ EKUZ NA WAKACJE ZA GRANICĄ

EKUZ gwarantuje dostęp do opieki zdrowotnej w razie nagłego zachorowania czy 
wypadku podczas pobytu za granicą w krajach Unii

Sezon na grillowanie w pełni, a całe lato przed nami. 
Kiełbasa, karkówka czy skrzydełka z kurczaka 
w pewnej chwili mogą się znudzić, więc warto mieć 
w zanadrzu kilka oryginalnych przepisów. Co jesz-
cze polecają grillomani?

SCHABOWY Z GRILLA

Dla fanów popularnego schabowego w panierce polecamy 
jego grillowaną wersję. Jak ją przyrządzić? Delikatnie roz-
bite kotlety nacieramy przygotowaną wcześniej marynatą 
i odstawiamy do lodówki – najlepiej na kilka godzin, dla 
lepszych walorów smakowych. Tak przygotowane mięso 
należy opiekać na rozgrzanym grillu przez około 5 minut 
z każdej strony. Warto również przypiec pokrojone w pla-
sterki warzywa, polane marynatą z mięsa.

PSTRĄG Z MASŁEM KOPERKOWYM

Alternatywą dla mięsa może być pstrąg, który nie wyma-
ga wcześniejszego marynowania. Oczyszczoną rybę należy 
skropić sokiem z cytryny oraz przyprawić pieprzem i solą. 
Następnie przełożyć na tackę, owinąć folią spożywczą i od-
stawić na około godzinę do lodówki. W tym czasie nale-
ży przygotować masło koperkowe. Do miękkiego masła 
wystarczy dodać poszatkowany koperek, wyciśnięty przez 
praskę czosnek oraz jedną łyżkę soku z cytryny i dokładnie 
wymieszać widelcem. Przygotowane pstrągi grillujemy na 
tacce przez około 10 minut, po czym przekładamy na folię 
aluminiową i dodajemy po kawałku masła koperkowego. 
Szczelnie zawijamy i grillujemy.

GRILLOWANA KUKURYDZA

Dobrym pomysłem na dodatek do mięsa jest kukurydza. 
Kolbę można grillować w liściach. Dla dodatkowych walo-
rów smakowych warto ją przyrządzać z masłem i natką pie-
truszki, doprawić solą morską i świeżo zmielonym pieprzem. 
Alternatywą będzie przygotowanie słodko-pikantnej mary-
naty z miodu, oliwy, suszonych ziół i sproszkowanej chili, ob-
toczenie w niej oczyszczonych z liści i opłukanych kolb ku-
kurydzy i grillowanie na tackach przez około 15 – 20 minut. 

SER Z GRILLA

Camembert lub brie z grilla nie jest trudnym daniem. Wy-
starczy posmarować ser oliwą i dodać do niego ulubione 
przyprawy. Następnie zawinąć całość w folię aluminiową 
i wstawić na 30 minut do lodówki. Po tym czasie wyjąć ser 
i grillować go kilka minut z każdej strony. 

Blanka Borkowska

CZAS NA GRILLOWANIE

Grillowana kukurydza to świetny dodatek do mięs i sałatek
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Szczególny problem w gminie dotyczy wałęsających 
się psów. Zwierzęta te często uciekają z posesji i błąkają 
się po ulicach stwarzając zagrożenie dla mieszkańców, 
a w szczególności dzieci. Dlatego w okresie letnim Straż 
Miejska będzie zwracać szczególną uwagę na wywiązywa-
nie się właścicieli czworonogów z ich obowiązków – na 
trzymanie psów na posesjach, ale również prowadzenia 
ich na smyczy, regularne szczepienia, czy sprzątanie po 
pupilach w miejscach publicznych. Pamiętajmy o tym, że 
pies musi być wyprowadzany na smyczy, a przedstawiciela 
rasy uznanej za agresywną wyprowadzać trzeba zarówno 
na smyczy jak i w kagańcu. Dla właścicieli to nie przywi-
lej a obowiązek. Za niestosowanie się do przepisów gro-
zi mandat w wysokości nawet do 500 złotych. Cała akcja 
w gminie Głogów Młp. ma potrwać do końca września.

Katarzyna Madej

TRWA AKCJA STRAŻY MIEJSKIEJ:  
PRZYPILNUJ SWOJEGO PSA

Nawet 500-złotowy mandat może otrzymać właściciel psa, który nie opiekuje się należycie swoim czwo-
ronogiem. Wraz z nastaniem cieplejszych dni, Straż Miejska rozpoczyna akcję „Przypilnuj swojego psa”. 
Chodzi przede wszystkim o pilnowanie czworonogów i nie wypuszczanie ich poza posesję.

Każdy właściciel psa ponosi pełną odpowiedzialność za jego zachowanie

Każdy właściciel lub współwłaściciel 
posesji ma obowiązek umieszczenia 
oddawczej skrzynki pocztowej w do-
stępnej części nieruchomości, np. na 
prowadzącej na jej teren bramce 
wejściowej, ogrodzeniu lub przed 
drzwiami wejściowymi do budynku. 
Określa to Ustawa z dnia 23 listopada 
2012 r. o prawie pocztowym – mówi 
Łukasz Długoń, Komendant Straży 
Miejskiej w Głogowie Młp. Jej brak 
może prowadzić do nałożenia kary 
pieniężnej od 50 do nawet 10 000 zł. 

Obecność skrzynki ma umożliwić kurierowi lub listonoszo-
wi pozostawienie przesyłki w razie nieobecności lokatorów.

Brak skrzynki pocztowej będzie niósł ze sobą konsekwen-
cje prawne także poza grzywną. Właściciel nieposiadający 
skrzynki, który nie odbierze korespondencji sądowej lub 
urzędowej i któremu z tego powodu upłynie termin do doko-
nania określonej czynności, nie będzie miał możliwości jego 
przywrócenia, podważając prawidłowość doręczenia powia-
domienia o przesyłce. Posiadanie skrzynek oddawczych jest 
jednym z warunków prawidłowego doręczania korespon-
dencji, ułatwia listonoszowi przedmiotowe doręczanie jak 
również podnosi bezpieczeństwo w obrocie pocztowym.

Jak powinna wyglądać skrzynka? Musi być wykonana z ma-
teriału uniemożliwiającego kradzieże i zapewniać poufność 
zostawianym przesyłkom, a także zamykana na klucz. Ku-
rier powinien być w stanie umieścić w niej listy o wymiarach 

PAMIĘTAJ O SKRZYNCE POCZTOWEJ!
Każdy właściciel domu jednorodzinnego zobowiązany jest umieścić na terenie swojej posesji skrzynkę 
pocztową na listy – przypomina Straż Miejska w Głogowie Młp. Okazuje się, że wciąż wiele osób nie ma 
świadomości, że posiadanie skrzynki pocztowej jest wymagane przez prawo.

229 mm x 324 mm o łącznej grubości co najmniej 60mm, co 
określa również wymiary otworu wrzutowego – dla skrzynek, 
w których przesyłki listowe są wkładane ich krótszą krawędzią 
wynoszą nie mniej niż 325mm i nie więcej niż 400mm, a dla 
skrzynek, w których przesyłki są umieszczane ich dłuższą kra-
wędzią – nie mniej niż 230mm i nie więcej niż 280mm.

Anna Morawiec

Za brak skrzynki można 
zapłacić karę
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Głogów Młp.: Sklep „Super - Sam” GS*; 
Sklep Delikatesy „Dwójka” GS; Sklep 
Delikatesy „Centrum”; PIWEX Sklep 
firmowy ul. Długa (osiedle Słoneczne); 
Sklep nr 6 w Głogowie Młp. (osiedle Sło-
neczne) GS; Sklep p. Zofii Liszcz; Salo-
nik prasowy w Biedronce.
Wysoka Głogowska: SPAR; Sklep p. 
Furman
Budy Głogowskie: Sklep nr 10 - GS; 
Sklep p. Bober; Sklep p. Kogut
Przewrotne: Sklep p. Rusin; Sklep nr 9 
"Delikatesy Centrum" - GS
Styków: Sklep p. Pasek
Pogwizdów Stary: Sklep p. Kluzińskich
Hucisko: Sklep nr 8 - GS
Zabajka: Delikatesy „Borówka”, Sklep 
KAMA
Miłocin: Delikatesy „Dwójka” - GS
Rudna Mała: Sklep nr 16 „Delikatesy 
Centrum” - GS
Lipie: Delikatesy „Premium” - GS
Rogoźnica: Sklep p. Marczydło

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

Wydawca: 
Podkarpacki Klub Samorządności
(Zadanie realizowane na zlecenie 
Gminy Głogów Młp.)
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ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12, 
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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

6 lipca – początek wystawy Andrzeja Korca, Galeria pod Ratuszem 
w Głogowie Młp.

14–15 lipca – II eliminacja Zawodów Towarzyskich i Regionalnych „Za-
bajka CUP 2018”. Ludowy Klub Jeździecki „Zabajka”

15 lipca
– XX zbiórka krwi w ramach akcji „Ognisty Ratownik Gorą-
ca Krew” i IV rejestracja potencjalnych dawców szpiku Fun-
dacji DKMS, Dom Ludowy w Hucisku, godz. 10.00 – 14.00

27–29 lipca – Zawody Ogólnopolskie i Regionalne w Skokach, Klub Jeź-
dziecki „Leśna Wola”

02.06.br. – oszustwo internetowe za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego OLX 
na szkodę mieszkańca miejscowości Pogwizdów Nowy.

04.06.br. – usiłowanie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzania wła-
snym mieniem przez zmianę zapisu danych informatycznych na serwerze 
poprzez zaszyfrowanie znajdujących się tam danych, a następnie żądanie 
zapłaty w walucie BITCOIN w zamian za odszyfrowanie danych na szko-
dę spółki w miejscowości Rogoźnica. 

06.06.br. – oszustwo internetowe za pośrednictwem portalu aukcyjnego Allegro 
na szkodę mieszkańca miejscowości Wola Cicha.

08.06.br. – kradzież z włamaniem do pojazdu ciężarowego przewożącego prze-
syłki kurierskie na trasie Poznań – Rogoźnica, w wyniku której sprawcy 
dokonali kradzieży przewożonego towaru. 

14.06.br. – wypadek drogowy w miejscowości Styków, w wyniku którego obrażeń 
ciała doznała kobieta.

14-20.06.br. – kradzież komputera typu laptop w miejscowości Budy Głogowskie.

15.06.br. – kradzież z włamaniem do pojazdu ciężarowego przewożącego prze-
syłki kurierskie na trasie Łódź – Rudna Mała, w wyniku której sprawcy 
dokonali kradzieży sprzętu elektronicznego. 

15.06.br. – wykorzystanie danych adresowych na szkodę jednej ze spółek w miej-
scowości Rogoźnica. 

17.06.br. – kradzież portfeli wraz z dokumentami, telefonu komórkowego oraz 
innych drobnych przedmiotów na szkodę dwóch mieszkańców miejsco-
wości Przewrotne.

18.06.br. – wypadek w pracy na terenie jednej z firm w miejscowości Rudna Mała, 
w wyniku którego obrażeń ciała doznał mężczyzna.

19.06.br. – wypadek drogowy w miejscowości Lipie, w wyniku którego obrażeń 
ciała doznali jego uczestnicy. 

20.06.br. – wypadek drogowy w miejscowości Pogwizdów Nowy, w wyniku które-
go obrażeń ciała doznał kierujący rowerem.

20.06.br. – oszustwo przy zakupie telefonu komórkowego za pośrednictwem skle-
pu internetowego na szkodę mieszkańca miejscowości Miłocin. 




