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POLECAMY

Przedstawiamy program pikników rodzinnych w naszej gminie: 

17 lipca – Piknik Rodzinny w Budach Głogowskich, Stadion Victoria Budy;
20 lipca – Piknik Rodzinny w Lipiu, Dom Ludowy;
21 lipca – Piknik Rodzinny w Rudnej Małej, Dom Ludowy;
27 lipca – Piknik Rodzinny w Woli Cichej, Dom Ludowy;
28 lipca – Piknik Rodzinny w Przewrotnem, Boisko Sportowe Studzieniec;
4 sierpnia – Piknik Rodzinny w Rogoźnicy, Dom Ludowy;
11 sierpnia – Piknik Rodzinny w Stykowie, Szkoła Podstawowa;
18 sierpnia – Piknik Rodzinny w Zabajce/Dożynki Gminne,
25 sierpnia – Piknik Rodzinny w Pogwizdowie Starym, Rajska Dolina;
1 września – Piknik Rodzinny na Osiedlu Niwa w Głogowie Małopolskim.
Szczegółowe informacje, takie jak godziny oraz programy poszczególnych pikni-
ków podawane będą na bieżąco na naszej stronie internetowej.
Na pełne atrakcji, spędzone w gronie rodziny i przyjaciół pikniki, zaprasza bur-
mistrz Głogowa Małopolskiego wraz z organizatorami.

ZAPRASZAMY NA PIKNIKI 
RODZINNE

Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi ruszył cykl pikników rodzinnych 
w naszej gminie. Imprezy te odbywać będą się w każdej z miejscowości 
należących do terenu Gminy Głogów Małopolski. Najbliższy odbędzie 
się już w 17 lipca w Budach Głogowskich. Organizatorzy zapewniają 
moc atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
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święta naszego miasta  ......... str. 5

GOSPODARKA
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ODBYŁ SIĘ IV ZJAZD RODZINY ŁADOSIÓW 
Rozmowa z p. Lucyną Ładoś – wiceprzewodniczącą komitetu organizacyjnego zjazdu, p. Anetą Ginter 
z d. Ładoś – współorganizatorką zjazdu, p. Robertem Borkowskim – dyrektorem Miejsko Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Głogowie Małopolskim oraz p. Pawłem Bajem – burmistrzem Głogowa Młp.

Kiedy i gdzie odbyło się spotkanie oraz przedpremiera filmu?

L. Ładoś: Zjazd rodu Ładosiów, który swe korzenie ma 
w Głogowie Małopolskim, odbył się 22 czerwca, już po raz 
czwarty. Uczestniczyło w nim ponad 50 osób. Na zaprosze-
nie komitetu organizacyjnego, oprócz miejscowych, odpo-
wiedzieli członkowie rodu z Warszawy, Gdańska, Lublina, 
Katowic, Wrocławia, Krakowa, Gliwic, Niska, Nowosielca 
k. Niska, Chrząstawy Wielkiej k. Wrocławia, Szałszy k. Gli-
wic, Mordarki k. Limanowej, Sierczy k. Krakowa oraz Rze-
szowa. 20 osób odwiedziło miasto swoich przodków po raz 
pierwszy. Warto dodać, że pierwszego Ładosia (Janos La-
dosz) sprowadził do Głogowa z Węgier w 1676 roku ówcze-
sny właściciel miasta – Hieronim Lubomirski. W tym dniu 
po części oficjalnej w sali widowiskowej MGDK w Głogo-
wie Młp. odbył się pokaz przedpremierowy filmu o Alek-
sandrze Ładosiu. 

Jak to się stało, że powstał taki film? Czy miało to jakiś 
związek z dokumentem „Paszporty Paragwaju”? Proszę 
wyjaśnić, dlaczego akurat w Głogowie Młp. odbywają się 
te spotkania. Ma to związek z ojcem Aleksandra Ładosia, 
pochodził z Głogowa Młp., prawda?

A. Ginter: Produkcję filmu rozpoczęto na zlecenie bur-
mistrza Pawła Baja, który zasiada w  zarządzie Fundacji 
im. Rodziny Ulmów SOAR, mającej na celu upamięt-
nienie bohaterstwa i  odwagi Polaków ratujących Żydów. 
Film powstał, by przywrócić należną pamięć Aleksandro-
wi Ładosiowi. Ten związany był z  naszym miastem po-
przez swojego ojca Jana, który wywodził się z  Głogowa. 
Tego nazwiska świat do tej pory nie znał. Jak czytamy 
w publikacjach, dopiero w 2017 roku odkryto dokumen-
ty w Archiwum Federalnym w Bernie, z których wynika, 
że to właśnie polski poseł i jego ludzie wymyślili metodę 
ewakuacji polskich Żydów na latynoamerykańskich pasz-
portach. Ładoś, jako jeden z pierwszych na świecie, miał 
świadomość tego, jakie są plany Niemców, dzięki czemu 
na wczesnym etapie Holokaustu oferował pomoc polskie-
go rządu w  ucieczce przed zagładą. Udało mu się ocalić 
około 10 tysięcy osób. 

Proszę mi powiedzieć, skąd znalazły się pieniądze na reali-
zację filmu. Jaka jest obsada? 

A. Ginter: Film zrealizowany został dzięki dotacji z Pod-
karpackiej Komisji Filmowej oraz z budżetu naszej gminy. 
Reżyserem filmu jest Roland Dubiel, natomiast koordyna-
cję nagrań burmistrz powierzył Robertowi Borkowskiemu, 
dyrektorowi gminnej biblioteki. W rolę Aleksandra Ładosia 
wcielił się przedstawiciel rodziny – Mariusz Ładoś z Żywca, 
z uwagi na fizyczne podobieństwo do głównego bohatera. 
Role dyplomatów zagrali: Konstantego Rokickiego – Piotr 
Bała, Stefana Ryniewicza – Jerzy Kiebała i  Juliusza Kühla 
– Przemysław Żak. Natomiast współpracującego z polskimi 
dyplomatami przedstawiciela środowisk żydowskich Cha-
ima Eissa zagrał Krzysztof Fudali.

Gdzie kręcone były zdjęcia do filmu? W Głogowie Młp. czy 
może gdzieś indziej?

R. Borkowski: Pierwsze zdjęcia do filmu zostały nakręco-
ne w Głogowie oraz w Warszawie, a następnie w Szwajcarii. 
Filmowcy gościli u Jakuba Kumocha, ambasadora Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Bernie, który udzielił wywiadu. Polski 
ambasador w sposób szczególny zaangażował się w badania 
związane z  wojenną działalnością tzw. grupy berneńskiej, 
której przywódcą był Ładoś. Sceny fabularne nakręcono 
w Pałacu Myśliwskim Potockich w Julinie. W filmie wyko-
rzystano również materiały archiwalne znajdujące się w Ar-
chiwum Akt Nowych w Warszawie oraz ostatnio pozyskane 
przez Polskę z Izraela Archiwum Chaima Eissa, znajdujące 
się w Muzeum Obozu Auschwitz. Wywiadów udzielili także 
dziennikarze Dziennika Gazety Prawnej – Zbigniew Parafi-
nowicz i Michał Potocki.

Proszę opisać, jak wyglądał tegoroczny zjazd oraz opowie-
dzieć o poprzednich. 

L. Ładoś: Zjazdy odbywają się od 2010 roku co trzy lata. 
Gromadzą członków rodziny z kraju i z zagranicy. Na dru-
gim zjeździe gościliśmy ekipę filmową z Warszawy z Anną 
Ciałowicz i reżyserem Robertem Kaczmarkiem. Zjazd 
rozpoczyna się mszą świętą w intencji rodziny, następnie 
wszyscy udają się na cmentarz, by pomodlić się na grobach 
przodków. Później następuje część oficjalna z udziałem za-
proszonych gości i rodzinna biesiada. Drugi dzień zjazdu 
zazwyczaj upływa turystycznie. Uczestnicy udają się na wy-
cieczki do miejsc związanych z rodziną Ładosiów, tj. Rze-
szów, Łańcut i Leżajsk. Rodzina odwiedziła także Lwów, 
miasto, w którym w 1891 roku urodził się Aleksander. 

Dlaczego ten film ma znaczenie dla Głogowa Młp.? 

P. Baj: Film jest promocją dla naszego miasta, gdyż postać 
Aleksandra Ładosia jest z nim związana. Przyszła pora, aby 
uhonorować grupę Ładosia i cieszy fakt, że możemy w tym 
jako samorząd uczestniczyć. W przedpremierze filmu, któ-
ra odbyła się podczas zjazdu rodziny Ładosiów, uczestniczył 
ambasador RP w Bernie – Jakub Kumoch, co podniosło ran-
gę wydarzenia. Od prezydenta RP Andrzeja Dudy, który tak-

Zjazd rodziny Ładosiów odbył sięj już po raz czwarty 
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że otrzymał zaproszenie, otrzymaliśmy flagę z dedykacją i list 
gratulacyjny. 19 czerwca w Teatrze Polskim w Warszawie od-
była się gala wręczenia medali Virtus et Fraternitas. Podczas 
ceremonii prezydent Andrzeja Duda odznaczył pośmiertnie 
Aleksandra Ładosia. Ród Ładosiów oraz gminę reprezento-
wała siedmioosobowa delegacja rodziny Ładosiów.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Anna Morawiec
Serdecznie dziękujemy burmistrzowi Pawłowi Bajowi za 
życzliwość i pomoc w organizacji zjazdu. Dzięki okaza-
nemu wsparciu udało się stworzyć niezapomniane wyda-
rzenie, które mieszkańcy miasta oraz przybyli goście będą 
długo wspominać. Słowa podziękowania za bardzo dobrą 
współpracę kierujemy także do pracowników Urzędu Miej-
skiego i dyrektora MGBP w Głogowie Młp. Roberta Bor-
kowskiego – Ród Ładosiów. Zjazd rozpoczęła msza św. w intencji rodziny

Świętowanie rozpoczęło się już w sobotę od Wojewódzkiego 
Przeglądu Zespołów Mażoretkowych i Cheerleaderkowych 
„FAME”. Mażoretki i cheerleaderki przy dźwiękach tanecz-
nej muzyki zaprezentowały widowiskowe układy z elemen-
tami akrobatyki i żonglerki. Wieczorem mieszkańcy gminy 
mogli bawić się przy dźwiękach muzyki tanecznej.

Niedzielne świętowanie rozpoczął lokalny blok arty-
styczny, podczas którego zaprezentowały się zespoły ta-
kie jak: ZPiT „Przewrotniacy”, Zespół Taneczny „Taka 
Paka”, Grupa Baletowa „Clovers”, grupa przedszkolna 
„Paczka szaraczków” oraz „Jeżyki”, ZPiT „Koralik”, ZPiT 
„Hanka”, Przedszkole Parafialne im. Michała Archa-
nioła, Przedszkole Publiczne w Głogowie Młp., Przed-
szkole Parafialne im. Józefa w Głogowie Młp., Zespół 
Tańca Nowoczesnego „Candies”, ZPiT „Lajkonik”, chór 
„Akordyka”, zespół wokalno-instrumentalny Zespołu 
Szkół w Głogowie Młp., zespół wokalny „Perełki”, Dzie-
cięca Grupa Teatralna „Ufo nad Szopką”, zespół wokalny 
„Złota nutka”, Zespoły Tańca Nowoczesnego „Fenomen 
Mini”, „Fenomen” oraz „Fenomen Gold”, zespół wokalny 

„Gwiazdeczki”, Grupa Teatru Niespodziewanego „Anty-
nuda” oraz Kapela „Przewrotniacy”.

Gokarty, karuzele czy dmuchane zjeżdżalnie – to tylko 
niektóre z niezliczonych atrakcji, jakie czekały na dzieci 
podczas tegorocznych Dni Głogowa Małopolskiego. Tra-
dycyjnie już, odbyła się również kolejna edycja zawodów 
o Puchar Burmistrza pod nazwą „Głogowski Mocarz 2019”, 
w której zwyciężył p. Arkadiusz Szmuc. 

Występy lokalnych artystów poprzedzały koncert gwiazdy 
weekendu – Sylwii Grzeszczak, która zgromadziła przed 
sceną rzesze fanów. Z głogowskiej ceny można było usły-
szeć hity takie jak „Tamta dziewczyna”, „Małe rzeczy” czy 
„Księżniczka” w wykonaniu samej artystki z zespołem. Przy 
akompaniamencie muzyki bawiły się całe rodziny, począw-
szy od najmłodszych, po dorosłych mieszkańców naszej 
gminy i okolicznych miejscowości, którzy zdecydowali się 
nas w ten dzień odwiedzić. Dwudniowe święto miasta za-
kończyła dyskoteka pod gwiazdami oraz pokaz fajerwerków.

Anna Morawiec

DNI GŁOGOWA ZA NAMI
22 i 23 czerwca obchodziliśmy Dni Głogowa Małopolskiego. Był to czas wspólnej zabawy oraz spotkań 
w gronie rodziny i znajomych. Jednak oprócz czasu spędzonego z najbliższymi, mieliśmy okazję skorzystać 
z wielu atrakcji, które specjalnie na tę okazję przygotowali organizatorzy.

Kapela „Przewrotniacy” podczas występu

Występy lokalnych grup artystycznych poprzedziły koncert gwiazdy wieczoru
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DNI GŁOGOWA W OBIektYWIe

Zdjęcia: Mikołaj Garlak, Piotr Grygiel
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www.jamniczek.pl

36-060 Głogów Młp. ul. Młynarska 15

Wizyty na tel. 503 025 625

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

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

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

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

Gabinet weterynaryjny

Młodzież mogła odkryć na nowo głogowskie zabytki, po-
znać ich historię i historie ludzi z nimi związanych. Co-
dzienny widok architektury naszego miasta powoduje, że 
często przechodzi się koło niej obojętnie. Tym razem sy-
tuacja wyglądała inaczej, gdyż uczniowie, często po raz 
pierwszy, dowiadywali się o różnych ciekawostkach zwią-
zanych z – wydawałoby się – zwyczajnymi obiektami. 

Było ciekawie, czasami intrygująco, a barwna historia prze-
nosiła myśli uczniów w odległą przeszłość. Okazuje się, że 
krocząc przez rynek miasta, przez jego uliczki, można od-
kryć niejedną tajemnicę.

Robert Borkowski, dyrektor MGBP

SPACeRkIeM PO GŁOGOWIe
W poniedziałek i we wtorek – 17 i 18 czerwca – dwie grupy uczniów ze szkoły podstawowej uczestniczyły 
w zwiedzaniu Głogowa Małopolskiego. Przewodnikiem był dyrektor MGBP, Robert Borkowski. 

Wyniki egzaminów ósmoklasistów oraz gimnazjalistów z te-
renu naszej gminy prezentują się dobrze. Nasi absolwenci 
osiągnęli wyraźnie lepsze rezultaty w porównaniu do gmin 
sąsiednich czy uczniów z terenu powiatu i kraju. Świadczy 
to o wysokim poziomie nauczania w naszej gminie.

W części humanistycznej naszym ósmoklasistom oraz 
gimnazjalistom udało się uzyskać średni wynik wynoszący 
63  %. Część ścisłą, do której należały między innymi za-
dania z zakresu matematyki, udało się zaliczyć ze średnim 
wynikiem 50 %. Średnia z egzaminu z języka angielskiego 
wyniosła 61 %, natomiast z języka niemieckiego 92 %.

W Głogowie Małopolskim do egzaminów podeszło 
łącznie 164 uczniów, z czego 77 to absolwenci gimna-
zjum, a 87 szkoły podstawowej. W Przewrotnem wzięło 
w nich udział 33 uczniów tamtejszego gimnazjum oraz 
18 ósmoklasistów. W Wysokiej Głogowskiej do egzami-
nów podeszło 26 absolwentów gimnazjum oraz 27 szkoły 
podstawowej. Z Zespołu Szkół w Budach Głogowskich 
do egzaminów przystąpiło 16 uczniów gimnazjum oraz 
19  absolwentów szkoły podstawowej. W Zespole Szkół 
Ogólnokształcących napisało go 21 absolwentów gim-

nazjum. Łącznie, z terenu naszej gminy do egzaminów 
przystąpiło 361 uczniów.

Osiągnięcie takich rezultatów było możliwe dzięki oddanym 
nauczycielom, którzy przez swą sumienną pracę kształtują 
kolejne pokolenia Polaków. W imieniu absolwentów oraz 
rodziców dziękujemy im za włożony trud.

Anna Morawiec

DOBRY WYNIk eGZAMINÓW ÓSMOkLASIStÓW
Za nami egzaminy ósmoklasistów oraz gimnazjalistów. Tegoroczne testy były w pewien sposób historyczne, 
ponieważ po raz ostatni przystąpili do nich absolwenci gimnazjum. Oba roczniki łączy teraz wspólne wyzwa-
nie, bowiem zarówno uczniowie kończący szkołę podstawową, jak i gimnazjum, stanęli przed wyborem szko-
ły średniej, w której kontynuować będą swoją edukację. Wybór ten uzależniony jest od wyników, jakie udało 
się uczniom uzyskać w powyższych egzaminach. Jak prezentują się one w naszej gminie? O tym poniżej. 
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AL-ANON Grupy Rodzinne zapraszają na spotkania w każdy wtorek o godzinie 18:00 do 
MGDK w Głogowie Młp., pokój nr. 105. Mitingi otwarte dla wszystkich zainteresowanych 
odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

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

Najlepszą kobietą w kategorii Wiekowej K30 okazała się p. Kinga Walania  
z TKKF „Sokół” Głogów Małopolski

Startem i metą dla biegu było Centrum Promocji Natura, 
gdzie odbył się w tym dniu także Piknik Rodzinny. Nie-
dzielne niebo było przejrzyście niebieskie, a słońce dawa-
ło się we znaki szczególnie uczestnikom biegu oraz rajdu. 
Innego zdania były dzieci, które korzystając z czerwcowe-
go słońca świetnie bawiły się na przygotowanych dla nich 
atrakcjach. Ogromne bańki mydlane czy basen z pojazdami 
wodnymi to tylko niektóre z atrakcji, które organizatorzy 
przygotowali dla najmłodszych.  Dzieci miały do dyspozy-
cji również ściankę wspinaczkową, harleye oraz quady, a 
dorośli – bezpłatne masaże.

Mieszkańcy Bud Głogowskich oraz goście z całej gminy i oko-
lic tłumnie zgromadzili się na miejscu, by wspierać uczestni-
ków. Trasa wiodła w kierunku Rezerwatu przyrody „Zabło-
cie”, a następnie przez las w Porębach Kupieńskich, gdzie nad 
bezpieczeństwem oraz dla orzeźwienia uczestników czuwali 
strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucisku.

W kategorii OPEN, najlepszym z zawodników z terenu 
naszej gminy okazał się p. Andrzej Zwierzchowski z Bie-
gunkaTeam, który z czasem 1:27:48 zajął trzecie miejsce 
na podium. Godny podziwu wynik, osiągnął także repre-
zentujący Centrum Animacji Społecznej p. Jacek Gut, któ-
ry pokonał trasę w czasie 1:30:08. W kategorii OPEN NW, 
zwyciężył p. Tomasz Wojtowicz z Bieszczadzkiego Klubu 
Nordic Walking, który ukończył rajd w czasie 28:14. Naj-
lepszym przedstawicielem naszej gminy w tej kategorii był 
reprezentujący TKKF ,,Sokół” Głogów Małopolski p. Fran-
ciszek Zieliński, który z czasem 36:22 zajął 13 miejsce. Tuż 
pod nim, na 14 pozycji w klasyfikacji uplasowała się rów-
nież reprezentująca „Sokoła” p. Dorota Rejus, osiągając czas 
38:40. Zawodnicy zostali podzieleni także ze względu na 
wiek. W przedziale wiekowym K20, najlepszym zawodni-
kiem okazała się p. Dominika Hul z Mrowli, która osiągnę-
ła wynik 1:49:56. Najlepszą kobietą w kategorii Wiekowej 
K30, okazała się p. Kinga Walania z TKKF ,,Sokół” Głogów 
Małopolski, która czasem 1:39:57 zdeklasowała występują-
ce w swojej kategorii uczestniczki. Kategoria K40 należała 
do p. Doroty Róg, która ukończyła bieg z czasem 1:46:00. 
W K50, zwyciężyła p. Krystyna Sumiec z Mielca, kończąc 
bieg w czasie 2:21:48. W ostatniej kategorii wiekowej, K60 
wystartowała tylko jedna uczestniczka – p. Renata Grabska 
która ukończyła bieg z czasem 2:06:25.

Serdecznie gratulujemy nie tylko zwycięzcom, lecz wszyst-
kim, którzy postanowili wziąć udział w biegu.

BIeGAM I WSPIeRAM PO RAZ III 
9 czerwca, przy Centrum Natura w Budach Głogowskich zgromadzili się wszyscy Ci, którym sport oraz los 
drugiego człowieka nie jest obcy. Pod hasłem „Biegam i wspieram”, Centrum Animacji Społecznej i Caritas 
w Budach Głogowskich zorganizowały kolejny półmaraton oraz rajd Nordic Walking. Tradycyjnie już, im-
preza miała charakter charytatywny, a jej celem było wsparcie osób z niepełnosprawnością.

Jedną z atrakcji, jakie miały do dyspozycji dzieci   
były ogromne bańki mydlane



9Ziemia GłoGowska 7/2019 wYDaRZeNia

W gronie tegorocznych laureatów wyróżnienia „Głogowianin 
Roku 2018” znaleźli się: Krystyna Wojtowicz z Przewrotnego 
– nagrodzona w kategorii nauka i edukacja, Tadeusz Gancarz 
z Zabajki – nagrodzony w kategorii sfera społeczna, Aleksan-
der Jurek ze Stykowa – nagrodzony w kategorii całokształt 
pracy, Grzegorz Tobiasz z  Rudnej Małej – właściciel firmy 
„WITRYNAL”, nagrodzony w kategorii działalność społeczna 

oraz Andrzej Zwierzchowski z Głogowa Małopolskiego – na-
grodzony w kategorii upowszechnianie sportu.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i  życzymy dalszej 
owocnej pracy, ciągłego zapału oraz wytrwałości w podej-
mowaniu nowych wyzwań.

Monika Sala

GŁOGOWIANIN ROkU 2018
Organizowane corocznie Dni Głogowa Małopolskiego są okazją do wręczenia statuetek „Głogowianina 
Roku 2018”. Trafiają one do osób, które wyróżniają się na tle lokalnej społeczności swoją pracą i zaangażo-
waniem w jej rozwój. Nagrody wręczył burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj wraz z zastępcą Piotrem 
Niedzielą oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Pawłem Ślęzakiem.

Laureaci plebiscytu „Głogowian Roku 2018” podczas tegorocznych Dni Głogowa Młp.Zwycięzcom gratulował burmistrz Paweł Baj

Uroczystość uświetniły tańce, wierszyki i piosenki w wyko-
naniu wszystkich grup przedszkolnych, tj. Pszczółek, Ko-
ników oraz Sówek. W tym roku szkolnym dzieci zapre-
zentowały się w nowoczesnym repertuarze, który wraz 
z nauczycielami przygotowali instruktorzy tańca, współpra-
cujący z naszym przedszkolem. Pracując z dziećmi formami 
aktywnymi, nie mogło także zabraknąć utworów z zakresu 
„ShowPedagogiki” oraz metodyki Batii Strauss. Przedszko-
laki radośnie i czarująco prezentowały swoje umiejętności 
artystyczne, recytatorskie i taneczne – nie zabrakło jednak 
również elementów wzruszających.

Po części artystycznej przyszedł czas na podziękowania. 
Dyrektor przedszkola skierowała słowa podziękowania do 
rodziców oraz osób ze środowiska lokalnego za szczególne 
zaangażowanie w różnorodne formy współpracy i bezinte-
resowne działania na rzecz placówki. Wszyscy dobroczyń-
cy przedszkola otrzymali pamiątkowe dyplomy, kwiaty oraz 
upominki. Rodzice przedszkolaków złożyli także podzięko-
wania personelowi przedszkola, dziękując za wychowanie, 
edukację i opiekę roztoczoną nad ich dziećmi – towarzy-
szyło temu mnóstwo ciepłych słów, wzruszeń i pozytywne 
emocje. Po zakończeniu części artystycznej wszystkie dzieci 
otrzymały dyplomy oraz nagrody niespodzianki, a absol-
wenci wyprawkę pierwszoklasisty – na dobry start w szkol-
nych progach.

 

Kolejni absolwenci naszego przedszkola opuszczają nas, by 
rozpocząć po wakacjach naukę w klasie pierwszej. Życzymy 
im wielu sukcesów i spełnienia marzeń, a wszystkim 
dzieciom bezpiecznych i radosnych wakacji.  Pamiętajcie 
o nas, o swoim przedszkolu.

Niepubliczne Przedszkole w Rogoźnicy

ZAkOŃCZeNIe ROkU W PRZeDSZkOLU
„Chociaż słońce jasno świeci, trochę smutne są dziś dzieci. Bo koniec roku, przedszkola mija czas, teraz 
wakacje czekają nas…” 18 czerwca bieżącego roku w Niepublicznym Przedszkolu w Rogoźnicy odbyła się 
uroczystość zakończenia roku przedszkolnego oraz pożegnania starszaków. Dziesięć miesięcy wspólnych 
zabaw i zajęć minęło zbyt szybko, aż nadszedł czas wakacji i pożegnań. W uroczystości zakończenia roku 
uczestniczyli także rodzice, rodzeństwo i bliscy przedszkolaków.

Po zakończeniu części artystycznej wszystkie dzieci otrzymały dyplomy  
oraz nagrody niespodzianki
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Przedsięwzięcie rozpoczęto od niezbędnego przygotowania 
podłoża. Obecnie trwają prace wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi. W dalszej kolejności utwardzone zostaną 
nasypy z materiałów sypkich na podłożu gruntowym. Na-
stępnie wykonane zostanie podłoże betonowe oraz zamon-
towane zostaną płoty żelbetowe. Po wykonaniu dalszych 
prac, w skład których wchodzą między innymi zbrojenia, 
uszczelnienie zewnętrzne oraz izolacje, nawierzchnia fon-
tanny zostanie wyłożona płytami granitowymi w kolorze 
szarym. Będą one miały wymiary 50x50x5 centymetrów. 
Fontanna wyposażona będzie w dysze ze strumieniem wy-
sokości wody 3 metrów oraz 1,5 metra. Wokół fontanny 
powstanie natomiast szczelna zlewnia wykonana z płyt gra-
nitowych w kolorze grafitowym. 

Wszystkie prace wchodzące w zakres rewitalizacji rynku są 
uzgodnione z konserwatorem zabytków. Wykonuje je firma 
DB BUDOWNICTWO z miejscowości Rytwiany.

Monika Sala

ROZPOCZĘŁA SIĘ BUDOWA FONtANNY
Zgodnie z planami dotyczącymi rewitalizacji rynku miejskiego w Głogowie Młp., rozpoczęły się właśnie pra-
ce przy budowie fontanny. Ma ona powstać w północno-zachodniej części rynku. Jak będzie wyglądała?

Północno-zachodnia część rynku, w której powstaje fontanna

Projekt „Turystyka kulturowa i  duchowa miasta Spiskie 
Podgrodzie i  Głogowa Małopolskiego”, o  wartości ponad 
1,3 mln euro, finansowany jest z  funduszy unijnych w ra-
mach programu Interreg Polska-Słowacja.

Prace mają obejmować wykonanie 1559 metrów kwadrato-
wych chodników, w tym wymianę kostki brukowej oraz kra-
wężników wokół rynku i przystanków autobusowych, a także 
zatoczki autobusowej. Pierwszym etapem remontu wysepki 
autobusowej będzie wymiana podłoża, a w dalszej części po-
jawi się nowe wyposażenie takie jak ławki czy kosze na śmieci. 

To jednak nie jedyne zmiany, jakie czekają nasz rynek. Za-
planowano także położenie 1397 metrów kwadratowych 
nakładki bitumicznej na część dróg przy rynku. 

Prócz odnowienia infrastruktury, zadbano także o jego wi-
zualne oblicze. W ramach prac zostanie wybudowana fon-
tanna, która zlokalizowana będzie w północno-zachodniej 
części rynku. Zgodnie z opinią konserwatora zabytków, 
z głogowskiego rynku znikną natomiast szalety miejskie. 

Zadbano także o estetykę zieleni miejskiej, czego efektem 
będzie ujednolicenie nasadzeń na całej powierzchni rynku. 

Anna Morawiec

ReMONt GŁOGOWSkIeGO RYNkU
Od jakiegoś czasu na rynku w Głogowie Młp. zaobserwować można trwające prace remontowe. Wszystko to za 
sprawą projektu, który nasza gmina realizuje wspólnie z położoną na Słowacji miejscowością Spiskie Podgrodzie. 

Projekt „Turystyka kulturowa i duchowa miasta Spiskie Podgrodzie  
i Głogowa Małopolskiego”, o wartości ponad 1,3 mln euro, finansowany jest 

z funduszy unijnych w ramach programu Interreg Polska-Słowacja

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

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

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

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

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

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

Oferujemy Państwu wysokiej jakości usługi. Dbamy, by oferowane przez nas lokale spełniały najwyższe standardy i znajdowały się w atrakcyjnych miejscach.
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Podobnie jak dzisiaj, cały sportowy Głogów udawał się co 
drugą niedzielę na boisko piłki nożnej, by kibicować swoim. 
Granie w Głogovii i kibicowanie jest dla rdzennych głogowian 
wyssane z mlekiem matki. Moja rodzina jest tego także przy-
kładem. Nasza przygoda z piłką kończyła się gdzieś po 25-30 
roku życia, bo dorosłość stawiała inne wymogi. Tradycję gra-
nia w Głogovii kontynuował syn Józefa – Jerzy, z którym mia-
łem przyjemność grać na początku lat osiemdziesiątych ubie-
głego wieku. Ja kończyłem karierę, a Jurek, podobnie jak jego 
ojciec Józek i wujek Paweł (w latach pięćdziesiątych), czarował 
nienaganną techniką, szybkością i „czytaniem” gry. Mógłby 
w sporcie osiągnąć więcej, ale groźna kontuzja zakończyła jego 
czynne uprawianie. Przez lata po zakończeniu kariery społecz-
nie pracował w zarządzie klubu, pełniąc różne funkcje. Od cza-
su do czasu można oglądać do dziś jego poczynania na „orli-
ku’’. Prędkość już nie ta, ale umiejętności techniczne pozostały. 
Może niespełnione marzenia o karierze, a może…

Ta przeszłość zadecydowała, że w młodszym swoim synu 
dostrzegł prawdziwy „brylancik” piłkarski i zaczął go szlifo-
wać. Obaj jego synowie Bartek i Maciek od najmłodszych lat 
uganiali się za piłką. Starszy, jak nakazuje tradycja, poszedł 

w ślady dziadka oraz ojca i bronił bramki Głogovii. Dla Mać-
ka ojciec wybrał inną ścieżkę rozwoju piłkarskiego. Dobrze 
pamiętam, jak zabierał go do nowo oddanej hali sportowej na 
zawody oldbojów. Maciek (w przerwie zawodów) – kilkulet-
ni brzdąc – robił z piłką, co chciał. Już wtedy dysponował wy-
borną techniką. Mnie – starego konia – „wkręcał” po prostu 
w parkiet. Nigdy nie był zawodnikiem Głogovii. Grał w Stali 
Rzeszów, Stali Mielec, Polonii Warszawa, Puszczy Niepoło-
mice. Dość szybko opuścił rodzinne miasto, ale w sercu głę-
boko tkwi w nim Głogów. W wywiadach często wspomina, 
skąd pochodzi. Osiągnął w sporcie wiele. Dziś jako jedyny 
(w historii miasteczka) głogowianin gra w piłkę w Lotto eks-
traklasie. Jest zawodnikiem Rakowa Częstochowy – benia-
minka najwyższej klasy rozgrywek i walnie przyczynił się do 
awansu swojej drużyny. Często chwalony przez komentato-
rów telewizyjnych za nienaganną technikę, widzenie wszyst-
kiego na boisku i wzorowe rozgrywanie piłki, precyzyjne 
„wrzutki” na pole karne, bo taką ważną rolę pełni w swojej 
drużynie. Myślę, że spore grono głogowian życzy Maćkowi 
wielu sukcesów w ekstraklasie, kariery bez kontuzji, a może 
los tak sprawi, że zobaczymy go w koszulce z Białym Orłem. 
Czego z całego serca życzy mu były zawodnik Głogovii i jej 
wierny kibic.

WalKo
PS. Na firmamencie piłkarskim ukazała się następna obie-
cująca piłkarska gwiazdka z Głogowa, ale o niej wkrótce.

„tRZeJ PRZYJACIeLe Z BOISkA…”
Dlaczego akurat ten tytuł? Przytoczony fragment refrenu popularnej przed laty piosenki o piłkarzach korespondu-
je z treścią tej gawędy. Parę słów chciałbym poświęcić znanemu w Głogowie rodowi Domańskich (odsyłam do 
„Miasteczka” Franciszka Kotuli). Od lat członkowie tej rodziny, oprócz codziennych zajęć, uganiali się za piłką. 
Jeszcze za czasów mojego dzieciństwa kopało się „w gałę” wszędzie (na placu po bożnicy, na Zawałach, boisku 
szkolnym, boisku koło fabryki czy na resztkach Błonia). Tak pewnie czynili i bohaterowie tej opowieści. Mam na 
myśli trzech braci: Władka, Józka i Pawełka, których dobrze znałem, bo byli naszymi bliskimi sąsiadami z ulicy 
Wysockiej. Nie bardzo pamiętam jako piłkarza najstarszego – Władka, ale już Józka i Pawełka pamiętam dobrze.

Drużyna Głogovii z lat 50., klęczą drugi z lewej Józek Domański, trzeci Pawełek Domański

Jerzy Domański z kolegą z drużyny Bronkiem Stopą – lata osiemdziesiąte XX w. Maciek Domański w dynamicznym ataku – Raków Częstochowa – wiosna 2019 r.
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BIBLIOtekA POLeCA
Piętno von Becków, Joanna Jax

Pełna napięcia historia dwojga lu-
dzi, których los zetknął ze sobą tuż 
przed wojną. Książka opowiada o za-
wiłych losach polskiej nauczycielki 
i niemieckiego oficera SS oraz ich 
potomków. Akcja powieści rozgry-
wa się na przestrzeni niemal osiem-
dziesięciu lat, przenosząc czytelnika 
z przedwojennego Wolnego Miasta 

Gdańsk i pruskiej arystokratycznej posiadłości w Szlezwi-
ku-Holsztynie do wojennego Krakowa i Olkusza, powo-
jennego Berlina Wschodniego i Warszawy, następnie do 
prowansalskiej wsi i Paryża lat sześćdziesiątych, aż wreszcie 
do Polski po roku 1989. Barwnie kreśląc postacie i umie-
jętnie dawkując tajemnice, autorka stworzyła wzruszającą 
opowieść o wybaczaniu, miłości, trudnych wyborach i dy-
lematach moralnych, nienawiści, żądzy zemsty, chciwości 
i skomplikowanych relacjach rodzinnych.

Śledztwo setnika, Davis Bunn 
i Janette Oke

Fascynująca opowieść osadzona 
w dramatycznych wydarzeniach 
u zarania chrześcijaństwa. Setnik 
Alban, dowódca garnizonu w Gali-
lei, żywi ambicje, by pewnego dnia 
zostać przywódcą w samym Rzymie. 
Chcąc dowieść swej wartości, podej-
muje się niezwykłego zadania, w któ-

rym zaryzykuje swoją karierę, przekonania, a nawet życie. 
Lea zostaje wysłana do domu Poncjusza Piłata, gdy bogac-
two i wpływy jej rodziny zostały na zawsze utracone. Jej 
bliscy oczekują, że Piłat zaaranżuje jej małżeństwo. Jednak 
mimo pięknego oblicza i dobrej pozycji narzeczonego Lea 
uważa, że los żony setnika jest gorszy niż śmierć. Zagadka 
zaginionego ciała pewnego Rabbiego jednoczą Leę i Alba-
na w poszukiwaniu odpowiedzi na te same pytania. To, co 
odkrywają, zmienia wszystko w ich życiu.

Peter Nimble i magiczne oczy,  
Jonathan Auxier

10-letni niewidomy Peter Nimble jest 
bezdomnym sierotą, który aby prze-
żyć, zmuszony jest kraść. Pewnego 
popołudnia Peter włamuje się do ob-
jazdowego sklepu i kradnie szkatułkę 
z trzema parami magicznych oczu. 
Kiedy przymierza pierwszą z nich, 
zostaje w magiczny sposób przenie-

siony na tajemniczą wyspę. Tam otrzymuje niezwykle trud-
ne zadania – ma udać się do Zaginionego Królestwa i urato-
wać jego mieszkańców. Chłopiec wyrusza w pełną przygód, 
niebezpieczną wyprawę, u kresu której być może odkryje 
przeznaczenie. Urzekająca opowieść dla wszystkich fanów 
Piotrusia Pana i Harry’ego Pottera.

MGBP w Głogowie Młp.

Do tej pory można było obejrzeć pięć odcinków cyklu 
„Głogowska Ścieżka Historyczna”: o pałacu Lubomir-
skich, ratuszu, ścieżce historyczno-przyrodniczej w rezer-
wacie „Bór”, o zabytkach głogowskiego rynku i o muzyku 
ludowym Henryku Kretowiczu. Szósty odcinek przedsta-
wia dzieje nieistniejącego już kościoła św. Wincentego 
a Paulo z XVIII w.

Odcinek został wyprodukowany wspólnie przez Stowarzy-
szenie „Gdzieś Tu” i Stowarzyszenie „Lasowiacy”. Na ten cel 
udało się uzyskać dofinansowanie z Urzędu Marszałkow-
skiego. Biblioteka jak zwykle udzieliła wsparcia meryto-
rycznego. Dzieje kościoła znajdującego się w rękach księży 
misjonarzy są przesiąknięte niejedną tajemnicą z przeszło-
ści. Głogowianie nazywają go „klasztorem”. Chociaż dzisiaj 
nie ma już po nim śladu, z czasów jego świetności zachował 
się budynek, który stanowił siedzibę księży.

Zgodnie z harmonogramem prac w ciągu najbliższych paru 
miesięcy mają powstać kolejne trzy odcinki: o głogow-
skim cmentarzu na Piasku, o głogowskich tradycjach i film 
przedstawiający historię miłości i śmierci Władysława Pie-
chowskiego i Anny Birnfeld. 

Pomysłodawcą cyklu jest burmistrz Paweł Baj. Jego celem 
zaś jest popularyzowanie historii regionalnej. Filmy m.in. 
można wykorzystywać w edukacji szkolnej lub użytkować 
indywidualnie w procesie samokształcenia. Każdy z nich 
trwa około 20 minut i jest niezależny tematycznie, a więc 
nie ma znaczenia, w jakiej kolejności się je ogląda. Zapra-
szam mieszkańców gminy w każdym wieku do odwiedze-
nia wymienionych w nagłówku stron internetowych i obej-
rzenia filmów.

Robert Borkowski
Dyrektor MGBP w Głogowie Młp.

NOWe ODCINkI CYkLU 
„GŁOGOWSkA ŚCIeżkA 

HIStORYCZNA”
Od 1 lipca na stronach internetowych Miejsko Gmin-
nej Biblioteki Publicznej, Stowarzyszenia „Gdzieś Tu” 
i „Ziemi Głogowskiej” można obejrzeć kolejny od-
cinek filmu dokumentalnego przedstawiającego hi-
storię Głogowa Małopolskiego.

Nieistniejące już ruiny kościoła z XVIII w. są tematem kolejnego odcinka z cyklu 
„Głogowska Ścieżka Historyczna”
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Uroki głogowskiej architektury stały się inspiracją dla ar-
tystów, którzy w ten piękny, słoneczny dzień rozstawili 
sztalugi na rynku. Ratusz, tzw. „stary kącik”, czyli naroż-
nik północno-wschodni rynku z kościołem parafialnym 
i inne zabytki Głogowa Małopolskiego zostały przeniesio-
ne na płótno czy papier. Przy tej okazji artyści mogli do-
wiedzieć się kilku interesujących szczegółów na ich temat. 
Zbliżający się w przyszłym roku jubileusz 450-lecia lokacji 
Głogowa Małopolskiego już zaczyna być powodem zainte-
resowania historią naszego miasta. Niedzielny plener po-
zwoli poszerzyć ilość dzieł sztuki prezentujących miejską 
architekturę.

W plenerze udział wzięli: Maria Witt, Maria Kania, Mał-
gorzata Grodecka, Jolanta Inglot, Felicja Mroczka, Magda-
lena Kunas i Robert Łyczko z Aktywnej Grupy Twórców, 
Henryka Boho, Małgorzata Wójcik, Helena Woźniak i Wie-
sława Pałka z Sokołowa Małopolskiego oraz Marek Burdzy 
– dyrektor Biura Wystaw Artystycznych z Krosna, Wioletta 

Cielecka z Rzeszowa i Sabina Salamon-Konieczna z Trzebo-
wniska. Wkrótce otwarcie wystawy poplenerowej.

Robert Borkowski, dyrektor MGBP

PLeNeR MALARSkI W GŁOGOWIe MAŁOPOLSkIM
Pod patronatem Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w niedzielę 2 czerwca na głogowskim rynku odbył się 
plener malarski. Wzięli w nim udział malarze zrzeszeni w Aktywnej Grupie Twórców oraz zaproszeni goście 
z Sokołowa Małopolskiego, Rzeszowa, Trzebowniska i Krosna.

Zbliżający się w przyszłym roku jubileusz 450-lecia lokacji Głogowa Małopolskiego  
już zaczyna być powodem zainteresowania historią naszego miasta
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RODZINA ŁADOSIÓW POWINNA BYć DUMNA, 
że WYDAŁA tAkIeGO SYNA

Wywiad z ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Szwajcarii Jakubem Kumochem goszczącym na 
IV zjeździe rodu Ładosiów w Głogowie Małopolskim.

Jest Pan Ambasadorem RP w Szwajcarii. Budynek amba-
sady, w którym obecnie Pan urzęduje, w czasie II wojny 
światowej zajmował Aleksander Ładoś. Kim on był?
Aleksander Ładoś był polskim dyplomatą, członkiem ekipy, 
która negocjowała traktat ryski z Sowietami w 1921 r., a na-
stępnie posłem na Łotwie i konsulem generalnym w Mona-
chium. W czasie II wojny światowej był ambasadorem, któ-
ry reprezentował Polskę w Szwajcarii. Tak naprawdę znany 
jest głównie ze swojej akcji na rzecz ratowania Żydów z Za-
głady poprzez wystawianie im podrobionych paszportów 
krajów południowoamerykańskich.
Czy to właśnie było powodem, dla którego zainteresował 
się Pan jego historią?
Tak, ponieważ Żydzi szwajcarscy tę historię przechowali 
i przyszli z nią do mnie. Mieli poniekąd pretensje, dlacze-
go Polska nie zajmuje się takim bohaterskim człowiekiem, 
nawet padały takie sugestie, że może nie jesteśmy zainte-
resowani historią ratowania Żydów z powodu naszego an-
tysemityzmu. Wytłumaczyłem, że nie jest to powodem, po 
prostu bardzo trudno uwierzyć w coś tak spektakularnego. 
Mówili o tysiącach uratowanych ludzi. W filmie o Aleksan-
drze Ładosiu, wyprodukowanym przez gminę Głogów Ma-
łopolski, pada wypowiedź, która bardzo dobrze to ujmuje, 
że wszelkie spektakularne akcje z czasów wojny już dawno 
zostały zbadane, a okazuje się, że nie.
Jak pan odkrywał postać Aleksandra Ładosia, jakimi droga-
mi dochodził pan do faktów związanych z jego działalnością?
Na samym początku udało nam się potwierdzić, że istot-
nie są pewne wskazówki, iż historia opowiadana nam przez 
szwajcarskich Żydów jest prawdziwa. Że mamy do czynie-
nia ze świadomą akcją na rzecz ratowania życia ludzkiego. 
Później moi dyplomaci sięgnęli do archiwów. Najpierw były 
to archiwa federalne w Szwajcarii. Na początku wiedzieli-
śmy tylko o istnieniu Aleksandra Ładosia i jego podwład-
nego Juliusza Kühla. Wkrótce zorientowaliśmy się jednak, 
że było jeszcze kolejnych dwóch dyplomatów, Konstanty 
Rokicki i Stefan Ryniewicz. Potem przeglądaliśmy następ-
ne archiwa, archiwum rządu emigracyjnego czy archiwum 
Instytutu Sikorskiego w Londynie. Dziennikarze, z którymi 
współpracowaliśmy, dosłali nam dokumenty z Archiwum 
Akt Nowych w Warszawie. Po raz pierwszy udało się do-
trzeć do dokumentów znajdujących się w posiadaniu ro-
dziny Chaima Eissa współpracującego z Ładosiem, dzięki 
Instytutowi Pileckiego z Warszawy obejrzeliśmy także za-
soby ze zbiorów Instytutu Hoovera w Stanach Zjednoczo-
nych. Lektura dokumentów ujawniła nam schematy akcji. 
Widać było jej ogrom i specyfikę, tak naprawdę produkcja 
paszportów, co do których na początku myśleliśmy, że jest 
jednostkowym przypadkiem, w rzeczywistości miała maso-
wy charakter. Mowa o fałszywych dokumentach Paragwaju, 
Hondurasu, Peru i Haiti, dzięki którym posiadający je Żydzi 
mieli zwiększone szanse przeżycia, ponieważ Niemcy nie 
kierowali ich do obozów zagłady. Nadal jest jeszcze mnó-
stwo pytań, na które nie udało się znaleźć odpowiedzi.

Czyli jeszcze nie można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy 
należne miejsce w historii zostało Aleksandrowi Ładosio-
wi przywrócone.
Trudno o tym mówić. Jak wiele ulic, instytucji itp. musia-
łoby zostać nazwanych imieniem Aleksandra Ładosia, żeby 
oddać hołd jednemu z największych bohaterów II wojny 
światowej? Aleksander Ładoś i jego ludzie podjęli próbę ra-
towania od 8 do 10 tys. ludzi. Proszę mi pokazać dyplomatę, 
który samodzielnie mógł wykonać taką akcję. Owszem, są 
bardzo spektakularne akcje, na przykład Raoula Wallenber-
ga czy Karla Lutza, ale proszę pamiętać, że jeden reprezen-
tował Szwecję, drugi Szwajcarię, w obu przypadkach były to 
kraje, które Niemcy uznawały, czyli tak naprawdę korzystali 
oni z immunitetu honorowanego przez Niemców. Nato-
miast w przypadku Ładosia mamy połączoną akcję dyplo-
matyczną z akcją konspiracyjną, co więcej: na niewyobra-
żalną skalę. Miną lata zanim będziemy mogli powiedzieć, 
że Aleksandrowi Ładosiowi zostało przywrócone należne 
mu miejsce w historii. Był to bohater, który zasługuje na to, 
żeby w każdym mieście mieć swoją ulicę. A czy do tego doj-
dzie, to już nie ode mnie zależy.
Dzisiaj jest Pan w Głogowie Małopolskim. Uczestniczy Pan 
w IV zjeździe rodu Ładosiów. Rozmawiał pan z jego przed-
stawicielami, mówił o Aleksandrze Ładosiu. Czy jest to dobra 
okazja do tego, by propagować jego wojenną działalność?
Rodzina Ładosiów powinna być dumna z tego, że wydała 
takiego syna. Dzisiaj chciałem uświadomić rodzinie, że dla 
nich to też oznacza pewien ciężar i zobowiązanie, bo od tej 
pory to nazwisko jest nazwiskiem rozpoznawalnym i jeżeli 
ktoś z nich znajdzie się np. w Izraelu, za powiedzmy sobie 
5 lat, to będzie musiał się liczyć z tym, że pytać go będą o to, 
czy jest on związany z tym Ładosiem. Chciałbym też bar-
dzo, żeby oni sami przejęli tę pałeczkę i dalej dbali o to, aby 
pamięć o ich przodku była należycie przywracana, to już 
należy do nich, ja nie będę wiecznie ambasadorem w Szwaj-
carii, a oni zawsze będą nosili nazwisko Ładoś.
Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Robert Borkowski

Ambasador Jakub Kumoch (po lewej) podczas zwiedzania mogił Żydów w rezerwacie „Bór”
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Organizatorem Przeglądu był MGDK w Głogowie Młp. Wyda-
rzenie to miało na celu wspieranie najzdolniejszych wokalnie 
uczestników i umożliwienie im zaprezentowania swoich umie-
jętności wokalnych oraz dorobku artystycznego. W przeglądzie 
wzięło udział bardzo wielu młodych artystów, którzy pod opie-
ką swoich nauczycieli przygotowali występy wokalne. Uczest-
nicy zostali podzieleni na kategorie wiekowe: uczniowie klas 
I-III, klas IV-VI oraz klas VII-VIII szkół podstawowych. Re-
prezentanci każdej kategorii wykonali jedną piosenkę w języku 
polskim, dopasowaną formą i treścią do wieku oraz możliwo-
ści wokalnych. Występy oceniło profesjonalne jury w składzie: 
p. Julia Suchara, p. Dagmara Moskwa oraz p. Paulina Zięba.

Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia: 
I kategoria wiekowa: klasy I-III SP: Antonina Piotrowska, Dominika 
Oryszak, Kornelia Oryto.
Wyróżnienia: Maja Bęben, Nadia Bardjan.
Kategoria IV-VI SP: Kinga Petryka, Tomasz Nowak, Zuzanna Stanoch.
Wyróżnienia: Damian Burek, Tomasz Chorzępa.
Kategoria VII-VIII SP: Laura Grębowska, Dawid Wojnarowicz, Kinga 
Paszek.
Wyróżnienia: Dominika Serafin, Dawid Jajko.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz laureatom i ży-
czymy dalszych sukcesów. 

Monika Sala

PRZeGLĄD PIOSeNkI DZIeCIĘCeJ
Piątek 7 czerwca był w naszej gminie świętem dziecięcej piosenki. Tego dnia młodzi wokaliści z terenu 
całego województwa mieli szansę zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych oraz scenicznych na 
scenie głogowskiego Domu Kultury. Wszystko to za sprawą VIII Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Dziecię-
cej i Młodzieżowej. 

Młodzi wokaliści zaprezentowali się w wybranych przez siebie utworach

Tegoroczni Laureaci Przeglądu Piosenki Dziecięcej
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Jej tytuł brzmi „Niezapomniane wczoraj i dziś w Głogowie 
Małopolskim”. Autor uznał, że historii o Głogowie Małopol-
skim nigdy nie jest za dużo, dlatego zdecydował się, dodajmy 
– własnym sumptem, wydać tę książkę, poszerzając w ten 
sposób liczbę pozycji w bibliografii dotyczącej naszego mia-
sta. Pierwsza jego książka z zakresu historii regionalnej pt. 
„Głogowskie życiorysy” ukazała się w 2005 r., od tego mo-
mentu minęło już czternaście lat, w tym czasie Jan Krawiec 
wydał jeszcze 7 innych opracowań, co dowodzi jego płodno-
ści w dziedzinie pisarstwa. Do swojego zamiłowania przy-
znaje się w autorskiej notce o sobie: Będąc na emeryturze, 
zająłem się amatorsko pisaniem o historii miasta. Stopniowo 
stałem się historykiem tego bardzo ciekawego i pięknego miej-
sca. Podjąłem się pisania o historii Głogowa Małopolskiego, 
ponieważ za wyjątkiem książki Franciszka Kotuli, dotych-
czas informacje o mieście ukazywały się w formie artykułów 
prasowych, o których pamięć ludzka szybko zapomniała.  
Te słowa były pisane jeszcze przed ukazaniem się mojej 
książki o Głogowie Małopolskim, historycznej monogra-
fii, która w sposób całościowy ujmuje dzieje miasta. Jed-
nak w pełni podpisuję się pod słowami Autora, ponieważ 
zawsze istnieje potrzeba pogłębiania badań i publikowania 
ich rezultatów. Tak stało się i tym razem.

Książka zawiera 160 stron i składa się z pięciu rozdziałów. 
Pierwszy z nich przedstawia skróconą historię Głogowa 
Małopolskiego. Drugi opisuje dzieje sztandarów różnych 
głogowskich instytucji. W rozdziale trzecim Autor zamie-
ścił 13 rysów biograficznych osób, które nie znalazły się 
w jego pierwszej książce, a które zostały przez niego uznane 
za postacie ważne. Rozdział czwarty poświęcony jest histo-
rii aptekarstwa w Głogowie Małopolskim. Kolejny stanowią 
opracowania Mieczysława Ciska i Kazimierza Grygla na 
temat dziejów klubu piłkarskiego Głogovia. W ostatnim 
rozdziale ukazały się trzy wiersze poświęcone tematom 
regionalnym, jeden nieznanego autora, drugi urodzonego 
w Stykowie Kazimierza Liszcza i trzeci wieloletniej miesz-
kanki naszego miasta pani Teresy Kogut. Szczególnie kilku-
stronicowy wiersz pani Teresy zwraca uwagę na jej pomy-
słowość i talent. Całość książki Jana Krawca stanowi zatem 
ciekawą narrację urozmaiconą różnymi elementami.

Sam Autor określa siebie jako „głogowskiego Nikifora”, na-
wiązując w ten sposób do malarza z Krynicy, przedstawicie-
la prymitywizmu. Świadczy to o jego skromności i świado-
mości braku pełnego warsztatu historycznego. Jednak brak 
ten Autor nadrabia dociekliwością i pasją poszukiwawczą 
związaną z odkrywaniem przeszłości. Szczególnie ważne 
w jego nowej książce wydają się rozdziały o sztandarach 
i aptekach. Są to ujęcia całkowicie nowatorskie, nigdy do tej 
pory nie podejmowane w dotychczasowych publikacjach. 
Opisom sztandarów czy dziejów ich nadania towarzyszą 
liczne fotografie. Natomiast w przypadku rozdziału o ap-
tekach udało się Autorowi dotrzeć do nazwisk poszczegól-
nych właścicieli głogowskich punktów farmaceutycznych, 
począwszy od 1873 r., w którym powstała pierwsza w mia-
steczku apteka.

O drobiazgowości Autora świadczy fakt, że osobiście wła-
sną ręką naniósł w książce poprawki wynikające z błędów 
redakcyjnych. Stanowi to dowód na to, że jego pragnieniem 
jest przekazywanie informacji ścisłych i jak najbliższych 
prawdzie historycznej. Jego zasługi w popularyzowaniu 
wiedzy o przeszłości Głogowa Małopolskiego są niewątpli-
we, a dowodem na to jest omawiana książka.

Robert Borkowski

NIeZAPOMNIANe WCZORAJ I DZIŚ  
W GŁOGOWIe MAŁOPOLSkIM

Chyba wszyscy czytelnicy ZG znają pana Jana Krawca, autora licznych artykułów zamieszczanych w la-
tach ubiegłych na jej łamach. Jest on również autorem kilku książek prezentujących wybrane zagadnienia 
z historii regionalnej. Na początku czerwca br. ukazała się kolejna książka jego autorstwa.

Jan Krawiec

Gmina Głogów Małopolski, w drodze wniosku i umowy z Wojewo-
dą Podkarpackim, pozyskała dofinansowanie w ramach Resortowe-
go programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3 „MALUCH+” - 2019 (Moduł 2). Dotacja celowa w kwocie 175 
950,00 zł została przyznana z budżetu państwa na realizację zadań 
gminy w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opie-
ki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3. 
Środki są przeznaczone celem zapewnienia funkcjonowania placówek 
wchodzących w skład Zespołu Żłobków Gminy Głogów Małopolski. 

W czterech gminnych żłobkach, tj. Gminnym Żłobku w Lipiu, Gmin-
nym Żłobku w Rogoźnicy, Gminnym Żłobku w Budach Głogowskich 
oraz Gminnym Żłobku w Głogowie Małopolskim wsparcie otrzyma 
114 miejsc opieki utworzonych w ramach Programu „MALUCH”.
Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wie-
ku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Benefi-
cjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjo-
nowania miejsc opieki. „Maluch+” jest programem rocznym. 
Celem programu „Maluch+” jest zwiększenie dostępności 
terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach 
dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzie-
ci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających 
szczególnej opieki.
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REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

MIStRZ  
ZeGARMIStRZOWSkI

BOGDAN DROZD
Naprawa i konserwacja wszystkich 
typów zegarów mechanicznych:

 – wiszących,
 – kominkowych,
 – podłogowych.

MOŻLIWY DOJAZD DO DOMU KLIENTA!

KONTAKT: tel. kom. 663 578 383

Przez cały rok szkolny w przedszkolu realizowany jest pro-
jekt pod hasłem „Klub czytających rodziców”, gdzie cyklicz-
nie organizowane są zajęcia relaksacyjne, podczas których 
wychowawca czyta przyniesioną przez dziecko z domu ulu-
bioną książkę. Po wysłuchanej baśni, bajce czy opowiada-
niu, dzieci zachęcane są do wyrażania swoich emocji, uczuć 
oraz spostrzeżeń za pomocą prac plastycznych.

Grupa przedszkolna przystąpiła również do Międzynaro-
dowego Projektu Rozwoju Czytelnictwa i Współpracy Mię-
dzy Przedszkolami „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatu-
ry”. Co piątek w ramach projektu jedno z dzieci zabiera na 
weekend do domu misia o imieniu Pyś i rysuje ilustrację 
do przeczytanej przez rodzica książki. Każdy przedszko-
lak ma okazję pochwalić się swoim rysunkiem na forum 
grupy, opowiedzieć, jaką bajkę, wiersz czy też komiks po-
znał, a z zebranych rysunków powstał dzienniczek projektu 
z dziecięcymi ilustracjami i tytułami czytanych utworów.

Następnym działaniem było zorganizowanie „Kącika wy-
miany książek”. Wypożyczanie polega na zamianie własnej 
książeczki dziecka na inną znajdującą się w przedszkolnej 
bibliotece. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest więk-
sze zainteresowanie dzieci książką i czytaniem, dzielenie się 
z innymi swoimi książeczkami – być może zapomnianymi 
– co wiąże się z niesieniem radości oraz rozwijaniem w dzie-
ciach poczucia odpowiedzialności. „Kącik wymiany książek” 
nie tylko stał się małą biblioteczką dla przedszkolaków, ale 
również był zachętą dla rodziców do skorzystania z propo-
nowanych propozycji czytelniczych dla dzieci. Kolejnym po-
mysłem jest innowacja pedagogiczna, realizowana w klasie 
„0” pt. „Wychowanie przez czytanie”. Jej głównym celem jest 
rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci. 

Z przyjemnością włączyliśmy się również po raz pierwszy do 
IV ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie, 
w której nasi uczniowie wzięli udział 8 maja. Łącznie, w akcji 
bicia rekordu czytania na przerwie uczestniczyło 211 uczniów 
oraz 28 nauczycieli i pracowników ZS w Budach Głog.

mgr Barbara Węglarz, ZS Budy Głogowskie

PRZeRWA NA CZYtANIe 
Uczniowie ZS w Budach Głogowskich wzięli udział 
w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób 
czytających na przerwie pt. „Przerwa na czytanie”. 
To nie jedyna akcja czytelnicza, w której uczestni-
czyliśmy w bieżącym roku szkolnym.

„Przerwa na czytanie” to świetny pomysł na promocję czytelnictwa i pokazanie dzieciom, że 
czytanie jest ciekawe, jak również zachęcenie do częstego sięgania po książkę w każdej 
sytuacji i każdym miejscu. Nikogo nie trzeba było przekonywać do czytania. Okazało się, że 
jest wśród nas wielu moli książkowych, którzy tylko czekają, by wziąć do ręki książkę i poczytać.

Poezja dwudziestolecia międzywojennego jest jednym 
z najbardziej różnorodnych i oryginalnych etapów w histo-
rii literatury polskiej. Na ten fakt miało wpływ bardzo wiele 
elementów, lecz  chyba najbardziej znaczącymi są I wojna 
światowa oraz rozwój naukowo-cywilizacyjny tego okresu. 
Wiersze takich twórców jak Bolesław Leśmian, Leopold 
Staff, Julian Tuwim czy Stefan Żeromski w aranżacjach 
młodych ludzi robiły na słuchaczach niezwykłe wrażenie. 
Jury w składzie: p. Walenty Kotula, p. Piotr Grygiel oraz go-
ścinnie zastępca burmistrza Głogowa Młp. p. Piotr Niedziela, 
oceniło występy piętnastu uczestników. Młodzi recytatorzy 
zostali docenieni za swój talent oraz pracę włożoną 
w przygotowanie występu. Otrzymali też cenne wskazówki 
na temat tego, nad czym powinni popracować w przyszłości, 
by ich występy były na jeszcze wyższym poziomie. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym za ich 
pracę włożoną w organizację konkursu oraz nauczycielom 
za przygotowanie młodzieży do udziału w nim. Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy. 

Monika Sala 

NIektÓRZY LUBIĄ POeZJĘ…
Po tym hasłem w naszej gminie corocznie organizowa-
ny jest konkurs recytatorski. 5 czerwca br. w ZS w Prze-
wrotnem zebrali się najzdolniejsi recytatorzy z terenu 
naszej gminy oraz okolic, by zaprezentować wybrane 
wiersze twórców 20-lecia międzywojennego.

I miejsce – Martyna Pacyna, ZS w Przewrotnem
II miejsce – Magdalena Ślęzak, ZS w Budach Głogowskich
III miejsce – Zuzanna Zaremba, ZS w Wysokiej Głogowskiej
Wyróżnienia zdobyli: Radosław Węglowski, SP w Stykowie; Aleksander Węglowski, ZS 
w Widełce; Filip Kowalski, ZS w Budach Głogowskich; Aleksandra Dragan, SP w Widełce; 
Natalia Rzeszutek, ZS w Przewrotnem
Nagroda Publiczności: Wiktoria Plis z SP w Widełce
Nagroda Dyrektora ZS w Przewrotnem: Martyna Pacyna z ZS w Przewrotnem
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Pomysł na projekt narodził się w głowie Moniki Khan, na-
uczycielki j. angielskiego, która postanowiła zaprosić swoich 
uczniów w podróż po kulturach świata. Uczestnicy projek-
tu rozwijali swoją znajomość języka angielskiego, pozna-
jąc Turcję, Australię, Indie, Japonię, Zjednoczone Emiraty 
Arabskie, Norwegię, Ukrainę, USA i Egipt. Nauka tego języ-
ka i poznawanie świata nie oznaczały jednak siedzenia nad 
atlasami i encyklopediami. Uczniowie szkoły w Wysokiej 
Głogowskiej wzięli udział m.in. w warsztatach kulinarnych 
prowadzonych przez kucharzy restauracji „Hindi” w Rzeszo-
wie, zajęciach tanecznych z instruktorką tańca indyjskiego 
– panią Anną Początek, warsztatach origami z pochodzącą 
z Japonii Aiko Nishimurą oraz licznych warsztatach języko-
wo-kulturowych, w trakcie których wolontariusze Stowarzy-
szenia Projektów Międzynarodowych INPRO w Rzeszowie 
dzielili się informacjami na temat swoich krajów. 

Uczestnicy projektu zwiedzili również Port Lotniczy Rze-
szów-Jasionka, po którym zostali oprowadzeni przez anglo-
języczną panią przewodnik, a także wzięli udział w Akademii 
Młodych Odkrywców oraz warsztatach zorganizowanych 
przez British Council w Krakowie i Generalny Konsulat 
USA w Krakowie. Do szkoły w Wysokiej Głogowskiej za-
witali również członkowie Trzeciego Najemnego Oddziału 
Piechoty Japońskiej oraz wolontariusze PROJEKTORA – 
wolontariatu studenckiego, którzy przeprowadzili warsztaty 
językowe skierowane nie tylko do uczniów szkoły w Wyso-
kiej Głogowskiej – uczestniczyli w nich także uczniowie ZS 
w Budach Głogowskich i w Przewrotnem. Częścią projektu 
był także Gminny Konkurs Języka Angielskiego, w którym 

udział wzięło ponad 30 uczniów z 5 szkół gminy Głogów 
Młp., a jedna z uczestniczek projektu – Kinga Grabek – już 
w lipcu wyjedzie na obóz językowy sfinansowany przez Pol-
sko-Amerykańską Fundację Wolności.
2 czerwca 2019 roku miało miejsce wielkie podsumowanie 
projektu – Festiwal Kultur Świata, który odbył się w ramach 
Pikniku Rodzinnego organizowanego przez ZS w Wysokiej 
Głogowskiej. Wśród atrakcji Festiwalu był m.in. pokaz tań-
ca indyjskiego, nakładanie henny, wydarzenie Global Village 
przygotowane przez rzeszowski oddział studenckiej organiza-
cji AIESEC Polska oraz gry zorganizowane przez Stowarzysze-
nie Projektów Międzynarodowych INPRO w Rzeszowie. 

Monika Khan, nauczyciel w ZSWG

Z ANGIeLSkIM PRZeZ ŚWIAt
Dobiegł końca projekt językowo-kulturowy „WG broadens its horizons – In 10 months around the world”, reali-
zowany w roku szkolnym 2018/2019 w ZS w Wysokiej Głogowskiej, przy finansowym wsparciu Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności, której krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. W obecnym 
roku szkolnym w całej Polsce zostało zrealizowanych 55 takich projektów, z czego w województwie podkar-
packim tylko 3. Szkoła w Wysokiej Głogowskiej na realizację projektu otrzymała grant w wysokości 10 tysięcy 
złotych. W projekcie uczestniczyło 19 uczniów klasy V i VI szkoły podstawowej.
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Projekt „WG broadens its horizons – In 10 months around the world” miał wpływ nie tylko 
na jego koordynatorkę i uczestników. W realizacji projektu uczestniczyła również pracująca 
w ZS w Wysokiej Głogowskiej nauczycielka geografii p. Barbara Furman oraz nauczyciel 
wychowania fizycznego p. Paweł Pawliczak. Dyrektor szkoły p. Jolanta Kwarta zadbała o zakup 
potrzebnych pomocy dydaktycznych, a rodzice uczestników projektu zawsze chętnie pomagali 
w przygotowaniu poczęstunku dla uczestników warsztatów.
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Tegoroczne zmagania to już 17. edycja konkursu. Do gło-
gowskiego domu kultury przyjechali uczestnicy z miejsco-
wości takich jak: Rzeszów, Cmolas, Wysoka Głogowska, 
Wola Raniżowska, Stara Wieś, Niechobrz, Trzebownisko, 
Niwiska, Kolbuszowa, Rudna Wielka, Przewrotne, Mielec 
oraz oczywiście reprezentanci naszego miasta. Zaprezen-
towali oni swoje zdolności wokalne, językowe oraz sce-
niczne, śpiewając piosenki po angielsku, niemiecku oraz 
francusku. 

Jury w składzie: p. Krystyna Gnat – wieloletni nauczyciel 
języka niemieckiego w  SLO w  Głogowie Młp., obecnie 
dyrektor SP w  Pogwizdowie Nowym, p. Liliana Domszy 
– lektor języka angielskiego, przedstawiciel Centrum Edu-
kacyjnego PROMAR, p. Jadwiga Hogendorf – nauczyciel 
języka francuskiego oraz p. Piotr Miłosz – nauczyciel mu-
zyki, gitarzysta i absolwent SLO w Głogowie Młp., oceniło 
występy młodych wokalistów. Przyznano następujące na-
grody oraz wyróżnienia:
KATEGORIA SZKOŁA PODSTAWOWA
I MIEJSCE 
Maja Zając – SP w Głogowie Młp.
II MIEJSCE
Kinga Boroń – SP w Starej Wsi
Anna Świątek – SP w Trzebownisku
Pola Słomińska – SP nr 2 w Rzeszowie
III MIEJSCE
Wiktoria Jaskuła – SP w Głogowie Młp.
Wojciech Malinowski – SP nr 6 w Mielcu
Julia Kendziołka – SP w Starej Wsi
WYRÓŻNIENIA
Dominika Walczewska – ZS w Wysokiej Głogowskiej
Wiktoria Rak – SP w Niechobrzu

KATEGORIA GIMNAZJUM
I MIEJSCE 
Marcelina Drupka – IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie
Sara Smela – Gimnazjum Sióstr Prezentek w Rzeszowie
Maksymilian Stalec – Gimnazjum Sióstr Prezentek w Rzeszowie
II MIEJSCE
Joanna Sołek – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie
III MIEJSCE
Daria Samolej – SP nr 18 w Rzeszowie
Anita Sałata – Gimnazjum Dwujęzyczne w Głogowie Młp.
WYRÓŻNIENIA
Szymon Kamiński – Gimnazjum Publiczne w Niwiskach
Martyna Ostrowska – SP w Rudnej Wielkiej

KATEGORIA SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
I MIEJSCE 
Natalia Kubas – VI LO w Rzeszowie
Oliwia Nowicka – LO im. J. Bytnara w Kolbuszowej
II MIEJSCE
Karolina Bukała – LO Sióstr Prezentek w Rzeszowie
Wojciech Stawarz – LO Sióstr Prezentek w Rzeszowie
III MIEJSCE
Marcelina Karkut – LO im. J. Bytnara w Kolbuszowej
WYRÓŻNIENIA
Jakub Haptaś – Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej
Małgorzata Chuchro – SLO w Głogowie Młp.

Z PIOSeNkĄ PRZeZ eUROPĘ
Organizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących konkurs piosenki obcojęzycznej na dobre wpisał się 
już w tradycję szkoły. Tak było również w tym roku. Trzeciego czerwca 52 młodych wokalistów konkurowało 
ze sobą na scenie Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim.

Tegoroczne zmagania to już 17. edycja konkursu

Patronat nad konkursem objęli burmistrz Głogowa Młp. Pa-
weł Baj oraz Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy rozwijania 
swoich pasji.

Monika Sala
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REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

Projekt „Wszystkie Kolory Świata” miał na celu uwrażliwić 
uczniów oraz rodziców naszych wychowanków na proble-
my i potrzeby dzieci w krajach rozwijających się. Celem 
projektu było przekazanie dzieciom wiedzy o działaniach 
humanitarnych prowadzonych przez UNICEF oraz rozbu-
dzanie w nich wrażliwości społecznej. Ambasadorką „Do-
brej Woli” UNICEF wspierającą projekt okazała się dobrze 
dzieciom znana artystka – Majka Jeżowska.

W akcję zaangażowały się dzieci z oddziałów przedszkol-
nych oraz uczniowie z klas I-III wraz ze swoimi wycho-
wawcami. W zimowe wieczory rodzice, a także dziadkowie 
naszych wychowanków, wspólnie ze swoimi pociechami 
szyli szmaciane laleczki. Każda z lalek miała swoje imię 
i reprezentowała inny kraj. Były wśród nich: Indianki, 
Japonki, Afrykanki, Polka, a nawet Góralka. Pojawiła się 
też lalka przedstawiająca Kena, która sprzedana została 
najdrożej, bo aż za 50 złotych. Jedna szczepionka kosztuje 
10 złotych, a ta jedna laleczka pomogła ocalić 5 małych  
Afrykańczyków.

Aukcja laleczek – poprzedzona wystawą na korytarzu 
szkolnym – wzbudziła ogromne zainteresowanie, a grono 
pedagogiczne i rodzice uczniów z Zespołu Szkół w Budach 
Głogowskich dowiedli, że mają wielkie serca. Zebraliśmy 
210 złotych, które zostały wpłacone na konto organizacji 
UNICEF. Udział w tym projekcie przyczynił się do zwięk-
szenia świadomości uczniów oraz środowiska lokalnego na 
temat sytuacji dzieci w państwach rozwijających się.

Trwająca już od pięciu lat akcja „Wszystkie Kolory Świata” 
cieszy się dużym zainteresowaniem wśród szkół i przed-
szkoli w całej Polsce. Zebrane środki pieniężne przekazy-
wane są na zakup szczepionek dla dzieci mieszkających  
w Sudanie Południowym, Czadzie, Angoli i Sierra Leone. 

mgr Justyna Golema, koordynator projektu

ZS W BUDACH  
We „WSZYStkICH kOLORACH ŚWIAtA”

Zespół Szkół w Budach Głogowskich za udział w V edycji Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjno-Pomocowej 
pod patronatem UNICEF „Wszystkie Kolory Świata” otrzymał w bieżącym roku szkolnym „Certyfikat społecz-
nie odpowiedzialnej placówki”.

W wykonaniu szmacianych lalek dzieciom pomogli rodzice oraz dziadkowie
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Wielu dorosłych zasypia na kursach BHP, pomimo iż do-
skonale wiedzą, że informacje w nich zawarte mogą ocalić 
przed śmiercią czy kalectwem. Podobnie jest w przypad-
ku pierwszej pomocy. Skoro więc dorośli mają problemy 
z przyswojeniem tego materiału, to jak nauczyć tego dzie-
ci? Dlaczego warto uczyć dzieci BHP i pierwszej pomocy? 

Odpowiedź na to pytanie wydaje się prosta. Mówi się, że 
dzieci to żywe srebro i wszędzie ich pełno. To fakt, często 
dorośli nie są w stanie za nimi nadążyć. Dlatego trzeba 
wykorzystać ich naturalną ciekawość świata. Nie zawsze 
jesteśmy przy naszych pociechach, nie zawsze też jesteśmy 
w stanie przewidzieć, co przyjdzie naszym malcom do gło-
wy. Dlatego też o wypadek nietrudno. Często kończy się 
na siniaku czy otarciach. Niestety raz na jakiś czas sprawy 
przybierają dużo bardziej tragiczny obrót. Dlatego warto 
wpajać dziecku, co może robić, a czego nie wolno oraz jak 
ma się zachować w określonych sytuacjach. Nauka taka to 
dbanie nie tylko o zdrowie dziecka. Korzyści z przekazanej 
wiedzy mogą nam uratować życie. Czasem niewiele trzeba, 
możemy się poślizgnąć, upaść i stracić przytomność. 

Jak uczyć?

Aby dziecko pojęło, co trzeba zrobić, przede wszystkim nie 
można go tego uczyć. Oczywiście, naukę rozumiemy tu po-
przez klasyczny wykład i zmuszanie do słuchania pogadan-
ki. Nakłanianie dziecka do czegoś takiego przyniesie tylko 
jeden efekt – zniechęcenie. Dlatego najlepszą nauką jest 
zabawa. Zaproponujmy dziecku zabawę w doktora, a sami 
udawajmy pielęgniarza/pielęgniarkę. Poprośmy męża/żonę, 
by była naszą pacjentką. Dzięki temu podczas zabawy mo-
żemy kierować dzieckiem, wymyślać scenariusze, a jako 
pielęgniarz/pielęgniarka „podpowiadać” doktorowi, co po-
winien zrobić. W ten sposób nauczymy malca podstaw. 

Zróbmy sobie „AŁA”. W Internecie lub w niektórych skle-
pach można kupić sztuczną krew czy zestawy do makija-
żu przypominające rany. Jeśli nasze dziecko jest już trochę 
starsze, warto pokazać mu coś takiego. Oczywiście nie za-
lewajmy się w tajemnicy krwią, by nie narazić pociechy na 
traumę. Przyklejmy sobie sztuczną ranę przy nim, przy nim 
też wykorzystajmy krew. Chodzi o to, by dziecko oswoiło się 
z jej widokiem w przyjaznych warunkach. 

RKO. Wiadomo, że siedmio-ośmiolatek nie ma na tyle siły, 
by przeprowadzić odpowiednią resuscytację krążeniowo
-oddechową. Warto jednak nauczyć go tych elementów. Po 
co? Po pierwsze na początku trzeba sprawdzić, czy poszko-
dowany jest przytomny, a to może zrobić każde dziecko. Ko-
lejnym krokiem jest podanie numeru telefonu i nauczenie 
dziecka adresu domu czy podstawowych miejsc, w których 
się znajduje, np. plac zabaw. Gdy będzie to wiedział, warto 
zapoznać go z numerem alarmowym. Znając adres, będzie 
w stanie łatwo wezwać pomoc. Gdy zaś mowa o samym 
RKO, warto zaprezentować to dziecku. W pierwszej pomocy 
nie można zaszkodzić. Dziecko nie połamie nam żeber, a być 
może w sytuacji krytycznej, np. na placu zabaw, podpowie 

dorosłemu, co i jak ma zrobić. Bo niestety, nie ukrywajmy, 
dorośli potrafią wpaść w panikę nawet szybciej niż dzieci. 

BHP. Bezpieczeństwo i higiena pracy dla dziecka? Lepiej 
mówić o BHZ – bezpieczeństwie i higienie zabawy. Tutaj 
warto malca przestrzec przed różnymi zagrożeniami, które 
na niego czekają. Czasem mogą to być drobiazgi. Np. takie, 
że gdy naleje sobie sam wody do wanny, to żeby nie wska-
kiwał do niej, a najpierw palcem sprawdził temperaturę 
wody. Dzięki temu unikniemy płaczu, bólu i wizyty u le-
karza. Bardzo ważne jest nauczenie dziecka obchodzenia 
się z psami. Temat ten jest od wielu lat przytaczany w po-
gawędkach dzieci z policjantami, ale warto samemu też go 
poruszyć, tym bardziej, jeśli w okolicy pojawiają się psy. In-
nymi wątkami, które warto podjąć, są sprzęty gospodarstwa 
domowego, płyty grzewcze, żelazka, droga do szkoły, prze-
chodzenie przez ulicę, zachowanie w sklepie, pożar, zalanie 
mieszkania, prąd itd. Wszystko jednak powinno mieć prze-
myślaną, przyjazną dla dziecka formę, zabawy, konkursu 
itp. Pomimo nauki, wpajania podstawowych zasad bezpie-
czeństwa i pierwszej pomocy dziecku, nie możemy zapomi-
nać, że to nadal tylko DZIECKO. Nauka nie zwalnia nas od 
odpowiedzialności za jego poczynania, odpowiedzialności 
za jego bezpieczeństwo. Drodzy Państwo! Dzieci pochła-
niają wiedzę jak gąbka, dlatego od nas zależy, co im prze-
każemy i czy uda nam się wpoić zasadę udzielania pomocy 
oraz odpowiedniego zachowania w życiu codziennym. 

Wakacje! Współpracując z jednostkami oświatowymi, sta-
rałem się w każdej z nich spotkać się z dziećmi, młodzie-
żą, aby jeszcze raz, przypomnieć, zaktualizować wiadomo-
ści na temat zachowania się, czy to nad wodą, na spacerze, 
placu zabaw, na rowerze itd. Istotną kwestią bezpieczeństwa 
dzisiejszych czasów jest ZAUFANIE – prosimy, aby dzieci 
kierowały się ograniczoną zasadą zaufania. Żadna sytuacja 
budząca nasze wątpliwości nie może być przez nas zamia-
tana pod tzw. dywan. Informujmy odpowiednie instytucje 
(policja, straż miejska), gdyż chodzi o dobro innych osób. Ze 
swojej strony życzę wszystkim zdrowych, uśmiechniętych, 
słonecznych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji. 

Dziękuję za cenne wskazówki.
Rozmawiała Anna Morawiec

kILkA SŁÓW O BHP
Udane szkolenie to takie, gdzie trener jest tylko towarzyszem podróży, którą odbywają uczestnicy i z taką ideą 
Pan Mariusz Jodłowski, specjalista ds. BHP, Międzynarodowy Instruktor Pierwszej Pomocy, w postaci teoretyczno
-praktycznych zajęć szkoleniowych przekazuje informacje o zasadach zachowania, postępowania w sytuacji 
zagrożenia życia lub zdrowia człowieka. Dzisiaj odpowie na kilka pytań podsumowujących dla Państwa. 
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Już w lipcu 1968 r. na posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej 
radny Karol Kogut przypomniał o nadchodzącym roku ju-
bileuszowym dla Głogowa, na co radni zgodnie postanowili 
przygotować się do świętowania. Rzeczywiste działania rozpo-
częły się rok później we wrześniu. Wybrano wówczas Komi-
tet Obchodów 400-lecia Głogowa, który składał się z 14 osób. 
Przewodniczącym został Eugeniusz Flak, sekretarz Komitetu 
Miejskiego PZPR, a jego zastępcą był Marian Stopa, przewod-
niczący prezydium MRN. Obok komitetu roboczego wybrano 
również Komitet Honorowy składający się z 17 osób, samych 
prominentów z Rzeszowa, wśród których znalazł się również 
Franciszek Kotula. To nie wszystko, wybrano również sekcję 
organizacyjną obchodów – 13 osób – i sekcję propagandową – 
24 osoby. Był to więc naprawdę liczny sztab ludzi.

Komitet szybko opracował wstępny plan działania, który 
przewidywał zorganizowanie wystawy, zebranie eksponatów 
i urządzenie izby pamięci, przygotowanie sesji popularno
-naukowej, wydruk plakatów, pocztówek, ufundowanie ta-
blicy pamiątkowej. Przewidywano również działania w sferze 
gospodarczej, jak rozbudowę Zakładowego Domu Kultury, 
dokończenie remontu szkoły, budowę przychodni i wiele in-
nych działań, które w głównej mierze miały być wykonywane 
społecznie, właśnie w imię obchodzenia jubileuszu. Tak wy-
glądały realia PRL-u, świętowano, pracując.

Tutaj skupię się tylko na samych obchodach jubileuszowych, 
gdyż pozostałe działania nie miały z uroczystością nic wspól-
nego. Członkowie komitetu zabrali się do pracy już od stycz-
nia 1970 r. Szybko wyszło na jaw, że największą bolączką są 
finanse. O pomoc w sfinansowaniu niezbędnych wydatków 
zwrócono się do różnych zakładów pracy na terenie Głogo-
wa, głównie do Technitexu i GS-u, ale próbowano również 
pozyskać pieniądze z Rzeszowa. 31 marca 1970 r. odbyło się 
zebranie prezydium MRN, na którym zarysowano ścisły plan 
obchodów. Zdecydowano wówczas, że wstępne obchody 
400-lecia Głogowa połączone będą ze świętem państwowym, 
22 lipca. Jednak w tym czasie nie pracowała szkoła, która mia-
ła wziąć na siebie główny ciężar organizacyjny. Postanowiono 
więc, że oficjalne, huczne obchody odbędą się we wrześniu.

Swoją pomoc w zorganizowaniu przedsięwzięcia obiecał 
Franciszek Kotula. Odniósł się on m.in. do przygotowania 
sesji z odczytami. Sesja ma być naukowa, ale dla szerokiego 
ogółu. Powinna być zrozumiała, o charakterze gawędziar-
skim. W treści musi być podkreślone: czym był Głogów, czym 
się odznaczał, ponieważ dla szerokiego ogółu, wiele i to bar-
dzo wiele spraw jest w ogóle nieznanych. Swoje prelekcje na 
temat historii Głogowa miało wygłosić czterech zaproszo-
nych naukowców, m.in. również i sam Kotula. Oprócz tego 
wrześniowym obchodom miał towarzyszyć zlot młodzieży 
i zawody sportowe. Wzorowano się na uroczystościach ju-
bileuszowych 400-lecia Sokołowa Małopolskiego w 1969 r. 
i 600-lecia Tyczyna w 1968 r.

Zgodnie z postanowieniami, 22 lipca 1970 r. na uroczystej se-
sji świętowali radni i zaproszeni goście. Marian Stopa odczy-
tał okolicznościowy referat, w którym pokrótce opisał historię 
miasta i przedstawił osiągnięcia powojenne, wśród których 

znalazła się elektryfikacja miasta i jego znaczne uprzemysło-
wienie. Prognozy na najbliższe lata – mówił – obejmują dalszy 
rozwój uprzemysłowienia Głogowa, poprawę warunków socjalno
-bytowych ludności, a także bazy kulturalno-oświatowej. Wcho-
dząc w piąty wiek istnienia miasta, musimy zespolić swe siły i chę-
ci dla jeszcze większego pomnożenia dotychczasowych osiągnięć. 
W dowód uznania wielu zasłużonym głogowianom wręczono 
wówczas dyplomy honorowe. Popołudniu w parku Grabina 
odbyła się również zabawa połączona z występami młodzieży, 
w której mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy miasta.

Dwa miesiące później, w sobotę i niedzielę 19 i 20 września 
1970 r., odbyły się właściwe uroczystości. Największą odpo-
wiedzialność za ich przygotowanie wziął na siebie kierow-
nik szkoły Władysław Galas (patrz: Głogowskie Biografie) 
i podlegli mu nauczyciele razem z uczniami. Ulicami mia-
sta oraz przez rynek przeszła wówczas barwna kawalkada 
dzieci i młodzieży. Ucharakteryzowali się oni w stroje gło-
gowskich rzemieślników, przypominając w ten sposób, jakie 
cechy rzemieślnicze tutaj wcześniej funkcjonowały. Na try-
bunie honorowej przed głogowskim ratuszem młodzieniec, 
przebrany za założyciela miasta Krzysztofa Głowę, odczytał 
fragmenty aktu lokacji i przekazał przywilej dwóm miesz-
czanom ubranym w historyczne stroje. Po przemarszu od-
była się ww. sesja popularnonaukowa, a młodzież ruszyła na 
rajd, jak mówił Marian Stopa, po pięknej naszej ziemi, wśród 
pól i pięknych kolorowych lasów, które zmieniają swoją szatę.

Popołudniu teatr „Fredreum” z Przemyśla przedstawił sztu-
kę „Zemsta”, a wieczorem Franciszek Kotula poprowadził 
gawędę przy ognisku. Następny dzień uroczystości minął 
w rytmie zawodów sportowych, w których udział wzięły 
drużyny z całego powiatu rzeszowskiego.

W ramach jubileuszu wielu rzeczy nie udało się zorganizo-
wać. Nie powstała izba pamięci, nie wmurowano również 
tablicy pamiątkowej. Jedynym materialnym śladem, który 
pozostał po uroczystościach z 1970 r. są rocznicowe pocz-
tówki i niewielka książeczka autorstwa Franciszka Kotuli 
o Głogowie. Dla kolekcjonerów regionaliów są to dziś nie-
zwykle cenne przedmioty.

Robert Borkowski

JAk GŁOGÓW ŚWIĘtOWAŁ 400-LeCIe SWOJeJ LOkACJI?
W przyszłym, 2020 r., wypada jubileusz 450-lecia lokacji Głogowa Małopolskiego. Zbliżająca się rocznica jest 
dobrą okazją, żeby przyjrzeć się, jak mieszkańcy Głogowa obchodzili święto 400-lecia lokacji miasta w 1970 r.

Uroczystości obchodów 400-lecia lokacji Głogowa Młp. w 1970 r.  
Od lewej stoją: Wojciech Grochala, Eugeniusz Flak, w głębi Władysław Galas.  

Drugi z prawej Jan Bazan, NN, Marian Stopa
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Władysław Galas urodził się 13 lipca 1923 r. w poddębickiej 
wsi Nagoszyn. Dzieciństwo i młodość spędzone w odrodzonej 
Polsce zapowiadały, że wyrośnie na dobrego obywatela. Szko-
łę powszechną ukończył z wyróżnieniem, co predestynowało 
go do kontynuowania nauki. Zbiegło się to z utworzeniem we 
wrześniu 1938 r. prywatnej Szkoły Mechanicznej w Dębicy. 
Wśród ponad 100 uczniów, którzy wówczas rozpoczęli naukę, 
znalazł się więc również piętnastoletni wówczas Władysław 
Galas. Szkoła powstała, żeby zaspokajać zapotrzebowanie na 
pracowników dla rozwijającego się Centralnego Okręgu Prze-
mysłowego. Władek planował, że w przyszłości zatrudni się 
w jednym z zakładów produkcyjnych COP-u. Jednak rok póź-
niej wybuchła wojna i jego plany zostały pokrzyżowane.

Od stycznia 1943 r. absolwenci Szkoły Mechanicznej z rocz-
nika Władysława Galasa zostali zmobilizowani do Baudien-
stu – Służby Budowlanej, formacji stworzonej przez Niemców, 
a stanowiącej jedną z form pracy przymusowej. Zostali oni skie-
rowani do obozu w Pustkowie. Tam pod nadzorem niemiec-
kim Władysław Galas razem ze swoimi kolegami byli zmuszeni 
do wykonywania prac budowlanych. Po roku zwolniono go ze 
służby w Baudienście i skierowano do pracy w Dębicy. Wów-
czas to Galas zetknął się ze zbrojną polską konspiracją.

Wstąpił do Batalionów Chłopskich, które wówczas znaj-
dowały się już w strukturach Armii Krajowej. Na wiosnę 
1944 r. – wspominał Władysław Galas – złożyłem przysięgę 
z parunastoma kolegami w nocnej scenerii przy blasku księ-
życa. Odebrał ją oficer Wojska Polskiego w mundurze polo-
wym. Przybrałem pseudonim „Brzoza”. Później przyciszonym 
tonem zaśpiewaliśmy „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”. Ten 
wieczór był przełomowym wieczorem. Rozchodziliśmy się jak-
by ważniejsi, dojrzalsi, świadomi zagrożeń i obowiązków.

Walka z niemieckim okupantem skończyła się dla żołnie-
rzy Obwodu AK Dębica wraz z początkiem sierpnia 1944 r. 
po zakończonej sukcesem akcji „Burza”. Wówczas żołnierze 
wyszli z konspiracji, co wkrótce zostało wykorzystane przez 
rosyjską NKWD. Władysława Galasa wraz z jego kolegami 
aresztowano i nocą przewieziono do Rzeszowa. Zamknięci 
w piwnicach byliśmy traktowani jak niegodziwcy i przestępcy 
– pisał we wspomnieniach. – Pewnej nocy wyprowadzono nas 
z tych piwnic. Ustawiono dwójkami i poprowadzono ulicami 
Rzeszowa. Prowadzono nas do dużego gmachu. Dopiero tu do-
wiedziałem się, że stoimy na korytarzu rzeszowskiego zamku.

W zamku mieściło się więzienie. Galas i inni akowcy byli 
przez komunistyczne władze traktowani jako wrogowie. 
Za nic miano ich bohaterską postawę w czasie niemieckiej 
okupacji. W różnych rejonach wschodniej Polski NKWD 
dokonywała aresztowań akowców i osadzała ich w obozach 
przejściowych. Od jesieni 1944 r. wywożono ich w głąb 
ZSRR. W styczniu 1945 r. również i Władysław Galas zna-
lazł się w wagonie towarowym jadącym na wschód. Wa-
runki w wagonach były nieludzkie – czytamy we wspomnie-
niach – na podłodze znajdował się zamarznięty lód. Chorzy 

i słabi z niedożywienia kładli się na brudnej podłodze, my 
młodzi staliśmy na nogach dwie, trzy doby, nie mając odwagi 
leżeć na brudnym lodzie. W końcu zmęczenie zmogło i nas 
upartych […]. A pociąg jechał w nieznane. […] Po około 
14 wyczerpujących dniach, transport dotarł do Stalinogorska.

Obóz pracy przymusowej w Stalinogorsku (obecnie Kra-
snogorsk) był jednym z wielu na terenie ZSRR, do którego 
wywożono polskich patriotów. Przetrzymywano tam ponad 
6 tys. więźniów, zmuszając ich do nadludzkiej pracy w ko-
palni. Pracowaliśmy pod ziemią w tych ubraniach, w których 
przyjechaliśmy z Polski – opisywał swój pobyt w obozie 
Władysław Galas. – Podzieleni na brygady pracowaliśmy 
pod nadzorem Rosjan. Pracowałem w charakterze cieśli ko-
palnianego […] na trzy zmiany. Tak więc młody Polak cięż-
ko doświadczył wojny, pracując przymusowo najpierw na 
rzecz Niemców, a później Rosjan. Jego niedola skończyła się 
na przełomie sierpnia i września 1945 r., gdy wraz z częścią 
więźniów został zwolniony z obozu i mógł wrócić do Polski.

W ojczyźnie Władysław Galas postanowił zdobyć nowy za-
wód. W 1946 r. rozpoczął naukę w Liceum Pedagogicznym 
w Gorlicach. Dwa lata później zaczął już pracę jako nauczy-
ciel, najpierw w Straszydlu, później w Budach Głogowskich, 
a w 1950 r. w Głogowie Małopolskim. Odtąd całe swoje życie 
związał z naszym miastem. Dokształcając się, skończył Zaocz-
ne Studium Nauczycielskie w Rzeszowie, a następnie studia 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Uczył biologii 
i geografii. W latach 1966-1974 piastował stanowisko kierow-
nika głogowskiej szkoły. We wspomnieniach uczniów zapisał 
się jako bardzo dobry wychowawca i pedagog. W 1985 r., po 
35 latach pracy nauczycielskiej, odszedł na emeryturę.

Władysław Galas zmarł 18 lutego 2007 r. w wieku 84 lat. Był 
wielkim patriotą, który nigdy nie wahał się poświęcać dla oj-
czyzny, zarówno w czasie wojennym, jak i później, kiedy pod-
jął się trudu kształcenia i wychowywania polskiej młodzieży.

Robert Borkowski

PS. Cytaty pochodzą z artykułu A. Galas „Władysław Galas 
– wspomnienia” zamieszczonego w ZG nr 12/2010.

GŁOGOWSkIe BIOGRAFIe
WŁADYSŁAW GALAS

Na pomniku nagrobnym Władysława Galasa, znajdującym się na głogowskim cmentarzu na Piasku, wid-
nieje następująca inskrypcja: żołnierz AK i BCH, Sybirak, nauczyciel. Słowa te określają wszystko to, co 
w jego życiu było najważniejsze.

Grono pedagogiczne na zakończeniu roku szkolnego w latach 70. 
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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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Zawodnicy rywalizowali ze sobą w konkurencjach takich 
jak: przerzucanie 200-kilogramowej opony, pokonanie jak 
najdłuższego dystansu z zegarem o masie 125 kilogramów, 
Spacer Farmera, Kłoda Drwala, Drewniany Paluch czy 
przeciąganie samochodu strażackiego. 

Niedzielne zmagania siłaczy, symbolicznym podniesieniem 
50-kilogramowego ciężaru, rozpoczęli burmistrz Paweł Baj, 
zastępca burmistrza Piotr Niedziela, przewodniczący Rady 
Miejskiej Paweł Ślęzak oraz p. Mariusz Jodłowski, który za-
pewniał wsparcie medyczne zawodników. 

W zawodach wzięło udział 9 uczestników. Najsilniejszym 
zawodnikiem okazał się p. Arkadiusz Szmuc, który pokonał 
swoich rywali, zdobywając łącznie 52 punkty. Na drugim 
miejscu uplasował się p. Patryk Klimczyński, który uzy-
skał 42 punkty w całej rywalizacji. Trzecie miejsce podium, 
z wynikiem 31 punktów, wywalczył p. Marek Fila.

Organizatorami wydarzenia byli Referat Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Głogowie Małopolskim, Siłownia „Wodnik 
GYM” oraz Siłownia „ARE YOU READY”. 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za spor-
tową postawę i sprawiedliwą rywalizację. 

Monika Sala

ARkADIUSZ SZMUC 
GŁOGOWSkIM MOCARZeM
Jak co roku, również i tym razem podczas Dni Głogo-
wa Młp. nie mogło zabraknąć zmagań najsilniejszych 
mężczyzn z terenu naszej gminy. Zawody o puchar 
burmistrza Głogowa Małopolskiego odbyły się dru-
giego dnia święta miasta i zgromadziły na terenach 
zielonych przy pływalni „Wodnik” wielu kibiców.

Arkadiusz Szmuc podczas zmagań o tytuł „Głogowskiego mocarza”

Osiągnięcie postawionego celu nie było łatwe, ponieważ 
Głogovia zmagała się w ostatnim czasie z licznymi kontu-
zjami zawodników. Klub nie poddał się jednak przeciw-
nościom losu i dzięki swojej motywacji oraz ciężkiej pracy 
zawodników i trenera awansował do IV ligi.
Kibice z zapartym tchem śledzili poczynania zawodników na 
boisku i dzielnie ich dopingowali. Zacięta rywalizacja między 
drużynami toczyła się do ostatnich sekund meczu. Mimo tego, 
że w spotkaniu nie brakowało zwrotów akcji i nerwowych mo-
mentów, to Głogovii udało się zdobyć punkt i uzyskać awans.
Przed Głogovią kolejne wyzwanie. Awans do wyższej ligi wiąże 
się z koniecznością zbudowania silnego zespołu. Zarząd stanął 
przed koniecznością wzmocnienia szeregów. Chociaż zarys nowe-
go zespołu nie jest jeszcze wyklarowany, to rozmowy już rozpoczę-
to. Zmiany dotyczą także stanowiska trenera, bowiem z klubem 
pożegnał się Jacek Sowa – informuje prezes klubu Aneta Ginter.

Anna Morawiec

GŁOGOVIA W IV LIDZe
Rozegrany przeciwko KS Stobierna mecz miał dla 
Głogovii i jej kibiców ogromne znaczenie. Gra to-
czyła się bowiem o awans z „okręgówki” do IV ligi 
podkarpackiej. Mimo trudnych momentów, nasi pił-
karze stanęli na wysokości zadania, zapewniając 
sobie tym samym upragniony awans.

Fot. Krzysztof Łokaj

Mariusz Brito podczas zawodów
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Centrum Medyczne Niwa jest nową tego typu placówką 
w naszej gminie. Skąd pomysł na jego utworzenie?

A. Suszek: Centrum Medyczne Niwa powstało w związku 
z rozwojem Głogowa Małopolskiego, którego liczba miesz-
kańców stale rośnie. Staraliśmy się uzupełnić lokalny rynek 
o ofertę, której do tej pory na nim brakowało. Mamy tutaj 
na myśli lekarzy specjalistów, u których wizyta poprzedzo-
na jest często wielomiesięcznym oczekiwaniem. Wyszliśmy 
naprzeciw oczekiwaniom.

Kiedy centrum rozpoczęło działalność?

A. Suszek: Nasze Centrum rozpoczęło swoją działalność 
bardzo niedawno, bo 1 czerwca bieżącego roku. Jest to 
nowa, lecz prężnie rozwijająca się placówka. 

Z jakimi specjalistami współpracuje Centrum Medyczne 
Niwa?

A. Suszek: W naszej ofercie mamy między innymi lekarzy 
takich specjalności jak: kardiolog, nefrolog, diabetolog, 
neurolog, ortopeda dla dorosłych oraz dziecięcy, pediatra, 
hematolog dziecięcy czy chirurg naczyniowy. Oferujemy 
także badania USG , stomatologię, chirurgię stomatologicz-
ną, medycynę estetyczną oraz salon optyczny. Jeżeli chodzi 
o optykę, mamy w swojej ofercie bogaty wybór opraw okula-
rowych ze szkłami. W związku z rozpoczęciem działalności, 
mamy od firm atrakcyjne zniżki, dlatego nasze ceny są bar-
dzo konkurencyjne. W naszej ofercie znajdują się oprawy 
o wartości od 65 złotych do około 300 złotych. Oferujemy 
produkty znanych marek. Jeżeli chodzi natomiast o szkła, 
mamy w swojej ofercie szkła ekonomiczne, szkła z wysokiej 
jakości powłokami, szkła progresywne, czyli uniwersalne 
oraz fotochromy.

Jakie zabiegi z medycyny estetycznej mają Państwo w ofercie?

T. Suszek: Prowadzimy między innymi mezoterapię. Zabieg 
z użyciem osocza ma na celu rewitalizację skóry, jej wygła-
dzenie, poprawę elastyczności, napięcia i gęstości skóry. Po-
prawia jej koloryt, rozjaśnia cerę. Osocze uruchamia proces 
stymulujący komórek macierzystych do namnażania. Można 
go stosować na skórę twarzy, dłoni, szyi oraz na skórę głowy 
w celu zagęszczenia włosów. Zabiegi te przeznaczone są dla 

każdego rodzaju cery, dla osób ze skłonnościami do alergii, 
są całkowicie bezpiecznie. Wspomniany wyżej separator sto-
sujemy również w ortopedii, np. do regeneracji zerwanych 
ścięgien Achillesa. Używamy go także w chirurgii stomato-
logicznej, gdzie po usunięciu zębów wykorzystuje się błonę 
osocza, która wspomaga gojenie ran i zapobiega powstawa-
niu suchego zębodołu. Wśród bogatej oferty stomatologii 
estetycznej, świadczymy także usługi wybielania zębów. Jest 
to metoda, podczas której na zęby nakłada się specjalne żele, 
a następnie naświetla się je przy użyciu lampy. Cały zabieg 
trwa godzinę. Oferujemy go teraz w specjalnej promocyjnej 
cenie – 550 złotych. Proponujemy także piaskowanie oraz 
usunięcie kamienia w obniżonej cenie 90 złotych. Wykonuje-
my też zabiegi przy użyciu botoksu oraz wypełniania kwasem 
hialuronowym, co poprawia wygląd i jędrność skóry. 

Jak wygląda zaplecze techniczne?

A. Suszek: Posiadamy w pełni wyposażony gabinet stoma-
tologiczny, aparat USG oraz urządzenie do badania echa 
serca. Jeżeli chodzi o medycynę estetyczną, pracujemy na 
najwyższej klasy separatorze komórkowym, dzięki któremu 
możemy uzyskać bardzo bogato-płytkowe osocze. 

Co wyróżnia Centrum Medyczne Niwa na tle innych pla-
cówek tego typu?

T. Suszek: Wykwalifikowany personel. Pracują u nas wy-
bitni specjaliści z wielu dziedzin, między innymi ordyna-
torowie, tacy jak dr n. med. Paweł Polaczek – ortopeda 
dorosłych i dziecięcy oraz dr. n. med. Marcin Kostkiewiecz 
– kardiolog.

Jakie wyglądają plany dalszego rozwoju?

A. Suszek: Prowadzimy rozmowy ze specjalistami, między 
innymi z lekarzem psychiatrą i psychologiem. Planujemy 
również umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest 
duża szansa na to, by część wizyt była refundowana już od 
przyszłego roku. 

Nie pozostaje nic innego, jak tylko zaprosić do Centrum 
Medycznego „Niwa” pacjentów. Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Monika Sala

CeNtRUM MeDYCZNe NIWA.  
NOWe MIeJSCe NA GMINNeJ MAPIe ZDROWIA

O szerokiej ofercie placówki oraz planach jej rozwoju opowiedzą właściciele – Państwo Teresa i Andrzej Suszkowie. 
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Każdego dnia tracimy duże ilości wody, która ma duży 
wpływ na nasze samopoczucie i prawidłowe funkcjonowa-
nie organizmu. Dlatego tak ważne jest stałe nawadnianie, 
o które jeszcze bardziej powinniśmy zadbać w upalne dni. 
Wraz ze wzrostem temperatury powietrza na zewnątrz, 
nasz organizm zaczyna się pocić, tracąc przy tym jeszcze 
większe ilości wody. Aby nie dopuścić do odwodnienia or-
ganizmu, nie możemy bagatelizować jego pierwszych obja-
wów, do których należy m.in. uczucie pragnienia i suchość 
w gardle. O odwodnieniu może świadczyć też mniejsza ilość 
wydzielanego potu, który w upalny dzień jest nam bardzo 
potrzebny, bo wraz z nim z naszej skóry odparowuje ciepło, 
dzięki czemu organizm się chłodzi.

Duże znaczenie ma oczywiście to, co pijemy. Nie wszystko 
to, co wydaje nam się być orzeźwiającym napojem, nim jest 
i nie każdy płyn przyczynia się do nawodnienia organizmu. 
Podczas ciepłych dni naszym nieodłącznym towarzyszem 
powinna być butelka z wodą mineralną. Pijemy ją małymi 
łykami, dbając o to, aby sięgać po nią nie tylko wtedy, gdy 
zaschnie nam w gardle. Warto pamiętać jednak, że pra-
gnienia w upalny dzień nie ugaszą kolorowe i słodzone 
napoje, gotowe wody smakowe z cukrem, które można 
kupić w sklepie i napoje alkoholowe. Cukier, który znaj-
duje się w napojach, blokuje wchłanianie płynów. Pijąc je, 
zaspokajamy więc pragnienie tylko pozornie i wcale się nie 
nawadniamy. Natomiast alkohol może powodować skoki 
ciśnienia, które w upalny dzień są niebezpieczne.

Ważna jest też temperatura wypijanych podczas upałów 
napojów. To nieprawda, że najlepiej chłodzą i orzeźwiają 
napoje wyjęte prosto z zamrażarki. Lepiej pić te, które są 

tylko trochę schłodzone, ponieważ wypicie bardzo zimnego 
napoju znacznie wychładza organizm i wymaga od niego 
dużej energii, aby wyrównać temperaturę do prawidłowego 
poziomu. By tego dokonać, nasz organizm zaczyna praco-
wać na bardzo wysokich obrotach, co sprawia, że robi nam 
się cieplej, niż było. Wypijając lekko schłodzone napoje 
nie zmuszamy organizmu do tak dużego wysiłku i jest to 
dla nas zdecydowanie lepsze i zdrowsze rozwiązanie.

Pamiętajmy o codziennym nawadnianiu – pijmy na zdrowie!

Monika Sala

ORZeŹWIAJĄCe NAPOJe NA UPAŁY
Podczas upałów bardzo ważne jest odpowiednie nawadnianie naszego organizmu. Uchroni nas ono przed 
odwodnieniem i udarem cieplnym. Stałe dostarczanie płynów przyniesie też rozgrzanemu organizmowi orzeź-
wienie, oczyści z toksyn, nie zaburzy pracy nerek. Jednak co pić w upalny dzień? Najlepszym wyborem jest 
oczywiście woda, wypijana w ilości 2-3 litrów, małymi łykami, przez cały dzień. Jeżeli jednak nie lubimy wody, 
na ratunek przychodzą orzeźwiające napoje, które możemy przyrządzić sami w zaledwie kilka minut.

5 pomysłów na orzeźwiające napoje. Domowe, orzeźwiające napoje, 
których przygotowanie zajmuje dosłownie kilka minut to bardzo przyjemna 
alternatywa dla wody i dużo zdrowsza alternatywa dla kupowanych 
w sklepie napojów z cukrem, barwnikami i całą gamą innych, chemicznych 
dodatków. Są to: domowa ice tea, czyli mrożona zielona herbata z miętą 
i cytryną, woda z cytryną i miętą, koktajl owocowy z letnich owoców, 
lemoniada i woda ogórkowa, lemoniada arbuzowa.

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany
Czy segregowanie odpadów ma sens?

Często pytają Państwo, czy w ogóle warto segregować 
odpady. Stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

odbieranych sprzed posesji rośnie, mieszkańcy segregują odpady na coraz większą 
ilość frakcji, w chwili obecnej 4 – szkło, papier, tworzywa sztuczne, odpady biode-
gradowalne, a wymiernego efektu finansowego dla segregującego mieszkańca z tego 
powodu nie widać. Pozornie tak to właśnie wygląda. Należy jednak zauważyć, że 
gminy, które są odpowiedzialne za odbiór odpadów komunalnych, muszą wykazać 
się odpowiednimi poziomami recyklingu ustalanymi przez Unię Europejską. Brak 
wykonanego poziomu powoduje konsekwencje finansowe dla gminy, a w dalszej 
kolejności, jak łatwo się domyślić, dla każdego mieszkańca. Oznacza to, że bez se-
gregacji gmina zmuszona byłaby radykalnie podnieść opłatę za odbiór odpadów, 
choćby po to, aby pokryć wysokość kar naliczanych na gminę za brak prowadzo-
nej segregacji. Nie bez znaczenia dla przeciętnego Kowalskiego powinna mieć też 

dbałość o środowisko zarówno ze względów estetycznych, jak i przede wszystkim ze 
względów zdrowotnych. Zaśmiecone otoczenie jest jednym z głównych elementów 
powodujących różnorodne schorzenia. Segregowanie odpadów pozwala zmniejszyć 
ilość odpadów przeznaczonych do składowania. Szczególnie warte podkreślenia 
jest prawidłowe segregowanie. Wymieszanie frakcje lub 
frakcje pozostawione w workach do tego nieprzezna-
czonych traktowane są w taki sam sposób jak od-
pady zmieszane finalnie trafiające na składowisko. 
Cały trud włożony wówczas w ich posegregowa-
nie, jeżeli znajdują się w nieprawidłowym worku 
lub są w worku właściwym, ale wrzucimy do niego 
coś, co nie powinno się tam znaleźć, idzie nieste-
ty na marne. Szanujmy środowisko i własną pracę. 
Prawidłowo segregujmy odpady!

CZY OPALASZ SIę W BEZPIECZNY SPOSóB?

Na to pytanie mieszkańcy naszej gminy mogli udzielić 
odpowiedzi w ostatniej sondzie zamieszczonej na naszej 
stronie internetowej. Jak odpowiadali mieszkańcy gminy 
Głogów Małopolski? O tym poniżej.

Zdecydowana większość lokalnej społeczności odpowie-
działa, że nie opala się (46%). To bardzo rozsądne podej-
ście, ponieważ opalanie niesie ze sobą wiele zagrożeń dla 

naszej skóry.  31 % osób, które zdecydowały się wziąć udział 
w sondzie, twierdzi natomiast, że nie stosuje żadnych za-
bezpieczeń przed szkodliwym promieniowaniem słonecz-
nym, by jak najszybciej osiągnąć efekt mocnej opalenizny. 
To bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia. Zaledwie 
23 % badanych twierdzi, że zna zasady ochrony skóry przed 
słońcem i stosuje je podczas opalania. 
Pamiętajmy, by opalać się z głową. Jeśli przesadzimy ze 
słońcem, możemy za to słono zapłacić.
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Głogów Młp.: Sklep „Super – Sam” GS*; 
Sklep Delikatesy „Dwójka” GS; Sklep 
Delikatesy „Centrum”; PIWEX Sklep 
firmowy ul. Długa (osiedle Słoneczne); 
Sklep nr 6 w Głogowie Młp. (osiedle Sło-
neczne) GS; Sklep p. Zofii Liszcz; Salo-
nik prasowy w Biedronce.
Wysoka Głogowska: SPAR; Sklep  
p. Furman
Budy Głogowskie: Sklep nr 10 – GS; 
Sklep p. Bober; Sklep p. Kogut
Przewrotne: Sklep p. Rusin; Sklep nr 9 
"Delikatesy Centrum" – GS
Styków: Sklep p. Pasek
Hucisko: Sklep nr 8 – GS
Zabajka: Delikatesy „Borówka”, Sklep 
KAMA
Miłocin: Delikatesy „Dwójka” – GS
Rudna Mała: Sklep nr 16 „Delikatesy 
Centrum” – GS
Lipie: Delikatesy „Premium” – GS
Rogoźnica: Sklep p. Marczydło

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

Wydawca: 
Podkarpacki Klub Samorządności
(Zadanie realizowane na zlecenie 
Gminy Głogów Młp.)
Adres redakcji: 
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12, 
Głogów Młp.
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Korekta językowa: Redakcja 
Nakład: 850 egz. 
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35-020 Rzeszów, ul. 17 Pułku Piechoty 7
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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

17 lipca – Piknik Rodzinny w Budach Głogowskich, Stadion Vic-
toria Budy.

20 lipca – Piknik Rodzinny w Lipiu, Dom Ludowy.

21 lipca – Piknik Rodzinny w Rudnej Małej, Dom Ludowy.

27 lipca – Piknik Rodzinny W Woli Cichej, Dom Ludowy.

28 lipca – Piknik Rodzinny w Przewrotnem, Boisko Sportowe Stu-
dzieniec.

4 sierpnia – Piknik Rodzinny w Rogoźnicy, Dom Ludowy.

11 sierpnia – Piknik Rodzinny w Stykowie, Szkoła Podstawowa.

Ogłoszenie redakcyjne
Bardzo prosimy wszelkie materiały przesyłać na adres mailowy 

redakcja@ziemiaglogowska.pl 
do ostatniego dnia każdego miesiąca.

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

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

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

4.06.br. – kierowanie w stanie nietrzeźwości pojazdem motorowerowym marki 
Romet przez mieszkańca Głogowa Małopolskiego.

14.06.br. – przywłaszczenie mienia w postaci portfela przy jednym ze sklepów 
w Głogowie Małopolskim.

15.06.br. – oszustwo internetowe przy zakupie sprzętu AGD na szkodę mieszkań-
ca Głogowa Małopolskiego.

18.06.br. – wypadek drogowy w miejscowości Rudna Mała, w wyniku, którego 
obrażeń ciała doznał kierujący rowerem mieszkaniec miejscowości.

23.06.br. – kradzież telefonu komórkowego o wartości 600 zł na szkodę mieszkan-
ki Głogowa Małopolskiego.

22-23.06.br. – uszkodzenie pojazdu marki BMW na szkodę w wysokości 500 zło-
tych w Głogowie Małopolskim.

29.06.br. – psychiczne i fizyczne znęcanie się mężczyzny nad żoną w miejscowości 
Hucisko. 



MIeJSCe NA 
tWOJĄ RekLAMĘ

Cena: 1 zł/cm2


