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POLECAMY NOWY PROBOSZCZ W MIŁOCINIE
W związku ze zmianami personalnymi księży w naszej diecezji z parafii 
pw. św. Huberta w Miłocinie przeniesienie otrzymał ks. dr Edward Rusin, 
który funkcję proboszcza sprawował przez 19 lat. Nowym proboszczem 
został mianowany ks. dr Józef Mucha – Dyrektor Wydawnictwa i Drukar-
ni Diecezji Rzeszowskiej – Bonus Liber.

Ks. Józef Mucha urodził się 6 czerwca 1975 r. 
w Kolbuszowej. W latach 1990-1994 uczęszczał 
do Technikum Gastronomicznego w Rzeszowie. 
Następnie ukończył studia w Wyższym Semina-
rium Duchownym w Rzeszowie i 24 maja 2001 r. 
przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Kazi-
mierza Górnego. W 2001 r. uzyskał tytuł magistra 
teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 
a w 2009 r. tytuł doktora na Uniwersytecie Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dotychczas posługę kapłańską pełnił w parafii pw. 
św. Rocha w Rzeszowie (2001-2005), w parafii pw. 
Miłosierdzia Bożego w Jaśle (2005-2007) oraz w Sy-
racuse, w stanie Nowy Jork (2007-2012). Od 2012  r. 
jest Dyrektorem Diecezjalnej Drukarni i Wydaw-
nictwa „Bonus Liber” w Rzeszowie. Od 26 sierpnia 
bieżącego roku został mianowany proboszczem 
parafii pw. św. Huberta w Miłocinie. Posiada wszechstronne zainteresowania wśród 
których można wymienić gastronomię, podróże i fotografię. Motocyklem objechał 
dookoła USA, Kanadę oraz wiele państw europejskich. Z zawodu kucharz, z zamiło-
wania fryzjer. Jest także Diecezjalnym Duszpasterzem Honorowych Dawców Krwi 
i sam czynnie oddaje krew. Właściciel dwuletniego owczarka niemieckiego „Adele”.

W pozostałych parafiach znajdujących się na terenie gminy zmiana nastąpiła rów-
nież w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Głogowie Młp. Z parafii odszedł ks. 
Krzysztof Czaja, który został skierowany do pracy duszpasterskiej w Gorlicach, a do 
Głogowa przyszedł ks. Mieczysław Paśko z Gorlic. Ks. Ryszard Pirga – dotychcza-
sowy wikariusz w Przewrotnem został mianowany proboszczem w parafii Mała.

Katarzyna Madej

Ks. dr Józef Mucha, proboszcz parafii  
pw. Św. Huberta w Miłocinie

Z OBIEKTYWU

W regatach na stawie Traczewskich w Głogowie Młp. wzięło udział 24 zawodników amatorów,  
którzy na łódkach typu „Optimist” rywalizowali o Puchar Burmistrza Głogowa Młp.
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Konferencja, w której udział wzięli polscy i mołdawscy na-
ukowcy, miała na celu wymianę doświadczeń i przekazanie 
wiedzy na temat zagadnień związanych z opieką nad osoba-
mi starszymi, zwłaszcza w kontekście ich bezpieczeństwa, 
zdrowia i zabezpieczenia socjalnego. Po części teoretycznej 
konferencji, odbyła się część praktyczna – wizyta studyjna. 
Do wizytacji wybrana została gmina Głogów Małopolski i 
wskazana jako przykład samorządu, który w sposób spójny 
i całościowy realizuje zadania opieki nad osobami starszy-
mi w ramach gminnej strategii.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż gmina Głogów Młp. reali-
zuje swoje zadania opieki nad osobami starszymi w sposób 
kompleksowy i spójny z innymi strategiami na poziomie lo-
kalnym, regionalnym i krajowym. Na poziomie instytucjonal-
nym zadania realizowane są w następujący sposób. Dzienny 
Dom „Senior-WIGOR” w Budach Głogowskich zapewnia 
stałą opiekę nad osobami starszymi przez pięć dni w tygodniu. 
Do ośrodka uczęszcza ponad 30 seniorów z terenu gminy. Dla 
uczestników zapewnione są zajęcia integracyjne, artystyczne 
i ruchowe. Zapewniona jest stała opieka medyczna i posiłek.

Kolejnym elementem systemu jest, będący w końcowej fa-
zie realizacji, Dom Pomocy Społecznej. Zapewni on osobom 
starszym i samotnym, które nie są zdolne do samodzielnej 
egzystencji, całodobową opiekę socjalną i medyczną. Pierw-
szy etap zakłada utworzenie 8 miejsc pobytu, drugi etap 
kolejnych 30. DPS będzie się mieścił na piętrze budynku, w 
którym obecnie działa Dzienny Dom „Senior-WIGOR”. Bu-

dowę Domu Pomocy Społecznej gmina realizuje ze środków 
pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego. 

Dla tych seniorów, którzy z różnych powodów nie chcą lub nie 
mogą przebywać w dziennym (Senior-WIGOR) lub stacjonar-
nym (Dom Pomocy Społecznej) domu opieki, gmina zapewni 
stały nadzór i kompleksową opiekę w ich własnych domach. 
Opieka domowa będzie realizowana za pośrednictwem naj-
nowocześniejszych urządzeń technologicznych. Dzięki nim, 
każdy senior będzie codziennie monitorowany pod kątem 
psychofizycznym oraz medycznym. Program realizować będą 
opiekunowie, pielęgniarki i lekarze. Realizacja programu roz-
pocznie się w 2018 r. Objętych nim zostanie ok. 200 seniorów.

Elementami „miękkimi” gminnej strategii opieki nad senio-
rami są następujące działania: coroczna organizacja dni se-
niora w każdym sołectwie na terenie gminy, udział seniorów 
w stałych zajęciach artystycznych, bibliotecznych i rucho-
wych organizowanych przez dom kultury, gminną bibliotekę 
oraz ośrodek sportu. Ponadto seniorzy biorą czynny udział w 
programach rekreacyjnych i zdrowotnych realizowanych ze 
środków wojewódzkich za pośrednictwem stowarzyszenia 
gminnych seniorów „Złota jesień”. Dla wszystkich mieszkań-
ców gminy, a szczególnie dla seniorów, w komunikacji samo-
chodowej PKS i MKS do dyspozycji są tzw. bilety samorzą-
dowe. Za 16 zł (jednorazowa opłata roczna za bilet), każdy 
mieszkaniec może jeździć po terenie gminy w autobusach 
komunikacji publicznej. Z tej formy wsparcia bardzo często 
korzystają seniorzy dojeżdżając na swoje zajęcia.

W wizytacji naszych jednostek, oprócz pani minister, 
udział wzięły również pani Ewa Leniart Wojewoda Podkar-
packi, pani Józefa Hrynkiewicz Poseł na Sejm RP oraz pani 
Monika Bernat zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej. W podsumowaniu konferencji podkre-
ślone zostały zalety głogowskiego systemu opieki nad oso-
bami starszymi oraz wskazane jako rozwiązania modelowe.

Paweł Baj,
 Burmistrz Głogowa Młp.

FAKTY I OPINIE

GŁOGOWSKA POLITYKA SENIORALNA
Wizyta minister Elżbiety Bojanowskiej

25 września br. gminę Głogów Małopolski odwiedziła pani Elżbieta Bojanowska, Wiceminister w Minister-
stwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej odpowiedzialna za politykę senioralną na poziomie krajowym. 
Wizyta odbyła się w związku z trwającą w tym dniu w Rzeszowie międzynarodową konferencją „Aktualne 
wyzwania polityki senioralnej – Problemy społeczne w kontekście starzejącego się społeczeństwa”.

Budowa Domu Pomocy Społecznej

Pani minister odwiedziła Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Budach Głog.

Gmina Głogów Młp. w sposób kompleksowy realizuje zadania  
opieki nad osobami starszymi 
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W Gminie Głogów Młp. trwa nabór wniosków o dofinan-
sowanie do montażu paneli fotowoltaicznych. Kto może 
ubiegać się o dofinansowanie?
Projekt „Wsparcie rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii 
na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – pro-
jekt parasolowy” skierowany jest dla mieszkańców 13 gmin 
tworzących Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, tj. mieszkań-
ców gminy Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Gło-
gów Małopolski, Krasne, Lubenia, Łańcut, miasto Łańcut, 
Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn oraz miasto Rzeszów. Pro-
jekt przeznaczony jest dla osób prywatnych.

Jakie konkretne działania obejmuje realizacja projektu?
Realizacja projektu przewiduje dostawę, montaż, uruchomie-
nie i konfigurację paneli fotowoltaicznych na budynkach pry-
watnych. Instalacje będą produkowały energię elektryczną, 
która musi być zużywana wyłącznie na potrzeby własne go-
spodarstw domowych. Instalacja będzie wpięta do zewnętrz-
nej sieci energetycznej. Ewentualna nadwyżka wyprodukowa-
nej energii będzie mogła być odprowadzana do zewnętrznej 
sieci energetycznej, z której będzie można ją odebrać.

Na jakich budynkach mogą zostać zamontowane panele 
fotowoltaiczne?
Panele fotowoltaiczne będą mogły zostać umieszczone na da-
chach budynków lub obok budynku mieszkalnego na grun-
cie lub na budynku niemieszkalnym. Jeśli chodzi o montaż 
paneli fotowoltaicznych na dachach, ważne jest, aby nie były 
one pokryte eternitem. Właściciele takich budynków wów-
czas będą mogli starać się o dofinansowanie z projektu para-
solowego pod warunkiem wcześniejszego złożenia oświad-
czenia, że przed wykonaniem instalacji na własny koszt 
wymienią pokrycie dachowe na nowe do 31 marca 2018 r.

A co z budynkami nowobudowanymi?
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej będzie możliwe rów-
nież na budynkach nowobudowanych pod warunkiem 
złożenia oświadczenia, że budynek zostanie zamieszkany 
(zameldowana co najmniej jedna osoba) i oddany do użyt-
kowania do 31 marca 2018 r. tzn. inwestor uzyska pozwole-
nie na użytkowanie.

Jak rozkładają się koszty?
Poziom dofinansowania wyniesie do 85% kosztów kwalifi-
kowanych netto. Wkład własny mieszkańców wyniesie co 
najmniej 15% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto), 
które obejmują m. in. dostawę, montaż materiałów i urzą-
dzeń instalacji oraz uruchomienie instalacji, a także nadzór 
techniczny oraz całą kwotę podatku VAT wg. obowiązu-
jącej stawki (obecnie 8% jeżeli instalacja jest na budynku 
mieszkalnym lub 23% jeżeli instalacja jest na garażu, grun-
cie, budynku gospodarczym itp.). W przypadku wystąpie-
nia w projekcie innych kosztów niekwalifikowanych (bieżą-
ca eksploatacja i utrzymanie obiektów i instalacji, podatek 
VAT, koszty weryfikacji technicznej, wydatki na dodatkowe 
konstrukcje wsporcze) mieszkaniec pokrywa również te 
koszty w całości.

Kiedy i gdzie można składać wnioski?
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od 11 września 
do 20 października br. Wnioski należy składać w Urzędzie 
Miejskim w Głogowie Młp. w pokoju nr 4 w godzinach pra-
cy urzędu. O tym, czy dana osoba będzie mogła skorzystać 
z programu parasolowego nie będzie decydować kolejność 
zgłoszeń, a system punktowy, który określa regulamin. Wy-
niki naboru wniosków będą znane pod koniec listopada.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby ubiegać się o dofinanso-
wanie?
Spis dokumentów wymaganych na etapie aplikowania o za-
kwalifikowanie mieszkańca do projektu znajduje się w regu-
laminie naboru wniosków dostępnym na stronie Stowarzysze-
nia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego www.rof.org.pl. 
Należy pamiętać, że wraz ze złożeniem kompletnego wniosku, 
mieszkaniec musi przedłożyć również dokument potwierdza-
jący przeprowadzenie weryfikacji technicznej lokalizacji in-
stalacji fotowoltaicznej. Weryfikacja techniczna powinna być 
przeprowadzona przez osoby do tego upoważnione, które po-
siadają ważny certyfikat instalatora OZE w zakresie systemów 
fotowoltaicznych. Rejestr znajduje się na stronie internetowej 
Urzędu Dozoru Technicznego. Koszt przeprowadzenia wery-
fikacji technicznej ponoszony jest w całości przez mieszkańca.

Gdzie można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami?
Wszelkie materiały i informacje dotyczące projektu, w tym za-
sady naboru i udziału w projekcie dostępne są na stronie inter-
netowej Lidera Projektu (Stowarzyszenie Rzeszowskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego) rof.org.pl oraz na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp. www.um.glogow-mlp.pl

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Katarzyna Madej

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE DLA MIESZKAŃCÓW
Rozmowa z Piotrem Dykielem, kierownikiem Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Promocji Gminy

ANTENY
–	 Montaż	instalacji	antenowych	
do	odbioru	telewizji	nazieMnej	
i	telewizji	satelitarnej

–	 serwis,	naprawa,	ustawianie	anten
–	 wykonywanie	instalacji	
elektrycznych	

tel. 601 345 452
e-mail: zurtrzeszow@wp.pl

Grz e Go r z 	w i s z 
Wysoka Głogowska 84 
36-061 Wysoka Głogowska 
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Po nabożeństwie grupy dożynkowe oraz zaproszeni goście 
prowadzeni przez starostów dożynek Alicję i Krzysztofa Sa-
łatów udali się na miejsce głównych uroczystości przy szko-
le w Stykowie, gdzie okolicznościowym występem powitali 
zgromadzonych uczniowie Szkoły Podstawowej w Styko-
wie. Uroczystego otwarcia Gminnych Dożynek dokonała 
sołtys wsi Pani Maria Suszek.

W swoim wystąpieniu burmistrz i zaproszeni goście dziękowa-
li rolnikom za ciążka pracę i zebrane plony. Następnie przystą-
piono do staropolskiej ceremonii przekazania przez starostów 
bochna chleba z tegorocznych zbiorów gospodarzowi gminy 
Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego Pawłowi Bajowi. Pod-
czas uroczystości Poseł na Sejm RP Mieczysław Miazga przy-
znał honorowe odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa” Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zasłużonym rolnikom z terenu gmi-
ny Głogów Młp. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Zofia Pa-
cyna z Głogowa Młp., Zygmunt Drozd ze Stykowa, Kazimierz 
Litwin z Bud Głog., Leszek Michalik z Huciska, Andrzej Selwa 
z Przewrotnego, Danuta i Tadeusz Kaczor z Przewrotnego, 
Marzanna i Jan Micał z Wysokiej Głog., Anna i Edward Płoch 
z Wysokiej Głog., Stanisław Barczak z Wysokiej Głog., Roman 
Barczak z Wysokiej Głog. oraz Stefan Liszcz ze Stykowa.

Następnie odbyła się prezentacja wieńców dożynkowych, 
które przygotowali mieszkańcy poszczególnych sołectw. 
Wieńce prezentowały grupy wieńcowe ze Stykowa, Bud 
Głogowskich, Woli Cichej, Głogowa Młp., Huciska, Lipia, 
Miłocina, Pogwizdowa Nowego, Pogwizdowa Starego, Prze-
wrotnego, Rogoźnicy, Rudnej Małej, Wysokiej Głogowskiej, 
Zabajki oraz przedstawiciele Zarządu Gminnego NSZZ Rol-
ników Indywidualnych „Solidarność”. Wieniec przedstawi-
cieli wsi Styków – jako Gospodarzy tegorocznych dożynek 
– został przekazany na ręce Burmistrza Głogowa Młp. – Go-
spodarza Gminy. Po części oficjalnej nastąpiła część arty-
styczna, w której zaprezentowały się zespoły działające przy 
MGDK w Głogowie Młp. Po zakończeniu oficjalnych uro-
czystości odbyły się wieńcowiny, tradycyjna zabawa w dniu 
święta plonów, z okazji której przygotowano taką pieśń: 

Hej dożynki, dożynki to plonów świętowanie
A dzisiaj wieńcowiny, to przyszliśmy znów na nie.
Hej niosą ludzie plony, a pieśni wiatr rozwiewa
Hej rosło w polu zborze, teraz z ludźmi zaśpiewa.
Hej ziemia nasza żyzna, oj spracowana gleba,
Hej miła nam Ojczyzna, za słońce skrawek nieba.
Hej idą chłopy w słońcu, a ziarna złotem błyszczą,
Hej znów się pannom chłopcy, na pewno nocką przyśnią.
Hej ziemia szorstkie kłosy, wyciąga wciąż do nieba,
A ziarno gdy dojrzało, teraz z ludźmi zaśpiewa.
I tutaj wciąż będziemy i liczyć plony lata,
I zostaniemy z pieśnią, aż hen do końca świata.

Katarzyna Madej

WYDARZENIA

DOŻYNKI GMINNE W STYKOWIE
20 sierpnia br. w Stykowie odbyły się dożynki Gminy Głogów Małopolski – największe w roku święto rolni-
ków. Dziękczynienie za zebrane plony rozpoczęło się Mszą Świętą koncelebrowaną przez proboszcza pa-
rafii pw. św. Michała Archanioła w Stykowie ks. Wojciecha Barana.

Starostowie dożynek Państwo Alicja i Krzysztof Sałata przekazują bochen chleba  
na ręce Gospodarza Gminy Burmistrza Pawła Baja

Odznaczeni rolnicy z terenu Gminy Głogów Młp.

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.

Reklama Reklama Reklama Reklama 
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15,75 litrów krwi zebrano podczas ostatniej w tym roku 
zbiórki krwi zorganizowanej przez strażaków z OSP 
Hucisko w ramach akcji „Ognisty Ratownik – Gorąca 
Krew”. To już siedemnasta odsłona akcji, na którą po 
raz kolejny chętnie odpowiedzieli mieszkańcy gminy. 

Do akcji zgłosiło się 54 osób, a po kwalifikacji krew odda-
ło 35 osób. Tym bardziej cieszy fakt, że 7 osób zrobiło to 
po raz pierwszy. Podczas wrześniowej akcji udało się ze-
brać 15,75 litrów krwi. Zbiórce towarzyszyły liczne atrakcje 
przygotowane przez organizatorów – instruktaż pierwszej 
pomocy połączony z rodzinnym konkursem z zakresu bez-
pieczeństwa ruchu drogowego zorganizowany przez rze-
szowski WORD oraz po raz pierwszy prezentacja sprzętu 
wojskowego 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rze-
szowa oraz 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. 
Na zakończenie zbiórki ulicami przejechała widowiskowa 
parada motocyklowa w wykonaniu Ronin Riders, Head 

Hunters Polska i Krokodyli znad Nilu z Kolbuszowej. Dla 
krwiodawców przygotowano nagrody ufundowane przez 
Burmistrza Głogowa Młp., RCKK Rzeszów oraz Reskart tor 
kartingowy Rzeszów. Na wszystkich czekał ciepły posiłek, 
a na zakończenie kulinarna niespodzianka – pieczony dzik. 
Jesienna zbiórka krwi to ostatnia odsłona akcji w tym roku. 
Kolejna zbiórka już na wiosnę 2018 roku.

STATYSTYKI:

Pierwsza zbiórka zorganizowana na terenie gminy – październik 2012 r. 
Liczba przeprowadzonych zbiórek – 17
Liczba osób zarejestrowanych do oddania krwi – 911  
(w tym pierwszorazowych 189)
Liczba osób zakwalifikowanych do oddania krwi – 696
Ilość pozyskanej krwi – 313 litrów

Katarzyna Madej

WYDARZENIA

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany

Data Specjalista Miejsce Godziny

04.09.2017 psycholog Świetlica w Głogowie Młp. 16.00-19.00
05.09.2017 prawnik Świetlica w Pogwizdowie 16.00-19.00
07.09.2017 mediator Świetlica w Głogowie Młp. 16.00-19.00
11.09.2017 psycholog Świetlica w Głogowie Młp. 16.00-19.00
12.09.2017 prawnik Świetlica w Głogowie Młp. 16.00-19.00
15.09.2017 psycholog Świetlica w Pogwizdowie 16.00-19.00
18.09.2017 psycholog Świetlica w Głogowie Młp. 16.00-19.00
19.09.2017 prawnik Świetlica w Głogowie Młp. 16.00-19.00
21.09.2017 mediator Świetlica w Głogowie Młp. 16.00-19.00
25.09.2017 psycholog Świetlica w Głogowie Młp. 16.00-19.00
26.09.2017 prawnik Świetlica w Głogowie Młp. 16.00-19.00
02.10.2017 psycholog Świetlica w Głogowie Młp. 16.00-19.00
03.10.2017 prawnik Świetlica w Pogwizdowie 16.00-19.00

05.10.2017 mediator Świetlica w Głogowie Młp. 16.00-19.00
09.10.2017 psycholog Świetlica w Głogowie Młp. 16.00-19.00
10.10.2017 prawnik Świetlica w Głogowie Młp. 16.00-19.00
16.10.2017 psycholog Świetlica w Głogowie Młp. 16.00-19.00
17.10.2017 prawnik Świetlica w Głogowie Młp. 16.00-19.00
19.10.2017 mediator Świetlica w Głogowie Młp. 16.00-19.00
23.10.2017 psycholog Świetlica w Głogowie Młp. 16.00-19.00
24.10.2017 prawnik Świetlica w Głogowie Młp. 16.00-19.00
30.10.2017 psycholog Świetlica w Pogwizdowie 16.00-19.00
31.10.2017 prawnik Świetlica w Pogwizdowie 16.00-19.00

Z punktu mogą korzystać uczestnicy projektu „Wsparcie rodziny 
najlepszą inwestycją”. Godziny otwarcia Punktu podane są powyżej, 
jednak istnieje także możliwość ustalenia innego terminu niż wymie-
niony w harmonogramie, po uprzednim uzgodnieniu z koordynato-
rem projektu i pracownikiem Punktu. Wszelkich odpowiedzi udziela 
koordynator projektu dostępny pod numerem telefonu: 507 755 850.

Harmonogram Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego 
wrzesień-październik 2017

OGNISTY RATOWNIK – GORĄCA KREW 

Podczas jesiennej zbiórki krew oddało 35 osób,  
dzięki czemu udało się pozyskać 15,75 litów krwi

Instruktaż pierwszej pomocy
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PRZY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW POWSTANIE 
GMINNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Rozstrzygnięty został konkurs w ramach działania 
Edukacji ekologicznej w WFOŚiGW. Gmina Głogów 
Młp. jako jedna z nielicznych otrzymała dofinanso-
wanie na realizację programu „Gminne Centrum 
Edukacji Ekologicznej przy oczyszczalni ścieków 
w Głogowie Małopolskim”.

W ramach działań powstanie „Terenowa Ścieżka Edukacji 
Ekologicznej”, która będzie zlokalizowana przy membrano-
wej oczyszczalni ścieków z przeznaczeniem do zwiedzania 
przez grupy zorganizowane. Na całej trasie w wyznaczonych 
miejscach zostanie zainstalowanych 11 tabliczek edukacyj-
nych z informacjami na temat procesów i etapów mechanicz-
nego oczyszczania ścieków w gminnej oczyszczalni, w której 
zastosowano nowoczesne urządzenia membranowe. W ko-

lejnym etapie utworzona zostanie nowoczesna „EKO-pra-
cownia” w Szkole Podstawowej w Głogowie Młp., w której 
prowadzone będą warsztaty edukacyjne dla uczniów, prelek-
cje ekologiczne oraz zajęcia z zastosowaniem nowoczesnych 
mikroskopów i sprzętu multimedialnego.

Celem programu jest kształtowanie właściwych postaw 
ekologicznych wśród młodzieży poprzez systematyczną 
edukację oraz rozwój bazy edukacji ekologicznej i posze-
rzenie jej oferty o nowatorskie działania. Realizacja progra-
mu rozpoczęła się we wrześniu. Oprócz uczniów gminnych 
szkół z programu skorzystają także uczestnicy jednostek or-
ganizacyjnych gminy, seniorzy czy osoby niepełnosprawne.

Anna Morawiec

RAZEM BEZPIECZNIEJ
5 milionów złotych dla 99 najlepszych projektów 
złożonych w ramach programu ograniczania prze-
stępczości i aspołecznych zachowań „Razem bez-
pieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016-
2017 przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji samorządom w całym kraju.

Nasza gmina otrzymała dotację na dwa zadania mające 
na celu stworzenie lokalnych systemów bezpieczeństwa 
w miejscach publicznych. Od września br. realizowane 
będą zadania pn. „Dzielnicowy bliżej nas” oraz „Poprawa 
w ruchu drogowym na terenie gminy Głogów Młp.”, skie-
rowane do uczniów gminnych szkół, uczestników placó-
wek pomocy społecznej, dzielnicowych i służb munduro-
wych. Ponadto, program przewiduje montaż monitoringu 
w mieście, a także oznakowanie 5 przejść dla pieszych na 
gminnych drogach. 

Anna Morawiec

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany

„POZNAJę ŚWiAT”
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

 Oś priorytetowa iX Jakość edukacji i kompetencji w regionie • Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.
Założeniem projektu jest tworzenie nowych miejsc w istniejącym ośrodku 
wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty ośrodka wychowania 
przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci. 
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług 
świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gminie Głogów 
Małopolski poprzez utworzenie 25 nowych miejsc w Publicznym Przedszkolu 
w ZS w Wysokiej Głogowskiej, wyrównywanie szans edukacyjnych zwiększa-
jących umiejętności społeczne poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej o do-
datkowe zajęcia i kulturalnej o dodatkowe imprezy oraz stworzenie warunków 
do prowadzenia jak najwyższej jakości edukacji przedszkolnej w 3 oddziałach 
poprzez ich doposażenie w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2017 r.

Projekt będzie realizowany poprzez następujące zadania:
Zadanie 1. Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć przedszkolnych.
Zadanie 2. Doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne, zabawki 
i sprzęt multimedialny z oprogramowaniem.
Zadanie 3. Wykonanie placu zabaw.
Zadanie 4. Organizacja zajęć przedszkolnych w ramach podstawy progra-
mowej w nowo utworzonej grupie przedszkolnej.
Zadanie 5. Realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Zadanie 6. Realizacja wyjazdów edukacyjnych i imprez kulturalnych. 
Całkowita wartość projektu wynosi 346 181,47 zł w tym środki europejskie 
to 294 254,24 zł, dotacja celowa 17 309,08 zł i wkład własny 34 618,15 zł.
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W Wysokiej Głogowskiej wyremontowana została sala ta-
neczna, dzięki czemu jest bardziej funkcjonalna i zyskała 
nowoczesny wygląd. Ponadto wymieniono kaloryfery, na fi-
larach i w części frontowej sceny ułożono płytki ceramiczne, 

poszerzono scenę, a na suficie wykonano nowoczesną aran-
żację i zamontowano ozdobne lampy. Całe pomieszczenie 
zostało gruntownie odmalowane. Dom Ludowy w Wysokiej 
Głogowskiej jest chętnie wynajmowany przez mieszkańców 
na organizację przyjęć rodzinnych i okolicznościowych. Re-

monty przeszedł również Dom Ludowy w Zabajce i Styko-
wie. W Zabajce wymieniono drzwi zewnętrzne do budynku, 
udrożniono przewody wentylacyjne, naprawiono pion kana-
lizacyjny, a także wyremontowano pomieszczenie gospodar-
cze. W Stykowie zamontowano wentylator w sali tanecznej, 
odnowiono korytarz i odmalowano wnętrze budynku. Trwa 
również remont Domu Ludowego w Pogwizdowie Starym. 
Prace polegają na remoncie kuchni, która stanie się bardziej 
nowoczesna i funkcjonalna. W ramach prac zostały wyko-
nane wylewki wraz z izolacją, przeróbki instalacji wod.-kan., 
gazowej i elektrycznej. Zdemontowano również stare drzwi 
i zamurowano otwór okienny. W kuchni zostanie ułożona 
nowa glazura, terakota i cokolik. Zniszczone ściany i sufit zo-
staną zreperowane, a całość odmalowana. Kuchnia zostanie 
wyposażona w nowy zlew z ociekaczem i nową baterię. Ter-
min zakończenia remontu planowany jest na 30 września br. 
Planowany jest również kompleksowy remont sanitariatów 
i korytarza na parterze w budynku Domu Ludowego w Lipu.

Domy ludowe to wizytówka każdej miejscowości i miejsce 
pełniące funkcje społeczno-kulturalne. Organizowane są 
w nim zebrania o charakterze społecznym, aktywizujące 
mieszkańców danego sołectwa. Dzięki remontom wnętrza 
zyskają nowoczesny wygląd, co znacznie przyczyni się do 
atrakcyjności i podniesienia standardów pomieszczeń.

Anna Morawiec

ROZPOCZĘTO INWESTYCJĘ WARTĄ MILION ZŁOTYCH
W celu poprawy zaopatrzenia w wodę osiedla Słoneczne i terenów przyległych pomiędzy ulicami Polną 
i Zbożową, rozpoczęto prace przy budowie hydroforni. Wydajność i ciśnienie istniejącej infrastruktury sieci 
wodociągowej w tym rejonie miasta są niewystarczające do bieżącego zapotrzebowania osiedla na wodę, 
co ogranicza dalszy rozwój zabudowy mieszkalnej i usługowej.

W ramach inwestycji powstanie nowoczesny budynek 
hydroforni o wymiarach 6 m x 2,44 m, dwa zbiorniki żel-
betowe o pojemności użytkowej każdy po 209 m3, zosta-

ną wykonane przyłącza wodociągowe, tłoczne zasilające 
zbiorniki szczytowe, kolektor ssący doprowadzający wodę 
ze zbiorników szczytowych Zb1, Zb2 do zestawu hydrofo-
rowego, sieć wodociągowa, przyłącza kanalizacji sanitarnej, 
przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzające wody 
opadowe z krat ściekowych oraz wody ze spustów i przele-
wów zbiorników szczytowych.

Umowa na wykonanie zadania podpisana została z konsor-
cjum firm: Zakład WOD-KAN, CO i Gaz Stanisław Ziaja 
z siedzibą w Krasnem, „MI-KAN” Michał Kunysz z siedzi-
bą w Krasnem, Usługowy Zakład Instalacji Wod.-Kan. CO 
i Gaz z siedzibą w Palikówce. Koszt budowy hydroforni to  
1 mln 198 tys. złotych. Środki finansowe pochodzą z bu-
dżetu gminy. Zakończenie robót planowane jest na począt-
ku przyszłego roku.

Anna Morawiec

GOSPODARKA

Budowa hydroforni na osiedlu Słonecznym 

INTENSYWNE PRACE W DOMACH LUDOWYCH
intensywne prace przy remontach domów ludowych na terenie gminy. Nowy wygląd zyskały już wnętrza 
domów ludowych w Wysokiej Głogowskiej, Zabajce i Stykowie. Remont trwa również w Domu Ludowym w 
Pogwizdowie Starym, a w najbliższym czasie rozpocznie się remont Domu Ludowego w Lipiu. Wszystkie prace 
remontowe finansowane są z budżetu gminy i funduszu sołeckiego.

Odnowiona sala taneczna w Domu Ludowym w Wysokiej Głogowskiej
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Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej 
Nr 1214R Widełka – Budy Głogowskie – Głogów Ma-
łopolski realizowanej w ramach programu wielolet-
niego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i po-
wiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

W ramach inwestycji wyremontowany zostanie cały odci-
nek (8,1 km) drogi powiatowej wraz z rowami i przepustami 
od centrum Głogowa Młp. przez Grabnik, aż do końca Wi-
dełki. Inwestycja zakłada również budowę chodnika przez 

Zacinki aż do cmentarza w Budach oraz dalej od Grabnika 
do Głogowa Młp., a także utworzenie nowych przejść dla 
pieszych i zatok autobusowych oraz montaż barier energo-
chłonnych i barierek wygradzających ruch pieszych. Inwe-
stycję realizuje Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów 
z siedzibą w Rzeszowie. Całkowity koszt inwestycji wynie-
sie 6,3 mln złotych. Dotacja z budżetu państwa wyniosła 
3 ml zł, z budżetu gminy 1,7 mln zł i powiatu 1,6 mln zł. 
Zakończenie prac jest planowane w listopadzie tego roku.

PRZEBUDOWA DROGI W lIcZBAch:

Długość odcinka przebudowy drogi – 8146 mb
Długość odcinków nowych chodników – 5150 mb
Długość odcinków chodników do remontu – 1320 mb
Perony autobusowe długości 20 mb – 13 szt.
Długość rowów krytych – 6020 mb
Przebudowa przepustów pod koroną drogi – 129 mb (9 szt.)
Przebudowa przepustów pod zjazdami – 317 mb
Bariery energochłonne i barierki wygradzające ruch pieszych – 240 mb

Anna Morawiec

GOSPODARKA

Reklama Reklama Reklama reklama reklama reklama reklama 

Internetowe Biuro Obsługi Klienta „iBOK”
Z dniem 15 września EkoGłog Spółka z o.o. 
udostępniła swoim Klientom Internetowe 
Biuro Obsługi Klienta „iBOK”. Dzięki sys-
temowi iBOK Klienci Spółki uzyskają bez-
pośredni i całodobowy dostęp do swoich 
rozliczeń za wodę i ścieki oraz innych przy-
datnych informacji Uruchomienie iBOK ma 
na celu ułatwienie i poszerzenie kontaktu 
z Klientem oraz udoskonalenie jego obsłu-
gi. iBOK umożliwi Państwu łatwe i samo-
dzielne sprawdzenie stanu swoich płatno-
ści, historii rozliczeń czy też historycznych 
odczytów wodomierzy. Korzystanie z iBOK 
nie wiąże się z ponoszeniem żadnych do-
datkowych opłat na rzecz spółki EkoGłog. 
Warunkiem uruchomienia iBOK jest ak-
ceptacja Regulaminu Korzystania z Interne-
towego Biura Obsługi Klienta oraz wypeł-
nienie i przesłanie formularza on-line.

e-Faktura
EkoGłog Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie 
Małopolskim, ul. Towarowa 4A uprzejmie 
informuje, że wprowadziła nową usługę jaką 
jest e-Faktura. Jest to udogodnienie polega-
jące na możliwości otrzymywania w formie 
elektronicznej faktur za dostarczanie wody 
i odprowadzanie ścieków. Usługa ta polega 
na wysłaniu do Państwa faktury w postaci 
pliku PDF pocztą elektroniczną, zamiast 

faktury papierowej wysyłanej za pośred-
nictwem poczty tradycyjnej. Korzystanie 
z e-faktury jest nieodpłatne i dobrowolne.

Z e-faktury mogą skorzystać wszyscy Od-
biorcy, posiadający aktualną umowę o zaopa-
trzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków 
bytowych. Warunkiem otrzymywania faktur 
w formie elektronicznej, jest udzielenie zgo-
dy na ich przesyłanie oraz podanie adresu 
e-mail. Wymaga to złożenia stosownego 
oświadczenia, którego można dokonać elek-
tronicznie, poprzez stronę: www.ekoglog.pl 
w zakładce e-faktura lub osobiście w siedzi-
bie Spółki. Podpisane oświadczanie w wersji 
papierowej można także dostarczyć listownie 
na adres EkoGłog Sp. z o.o. ul. Towarowa 4A, 
36-060 Głogów Małopolski. Przed złożeniem 
oświadczenia należy zapoznać się z „Regula-
minem wystawiania i przesyłania faktur dro-
gą elektroniczną”. Zgodę na otrzymywanie 
e-faktur można w dowolnym czasie wycofać 
i tym samym powrócić do otrzymywania fak-
tur w wersji papierowej. 

Faktura elektroniczna jest prawnie uznaną 
i coraz częściej stosowaną formą dokony-
wania rozliczeń. Aby korzystać z e-faktury 
niezbędne jest posiadanie aktywnego ad-
resu e-mail oraz zainstalowanego na kom-
puterze lub innym urządzeniu oprogra-
mowania do przeglądania plików PDF, np. 

Adobe Acrobat Reader – oprogramowania 
bezpłatnego i ogólnodostępnego.

Dzięki e-fakturze dbamy o środowisko na-
turalne, ponieważ unikamy drukowania 
faktur w wersji papierowej. Do e-faktury 
przesłanej na Państwa skrzynkę pocztową 
mają Państwo dostęp zdalny, co jest istotne 
w przypadku dłuższej nieobecności w domu. 
E-fakturę łatwo jest zapisać w pamięci kom-
putera, przez co minimalizujemy ryzyko 
jej zgubienia. Ponadto e-fakturę otrzymują 
Państwo niezwłocznie po jej wystawieniu, 
bez oczekiwania na przesyłkę pocztową. 
E-faktura jest korzystną alternatywą faktu-
ry tradycyjnej. E-faktura zapewnia szybkość 
i wygodę korzystania, jak również jest przy-
jazna środowisku. Szczegóły znajdą Pań-
stwo w załączonej ulotce do gazety.

Likwidacja punktu kasowego
EkoGłog Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż 
z dniem 31.10.2017 r. likwiduje punkt ka-
sowy w siedzibie spółki przy ul. Towarowej 
4A. Wszelkie wpłaty gotówkowe związane 
z należnościami na rzecz EkoGłog Sp. z o.o. 
od dnia 01.11.2017 r. można uiszczać bez 
prowizji w Banku Spółdzielczym w Głogo-
wie Młp. Za wszystkie utrudnienia związa-
ne z likwidacją punktu kasowego wszyst-
kich klientów spółki przepraszamy. 

KOLEJNE USŁUGI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GŁOGÓW MAŁOPOLSKI  
WPROWADZONE PRZEZ SPÓŁKĘ EKOGŁOG SP. Z O.O. OD WRZEŚNIA 2017 ROKU

TRWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

Inwestycja zakłada przebudowę drogi powiatowej z Głogowa Młp. przez Budy 
Głogowskie aż do granicy powiatu rzeszowskiego

http://www.ekoglog.pl
https://get.adobe.com/pl/reader


10 Ziemia GłoGowska 9/2017

W tym roku obchodzi Pan 15-lecie pracy twórczej. Jak za-
częła się Pana przygoda ze snycerstwem?
Zaczęło się ok. 15 lat temu. Bardzo lubię przyrodę. Lubię 
chodzić po lesie i zbierać grzyby. Kiedyś spacerując po lesie 
natknąłem się na piękne korzenie. Postanowiłem je wyko-
rzystać do zrobienia kwietników. Oczyściłem je i pozosta-
wiłem w niezmienionej formie – takiej, jakiej stworzyła je 
natura. Później żona chciała kupić do ogródka plastikowe 
krasnoludki. Zaproponowałem, że ja je mogę wyrzeźbić. 
I tak się zaczęło. Najpierw rzeźbiłem krasnoludki, z czasem 
pojawiło się coraz więcej inspiracji: świątki, motywy ludo-
we i sakralne, rzeźby afrykańskie, przedmioty użytkowe jak 
np. łyżki i chochelki. Dziś tworzę nie tylko ogromne rzeźby 
np. do ogrodu, ale też małe na półkę czy płaskorzeźby.

Jest Pan artystą samoukiem. Czy talent rzeźbiarski był już 
wcześniej obecny w Pana rodzinie?
Na początku nie do końca byłem zdecydowany, czy to, co ro-
bię jest ładne. Ale poparła mnie żona, sąsiedzi, więc gdy zoba-
czyłem, że ludziom się to podoba, zacząłem rzeźbić regularnie. 
Chociaż nigdy wcześniej tego nie robiłem. Nigdy nie kształ-
ciłem się w tym kierunku, nie czytałem żadnych książek, nie 
miałem przygotowania. W mojej rodzinie też nikt nigdy nie 
rzeźbił i nie wykazywał żadnych uzdolnień w tym kierunku. 
Co prawda ojciec lubił „dłubać” w drzewie, ale to głównie przy 
gospodarstwie – dla własnego użytku, nigdy nic artystycznego.

Mówi się, że rzeźbiarstwo to żmudna praca dla cierpli-
wych. Jak dużo czasu zajmuje wykonanie jednego dzieła?
Rzeźbienie wymaga czasu. Niestety na co dzień pracuję 
i dziennie mogę poświęcić na to ok. 2 godziny. Ale w dniu 
wolnym od pracy potrafię rzeźbić nawet 8-10 godzin. Czy 
trzeba być cierpliwym? Każdy mówi, że to po prostu trzeba 
lubić. Ja rzeźbię na zewnątrz, więc lubię mieć odpowied-

nie warunki i nastrój. Nie lubię rzeźbić przy silnym wietrze, 
rozprasza mnie głośna muzyka. Musi być spokojna, sto-
nowana. Rzeźbienie nie jest wbrew pozorom łatwe. Trze-
ba myśleć i mieć jednak trochę tej wyobraźni. Sporo czasu 
trzeba poświęcić, aby w kawałku drewna zobaczyć postać 
lub kształt. To mozolna i trochę trudna praca. Stworzenie 
rzeźby o wielkości 50 cm zajmuje mi co najmniej dwa tygo-
dnie. To około 50-60 godzin mojej pracy.

Co jest najlepszym materiałem rzeźbiarskim?
Najlepszym drzewem do rzeźbienia jest lipa, ponieważ jest 
bardzo miękka i elastyczna. Generalnie można rzeźbić we 
wszystkich drzewach liściastych. Dobrze rzeźbi się w drzewach 
owocowych, które mają bardzo ładne kolory, nieco gorzej 
w dębie, który jest bardzo twardym i kruchym drzewem. Na 
ogrodzie mam też kilka betonowych rzeźb, które są wykonane 
z pustaków. Ale rzeźbienie w betonie jest dużo cięższe i mniej 
przyjemne niż rzeźbienie w drewnie. W swoim dorobku mam 
już ok. 300 rzeźb, a w głowie już kolejne pomysły.

Podobno ostatnio „przerzucił się” Pan na rzeźbę nowoczesną.
Ostatnio zacząłem rzeźbić rzeźby nowoczesne, które bar-
dzo się podobają i na które mam sporo zamówień. Rzeźba 
nowoczesna tym różni się od rzeźby ludowej, że powinna 
być idealnie gładka i wypolerowana. Powierzchnia rzeźby 
ludowej nie jest całkowicie gładka – widoczne są w niej za-
głębienia dłuta. Jest ostra i nie zawsze musi być do końca 
skończona, a wiadomo co przedstawia. Nowoczesna rzeźba 
jest wygładzona i przyjemna w dotyku.

Jakie narzędzia są Panu potrzebne do rzeźbienia?
W swojej kolekcji mam ok. 40-50 dłut. Na co dzień używam 
jednak 12,13 sztuk. Są to dłuta mniejsze i większe, których 
ceny wahają się w granicach 60-80 zł. Niektóre z nich jak np. 
dłuta kute kosztują nawet 300 zł. Trzeba je kilka razy dziennie 
ostrzyć bo się tępią, dlatego są bardzo ostre i można się nimi 
skaleczyć. Rany są na dłoniach czy nogach, bo nie raz dłuto 
wyskoczy, ale na szczęście nie głębokie. Mam też dłuto elek-
tryczne, szlifierki i wyrzynarki elektryczne służące do obróbki 

KULTURA

ZROBIŁEM JUŻ OKOŁO 300 RZEŹB  
I CIĄGLE MAM NOWE POMYSŁY

Rozmowa z Bogdanem Jaskułą, artystą rzeźbiarzem z Głogowa Młp.

Cisza i spokój to nieodłączne elementy, które towarzyszą B. Jaskule podczas rzeźbienia

W rzeźbach Bogdana Jaskuły widać duże inspiracje rzeźbą ludową i afrykańską
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W Polsce spędzili łącznie 8 dni odwiedzając Warszawę, Tre-
blinkę, Lublin, Izbicę, Leżajsk, Łańcut, Głogów Małopolski, 
Tarnów, Kraków i Oświęcim. Rodzinie przewodniczyli senio-
rzy, ponad osiemdziesięcioletni Nachman i Malka Woldigero-
wie, towarzyszyli im synowie oraz wnukowie i prawnukowie. 
Nachman Woldiger urodził się przed wojną w Krakowie, uda-
ło mu się uniknąć Holokaustu, jego rodzice zdążyli wyjechać 
z Polski zanim wybuchła wojna. Chociaż większość swoje-
go życia Nachman spędził w Izraelu, jednak jeszcze całkiem 
sprawnie posługuje się językiem polskim. Malka urodziła się 
już w Izraelu, więc nigdy nie opanowała polskiej mowy.

Seniorzy rodu Woldigerów chcieli, aby najmłodsze pokole-
nia poznały kraj dzieciństwa Nachmana. Głogów Małopol-
ski znalazł się na ich trasie z dwóch powodów. Pierwszym 
z nich był głogowski „Bór”, w którym znajdują się mogi-
ły kilku tysięcy polskich Żydów zamordowanych przez 
Niemców w 1942 r. Chcieli oni oddać hołd ofiarom. Dru-
gi powód, którego nie znał nawet ich polski przewodnik, 
wyszedł na jaw dopiero tu na miejscu. Otóż matka Malki 
była głogowianką, w 1935 r. wraz ze swoim mężem pocho-

dzącym z Sokołowa, wyjechała do Palestyny. Malka chciała 
poznać rodzinne miasto swojej matki. Wywodziła się ona 
z rodziny Goldmanów, od pokoleń osiadłych w Głogowie. 
Jej matka wyjechała, ale dziadkowie zostali w Polsce. Nie-
stety, później zostali wymordowani, tak jak wszyscy człon-
kowie żydowskiej społeczności naszego miasta.

Malka Woldiger mając świadomość, że po głogowskim 
rynku chodzili jej przodkowie i że ona również się na nim 
znalazła, nie wytrzymała wzruszenia. Rozpłakała się. Ale 
nie były to łzy rozpaczy, a łzy, które wypłynęły z powodu 
wielkiej wrażliwości. Woldigerowie spotkali się z burmi-
strzem Pawłem Bajem, a następnie zwiedzili miasteczko. 
Na dłużej zatrzymali się przy głogowskim kirkucie, przy 
którym zmówili Kadysz, jedną z najważniejszych modlitw 
w judaizmie. Krótka wizyta w Głogowie Małopolskim była 
dla rodziny Woldigerów niezwykłym przeżyciem.

Robert Borkowski

KULTURA

drewna, ale nie lubię za bardzo na nich pracować, ponieważ są 
bardzo głośne. A ja potrzebuję spokoju przy pracy. Poza tym 
cała przyjemność w rzeźbieniu zwykłym dłutem i młotkiem.

Czy na pasji rzeźbiarskiej da się zarobić?
Szczerze mówiąc nigdy nie myślałem o sprzedaży swoich 
rzeźb. Od początku rzeźbiłem tylko dla siebie, ale skoro 
ludziom zaczęło się to podobać to cieszę się, że przynosi 
mi to również jakiś zysk. Zamówienia robię pod indywi-
dualne prośby zamawiającego. W tym roku wykonałem 
m.in. osiem Świętych Rodzin, miałem zamówienia na trolle 
norweskie, krasnoludki, bohaterów „Gwiezdnych Wojen”. 
Jednak przede wszystkim rzeźbię z pasji, a nie dla zarobku. 
Wolę realizować autorskie pomysły. Bo zamówienia często 
się powtarzają i wiele razy kopiuję te same motywy. Rzeź-
biąc dla siebie urzeczywistniam własne pomysły. Nie rzeź-
bię masowo. Robię to przede wszystkim dla siebie.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Katarzyna Madej

Bogdan Jaskuła – z zawodu elektryk, z zamiłowania rzeź-
biarz. Zafascynowany rzeźbą ludową i sakralną. Przygodę 
ze snycerstwem rozpoczął od zbierania i czyszczenia ko-
rzeni, ukazywania w nich piękna natury. Rzeźbi świątki, 
krasnale, płaskorzeźby itp. Ostatnio „dłubie” rzeźbę nowo-
czesną. Rzeźbić zaczął po 40 roku życia. 

Swoje rzeźby prezentuje podczas wystaw indywidualnych 
i wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie gmi-
ny. Uczestnik wojewódzkiego konkursu rzeźb ludowych – 
Biennale Rzeźby Nieprofesjonalnej im. Antoniego Rząsy 
w rzeszowskim domu kultury. W swoim dorobku ma ok. 
300 rzeźb, a w głowie kolejne pomysły.

NIECODZIENNI GOŚCIE W GŁOGOWIE
9 sierpnia bieżącego roku nasze miasto odwiedzili niecodzienni goście z izraela. Żydowska rodzina Woldi-
gerów przybyła do Polski w celu zwiedzenia miejsc związanych z historią Żydów w Polsce, ze szczególnym 
uwzględnieniem pamiątek Holokaustu.

Rodzina Woldigerów z burmistrzem Pawłem Bajem na głogowskim rynku
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Do Głogowa zjechały się zespoły śpiewacze i kapele ludo-
we z całego Podkarpacia. Uroczystego otwarcia przeglądu 
dokonał Burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj oraz Dyrek-
tor MGDK w Głogowie Młp. Dariusz Lewandowski-So-
cha. W pierwszej kolejności do rywalizacji przystąpiło 11 
zespołów śpiewaczych: „Biesiada” z Jarosławia, „Twierdza-
nie” z Frysztaka, „Antynuda” z Głogowa Młp., „Senior” 
z Dębicy, Grupa Śpiewacza Gminy Przecław, „Kamratki” 
z Krosna, „Wrzos” z Ryczowa-Kolonii/Ogrodzieńca, „Grę-
biowianki” z Grębowa, „Lisowianki” ze Skołyszyna, „Go-
spodarze z Delastowic” ze Szczucina i „Tyrawa Wołoska” 
z miejscowości o tej samej nazwie. I miejsce w tej katego-
rii i nagrodę w wysokości 700 zł zdobył Zespół Folklory-
styczny „Wrzos” z Ryczowa-Kolonii/Ogrodzieńca. II miej-
sce i nagroda 400 zł przypadła Zespołowi Śpiewaczemu 
„Twierdzanie” z Frysztaka, a III miejsce i nagrodę w kwo-
cie 300 zł wywalczyły „Grębowianki”.

Następnie przed publicznością wystąpiły cztery kapele lu-
dowe. W tej kategorii I miejsce przypadło Kapeli „Tarnow-
coki”, II miejsce kapeli „Biała Muzyka”, a III miejsce zdo-

były ex aequo ZPiT „Hanka” i „Niżańska Kapela Ludowa”. 
Każdy zespół i kapela zostały nagrodzone dyplomem, na-
grodą pieniężną i pamiątkową statuetką. 

Wyróżnienia w przeglądzie oraz nagrodę w wysokości 100 
zł zdobyli: „Biesiada” z Jarosławia, „Antynuda” z Głogowa 
Młp., „Senior” z Dębicy, Grupa Śpiewacza gminy Prze-
cław – Tuszyma, „Kamratki” z Krosna, „Tyrawa Wołow-
ska”, „Lisowianki” ze Skołyszyna i „Gospodarze z Delasto-
wic” ze Szczucina. 

Imprezie towarzyszył kiermasz regionalnego jadła przygo-
towany przez Panie ze Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów z Glogowa Młp., wystawa prac Aktywnej Grupy 
Twórców i kiermasz rękodzieła, a dla najmłodszych przy-
gotowano darmową dmuchaną zjeżdżalnię, watę cukrową 
i popcorn. Zwieńczeniem imprezy był koncert zespołu Ted 
Band Jazz Music SM – grupy ośmiu muzyków z Głogowa 
Młp. i okolic grających muzykę jazzową. Przy pięknej po-
godzie i rzeszy widzów po raz kolejny w Głogowie Młp. od-
był się przegląd muzyki ludowej.

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

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

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

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

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

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

VII GŁOGOWSKI PRZEGLĄD KAPEL  
I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH 

10 września w miejskim parku „Grabina” w Głogowie Młp. odbył się Vii Głogowski Przegląd Kapel i Śpiewa-
ków Ludowych „Wykopki”. Wydarzenie organizowane co roku przez Miejsko Gminny Dom Kultury im. F. Kotuli 
w Głogowie Młp. zgromadziło wielu artystów i entuzjastów ludowej muzyki.

„Tarnowcoki” – laureaci I miejsca w kategorii Kapele Ludowe

Zespół Folklorystyczny „Wrzos” z Ryczowa-Kolonii/Ogrodzieńca,  
laureat I miejsca w kategorii Zespoły Śpiewacze
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NIEZWYKŁA WYSTAWA 
ILUMINACJI W MGDK

„iluminacje” – to tytuł najnowszej wystawy autorstwa 
Marka Szymaszka, którą można obejrzeć w sali wy-
staw w Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F Kotuli 
w Głogowie Młp. Nietypową instalację tworzą ob-
razy artysty wykonane farbami fluorescencyjnymi 
w podświetleniu ultrafioletowym.

Wystawa została przygotowana w formie performance. Na 
wystawę składają się obrazy i instalacje namalowane farba-
mi fluorescencyjnymi. Prace podświetlone są lampami UV 
dzięki czemu nabierają głębi i niesamowitych kolorów. Jak 
mówi sam artysta – Tematyką wystawy są święta i wierzenia 
świętojańskie. Paprocie odnoszą się do Nocy Kupały, nato-
miast drzewa symbolizują pierwszą kwadrę księżyca. 

Warto podkreślić, że „Iluminacje” Marka Szymaszka po 
raz pierwszy zostały pokazane w instytucji kultury, którą 
jest głogowski dom kultury, ponieważ do tej pory artysta 
prezentował instalację wyłącznie na koncertach, imprezach 
transowych oraz w swojej prywatnej galerii. Wystawa po-
trwa do 30 września. Zapraszamy do oglądania.

Marek „Szaman” Szymaszek – malarz i filozof żyjący 
w odosobnieniu w Lubzinie koło Ropczyc. Miłośnik sztuki 
i kultury Indian. Miłość do kultury Indian zaczepili w nim 
kilkanaście lat temu krewni. W jego domu będącym równo-
cześnie galerią można zobaczyć słynne kropkowane obra-
zy, biżuterię z koralików i pióropusze, które artysta wyko-
nuje na zamówienie. Chętnie rozmawia o kulturze i filozofii 
Indian, a także religii i wolności człowieka. Wszystko po to, 
by zwrócić uwagę mieszkańców Podkarpacia na kulturę 
odległą, choć nie mentalnie.

Katarzyna MadejMarek Szymaszek
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W imię mojego ojca.  
Patricia Gucci

W imię mojego ojca opisuje niezna-
ną dotąd historię miłosną rodziców 
Patricii w oparciu o jej własne wspo-
mnienia, rozmowy z matką oraz listy 
miłosne pisane przez jej ojca. Wszyst-
ko to uzupełniają nigdy wcześniej nie 
publikowane zdjęcia. Autorka prze-
plata burzliwą historię związku swoich 

rodziców wspomnieniami dotyczącymi swojej osobistej relacji 
z ojcem oraz drogi jaką przeszła, aby od bycia osamotnioną 
małą dziewczynką, żyjącą w ukryciu przez dziesięć pierwszych 
lat życia, stać się rzeczniczką Gucci i najmłodszą protegowaną 
Aldo. Co więcej kiedy Aldo wydziedziczył swoich trzech sy-
nów po ich zuchwałej zdradzie, Patricia, niegdyś traktowana 
jako wstydliwy sekret, została „główną i jedyną spadkobierczy-
nią” swojego ojca. Epicka opowieść o miłości i stracie, zdradzie 
i lojalności rozgrywająca się we Włoszech, w Anglii i w Ame-
ryce w trakcie najbardziej niespokojnego okresu w ciągu 60 lat, 
kiedy firma Gucci była przedsięwzięciem rodzinnym.

Dopóty życia, dopóki nadziei. 
Maria Judejko

Wydarzenia prawdziwe, zapamięta-
ne z wrażliwością dwudziestoletniej 
dziewczyny, Apolonii. Przez przyjaciół 
zwanej Polą. Walka o przetrwanie, sta-
linowski terror, zmaganie z niewyobra-
żalną nędzą i głodem, chorobami oraz 
tęsknotą za ojczyzną – czyli losy rodzi-
ny deportowanej na Syberię w 1940 

roku. Jednej z wielu polskich rodzin. Wspomnienia wciąż 
żyją w pamięci i sercu Poli. Może nieco przybladły, z pew-
nością czas zatarł niektóre szczegóły, częściowo zasnuł mgłą 
niepamięci, ale całkiem wymazać, wyrzucić ich z serca nie 
pozwolił. Żywa prawda wciąż pulsuje. Powieść ta to nie tylko 
ból, strach i łzy – to przede wszystkim wiara i nadzieja.

Zagadka trójkąta bermudzkiego 
rozwiązana. Michael Preisinger

Po raz pierwszy potwierdzone do-
wody istnienia wrót do innych wy-
miarów i światów. Sensacyjna teoria 
tuneli pomiędzy wymiarami, który-
mi od tysięcy lat podróżują na naszą 
planetę przybysze z kosmosu. Dia-
belski Trójkąt. Otoczony najgorszą 
sławą obszar Ziemi. Miejsce, w któ-
rym znikają ludzie, statki i samoloty. 
Najbardziej tajemniczy region świa-

ta doczekał się niezliczonych opracowań. Ta książka przed-
stawia fakty dotychczas ignorowane przez naukowców 
i informacje zatajane przez władze: niesamowity lot nr 19, 
UFO, tajemnicze istoty, fantomy i zjawy, pola zagadkowych 
odchyleń magnetycznych, morskie stwory nieznanego ga-
tunku, osada, która rozpłynęła się w powietrzu.

MGBP w Głogowie Młp.

POGROMCA SMOKÓW  
W GŁOGOWIE

15 września 2017 r. w Głogowie Małopolskim pojawił 
się dr Marek Sikorski, historyk sztuki, autor wielu ksią-
żek o zróżnicowanej tematyce. Zajmując się bada-
niem ikonografii sakralnej, zainteresował się często 
pojawiającym się w niej motywem smoków.

 Smoki to nie tylko legenda – mówi dr Sikorski – na ich temat 
znajduje się wiele wzmianek w Biblii, na przykład w Apoka-
lipsie św. Jana. To klucz do zrozumienia, jaką rolę odgrywały 
smoki w cywilizacji chrześcijańskiej. A Biblia to autorytet, 
dawniej nikt nie poddawałby w wątpliwość tego, co w niej 
napisano, dlatego teologowie i uczeni bardzo poważnie trak-
towali temat smoków. Według badań dra Sikorskiego, nasz 
rodzimy smok wawelski, opisany po raz pierwszy w kro-
nice przez mistrza Wincentego Kadłubka, wszak również 
duchownego, a nawet biskupa krakowskiego, jest odwzo-
rowaniem smoka zabitego przez proroka Daniela, który 
otruwszy go spowodował jego rozpęknięcie. W dawnych 
czasach ludzie wierzyli nie tylko w istnienie smoków, ale 
również w to, że smocza krew, sadło i kości smoka lub tzw. 
smoczy kamień miały właściwości lecznicze.

Dr Marek Sikorski wygłosił trzy prelekcje na temat tych mi-
tycznych gadów: „Na tropach smoka wawelskiego”, „Smoki 
i smokobójstwo” i „Kamień smoczy. Historia pewnej misty-
fikacji medycznej”. Słuchaczami byli uczniowie gimnazjum 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Głogowa, gimnazja-
liści z Wysokiej Głogowskiej oraz wszyscy chętni, którzy 
zdecydowali się przyjść na spotkanie z autorem. Najbar-
dziej aktywni uczestnicy otrzymali od autora pamiątkowe 
dyplomy „Pogromcy smoków”.

Robert Borkowski,
Dyrektor MGBP w Głogowie Młp.

KULTURAKULTURA

BIBLIOTEKA POLECA

Najbardziej aktywni otrzymali od autora pamiątkowe dyplomy „Pogromcy smoków”

Jeśli jesteś w związku albo w Twoim najbliższym 
otoczeniu jest osoba nadużywająca alkoholu  
grupa wsparcia dla osób współuzależnionych 

jest miejscem dla Ciebie. Tel.: 669 626 044
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REPORTAŻ SUBIEKTYWNY

Dawna ulica „Zabajska” przygotowana na nieuchronne nadejście jesieni
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Grupa AA 
EDEN

 w Głogowie Młp. 
zaprasza na spotkanie 

w każdy czwartek 
o godz. 18.00 w Miejsko 

Gminnym Domu 
Kultury w Głogowie Młp. 

w pok. nr 109. Mitingi 
otwarte dla wszystkich 

zainteresowanych 
odbywają się w każdy 

pierwszy czwartek 
miesiąca. 

Tel. 515 249 728

ZAPRASZAMY 
DO UDZIAŁU 
W KONKURSIE 

Miejsko Gminny Dom Kultury im. F. Ko-
tuli w Głogowie Młp. zaprasza do udzia-
łu Xii Wojewódzkim Konkursie Plastycz-
nym „Nasz wspólny świat”. Tegoroczna 
edycja będzie poświęcona życiu osób 
niepełnosprawnych. Proponowany te-
mat prac to hasło „Świat bez barier”.

Hasło konkursu daje szeroką i swobodną 
możliwość interpretacji świata ludzi spraw-
nych inaczej. Prace należy wykonać w tech-
nikach: malarstwo, rysunek, grafika lub col-
lage. W konkursie mogą wziąć udział dzieci 
i młodzież urodzone w latach 2002-2010 
oraz podopieczni Ośrodków Szkolno-Wy-
chowawczych, Środowiskowych Domów Sa-
mopomocy oraz innych instytucji pomoco-
wych z terenu woj. podkarpackiego, którzy 
będą oceniani w odrębnej kategorii. 

Prace należy dostarczyć do organizatora  
do 4 października 2017 r. Ze wszystkich 
prac zostanie utworzona wystawa, która 
będzie czynna od 6 października do 8 listo-
pada br. Na zwycięzców czekają atrakcyjne 
nagrody rzeczowe i dyplomy. Szczegółowe 
informacje można uzyskać w sekretariacie 
MGDK w Głogowie Młp. oraz na stronie 
www.mgdk.pl. Zapraszamy!

Katarzyna Madej

http://www.mgdk.pl
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Rozpoczął się kolejny rok szkolny będący dla 
uczniów i nauczycieli czasem nowych wyzwań i wy-
tężonej pracy. W tym roku po raz pierwszy w podsta-
wówkach pojawiły się klasy siódme.

W roku szkolnym 2017/2018 na terenie Gminy Głogów 
Młp. naukę rozpoczęło 1327 uczniów szkoły podstawo-
wej, 339 uczniów klas II i III gimnazjum oraz 120 uczniów 
liceum ogólnokształcącego. W tym roku po raz pierw-
szy w szkolnych ławkach zasiadło 188 pierwszoklasistów 
w dziewięciu oddziałach klas pierwszych. Wraz z uczniami 
pracę w gminnych placówkach rozpoczęło 317 nauczycieli.

Nowy rok szkolny przyniósł także zmiany dotyczące syste-
mu edukacji. Uczniowie, którzy w czerwcu tego roku skoń-
czyli klasy szóste, zamiast do gimnazjów poszli do siódmej 
klasy szkoły podstawowej, która będzie teraz trwała 8 lat. 

Wiosną tego roku nie przeprowadzano rekrutacji do I klas 
gimnazjum, więc rok szkolny 2017/2018 w gimnazjach roz-
poczęli tylko gimnazjaliści z klas II i III.

Liczba uczniów rozpoczynających rok szkolny 2017/2018 
w poszczególnych szkołach:

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Głogowie Młp.: szkoła podstawowa - 692, gimnazjum - 156.
Zespół Szkół w Budach Głogowskich – Szkoła Podstawowa im. Ma-
rii Konopnickiej w Budach Głogowskich: szkoła podstawowa - 141, 
gimnazjum - 31, oddział przedszkolny - 26.
Zespół Szkół w Przewrotnem – Szkoła Podstawowa im. Jana Ko-
chanowskiego w Przewrotnem: szkoła podstawowa - 148, gimnazjum 
- 55, przedszkole - 87.
Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej – Szkoła Podstawowa im. 
Św. Jana Kantego w Wysokiej Głogowskiej: szkoła podstawowa - 
160, gimnazjum - 52, przedszkole - 102.
Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym – Szkoła Podstawowa w Po-
gwizdowie Nowym: szkoła podstawowa - 94, oddział przedszkolny - 75.
Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Ujdy w Stykowie: szkoła 
podstawowa - 42, oddział przedszkolny - 27.
Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej: szkoła podstawowa - 50, oddział 
przedszkolny - 19.
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp.:  
120 uczniów liceum oraz 45 uczniów gimnazjum dwujęzycznego. 
Szkoła Muzyczna I stopnia w Głogowie Młp.: 157.

Katarzyna Madej

OŚWIATA

W dniach 31 maja – 2 czerwca 2017 r. grupa 56 
uczniów Zespołu Szkół w Przewrotnem, Zespo-
łu Szkół w Bratkowicach, Zespołu Szkół w Poło-
mii oraz Zespołu Szkół w Stępinie realizujących 
zajęcia rozwijające z geografii i fizyki w ramach 
projektu „Razem do Przyszłości” współfinan-
sowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podkarpac-
kiego na lata 2014 – 2020 wraz z opiekunami 
wzięła udział w wyjeździe edukacyjnym – Mu-
szyna Złockie. 
W pierwszym dniu wyjazdu uczniowie zapo-
znali się z pracą leśnika i charakterystyką przy-
rodniczo-leśną okolic Krynicy – Izba Leśna. 
Poznali także podstawowe zasady gospodarczej 
działalności człowieka w lesie – szkółka leśna.
W drugim dniu w czasie wyjazdu do Tylicza 
uczniowie zapoznali się ze ścieżką edukacyjno

-przyrodniczą „Na Rakowisku”, wzięli udział 
w zorganizowanym Queście oraz mogli po-
dziwiać MOFETĘ w Tyliczu, kręte strumyki, 
barwne widoki oraz stację meteorologiczną. 
Zmagali się również przeszkodami – nierów-
ności terenu, pokonywanie strumyków, a także 
zadaniami zawartymi w Queście. W czasie spa-
ceru po Muszynie największe wrażenie zrobiły 
przepiękne widoki roztaczające się ze szczytu 
wzgórza, gdzie znajdują się ogrody zmysłów. 
Nie mogliśmy wprawdzie uruchomić wszyst-
kich zmysłów, ale widok Tatr i panorama Mu-
szyny zrobił na uczestnikach duże wrażenie.
Trzeciego dnia najwięcej wrażeń dostarczył 
Ogród Doświadczeń w Krakowie, gdzie ucznio-
wie świetnie się bawili, poznając jednocześnie 
podstawowe prawa fizyki i zjawiska przyrod-
nicze. Mogli uruchomić prawie wszystkie zmy-
sły – wzrok (optyka), słuch (akustyka), dotyk 

(mechanika). Podziwiali różne przyrządy, urzą-
dzenia, modele – magiczne stożki, wahadła, 
ksylofon, dzwony rurowe, gongi, kalejdoskop, 
tworzyli optyczne złudzenia, wiry wodne, po-
znali jak powinni się zachowywać w razie po-
rwania przez wir wodny, jak utrzymywać rów-
nowagę na równoważni, obracającej się tarczy 
oraz jak pokonać siłę tarcia.
W czasie spotkań warsztatowych w pierwszym 
i drugim dniu wyjazdu uczniowie mieli moż-
liwość zapoznania się z wykorzystaniem wła-
ściwości fizyko-chemicznych dwutlenku węgla 
i wody, działania gaśnic pożarniczych, zasad 
gaszenia pożarów. Pani Małgorzata Kotarba 
przybliżyła uczniom zagrożenia z jakimi mogą 
się spotkać w czasie wyjazdów zagranicznych. 
Podała podstawowe zasady zachowania się 
w sytuacjach zagrożenia oraz podzieliła się swo-
imi wrażeniami i doświadczeniami z wyjazdów 
zagranicznych. Wyjazd był wspaniałą okazją do 
poznania nowych miejsc, integracji z kolegami 
z innych szkół, a także okazją do wykorzystania 
umiejętności nabytych w trakcie zajęć.

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany

Wyjazd Edukacyjny realizowany w ramach projektu partnerskiego „Razem do Przyszłości”  
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w dniach 31.05 – 02.06.2017 r.

W uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego wziął udział Burmistrz Paweł Baj, 
który powitał grono pedagogiczne i uczniów w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej

UCZNIOWIE ROZPOCZĘLI NOWY ROK SZKOLNY
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W czasie wakacji w budynku dawnego gimnazjum w Gło-
gowie Młp. (obecnie budynek „B” Szkoły Podstawowej im. 
Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głogowie Młp.) 
wykonano remont dachu oraz wymianę pokrycia dacho-
wego na budynku hali sportowej. W budynku „A” szkoły 
podstawowej omalowano szkolne korytarze. Podczas wa-
kacyjnych remontów odmalowano także pracownię nr 6, 
w której wymieniono też lampy i rolety. W pracowni nr 1 
wykonano malowanie, wymieniono instalację elektryczną, 
lampy i zamontowano nowe rolety. W budynku szkoły od-
malowano też kotłownię.

W Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej remont przeszła 
przedszkolna łazienka. W łazienkach pojawiły się kolorowe 
zasłonki i ręczniki, a na ścianach półki na przybory toale-
towe i kolorowe rysunki. Na pierwszym piętrze szkoły pod-
stawowej wymieniono drzwi (7 sztuk).

W okresie wakacyjnym prace trwały także w Zespole Szkół 
w Budach Głogowskich. Na części budynku został wyre-
montowany dach i uszczelnione okna dachowe. Wycykli-
nowane i odmalowane zostały parkiety w sekretariacie i ga-
binecie dyrektora szkoły. Odmalowano również cztery sale 
lekcyjne oraz korytarze szkolne.

W Zespole Szkół w Pogwizdowie Nowym w czasie waka-
cyjnej przerwy wymieniono instalację kanalizacyjną i wo-
dociągową w łazienkach Szkoły Podstawowej i Przedszkola 
oraz wykonano generalny remont łazienki dla najmłodszej 
grupy przedszkolnej. Jedno z pomieszczeń zaadaptowano 
na nową salę lekcyjną i wyposażono w biurka, krzesła i ta-
blicę. Zakupiono też szafki ubraniowe dla uczniów.

Podczas wakacji w Zespole Szkół w Przewrotnem w sali nr 
3 położono nowe płytki i boazerię na ścianach. W salach 
nr 1, 2, 102 szkoły podstawowej oraz 102, 103 gimnazjum 
wykonano cyklinowanie i lakierowanie parkietów. W świe-
tlicy szkolnej wymieniono blaty na stolikach i dokonano re-
nowacji krzeseł. Odmalowane zostały sale lekcyjne nr 102, 
103, 3, korytarze szkolne i pomieszczenia przedszkolne.

W Szkole Podstawowej w Rudnej Małej odmalowano dwie 
sale lekcyjne i korytarz szkolny. W Szkole Podstawowej 
w Stykowie urządzono salę oddziału przedszkolnego, od-
malowano lamperię oraz zabezpieczono sufit w stołów-
ce. Wykonano przeróbkę instalacji wodno-kanalizacyjnej 
i montaż zlewu w pracowni chemicznej, a także montaż 
reduktora ciśnienia wody w kotłowni.

Prace remontowe trwały również w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Głogowie Młp. W dwóch salach wykonano 
lakierowanie parkietów, odmalowano elewację zewnętrzną 
budynku oraz odmalowano i doposażono sekretariat szkoły.

Prace konserwacyjne i remontowe wykonane zostały też 
w Szkole Muzycznej – skucie płytek w szatni, naprawa ścian 
po skuciu płytek, malowanie ścian i sufitu w szatni, napra-
wa ubytków w ścianach na korytarzu na parterze w związ-
ku z pojawiającą się pleśnią oraz ich odmalowanie, to prace 
jakie zostały wykonane przez rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego.

W związku z planowaną rozbudową Przedszkola Publicz-
nego w Głogowie Młp. w placówce nie wykonano w tym 
roku większych remontów. Malowanie łazienek dzieci na 
piętrze, sprzętów na placu zabaw, wyrównanie placu zabaw, 
wykonanie koniecznych poprawek – wyrównanie progów, 
wymiana listw czy szpachlowanie i podmalowywanie to 
kosmetyczne zabiegi, które zostały wykonane przez konser-
watora. Jedyną poważną zmianą była przeróbka sali grupy 
VII – sali przechodniej. Wynikała ona z prośby rodziców 
i została wykonana zgodnie z ich pomysłem dopasowanym 
do realiów przedszkola. Sala została przemalowana, wy-
mieniono szafki, przemeblowano i zmieniono wykładzinę.

Katarzyna Madej

OŚWIATA

ZAKOŃCZYŁY SIĘ REMONTY W SZKOŁACH
Wakacyjna przerwa to najlepsza okazja, aby w szkołach i przedszkolach przeprowadzić niezbędne remonty. 
Podczas wakacji w placówkach szkolnych na terenie gminy Głogów Młp. wykonano różne prace remonto-
we, dzięki którym uczniowie i nauczyciele powitali nowy rok szkolny w odświeżonych murach.

Wyremontowana łazienka przedszkolna w ZS w Wysokiej Głogowskiej

 Nowy wygląd pracowni nr 1 w budynku „A” Szkoły Podstawowej w Głogowie Młp.
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Zawody odbywały się w dwóch kategoriach 
wiekowych: dzieci 9-12 lat i młodzież 13-16 lat 
i zostały rozegrane w dwóch konkurencjach. 
W pierwszej kolejności uczestnicy musieli 
zmierzyć się z testem pisemnym. W kolejnym 
etapie odbywały się zajęcia praktyczne, polega-
jące na udzielaniu pomocy osobom poszkodo-
wanym, które brały udział w przygotowanych 
scenkach ratowniczych z życia wziętych np.: 
atak padaczki. Wykonanie zadania praktycz-
nego było oceniane przez zawodowych ratow-
ników medycznych. Zadania konkursowe miały na celu 
popularyzację wiedzy dotyczącej pierwszej pomocy, jak 
i również doskonalenie praktycznych umiejętności udzie-
lania pierwszej pomocy oraz kształtowanie reakcji i relacji 
wobec osób poszkodowanych.

Naszą gminę w zawodach reprezentowała grupa Młodzieżo-
wej Drużyny Pożarniczej z OSP Pogwizdów Stary w nastę-
pującym składzie: Kacper Dziubek, Jakub Dziubek i Michał 
Żmuda – I grupa wiekowa oraz: Agnieszka Borawiak, Pau-
lina Borawiak i Wiktoria Organiściak – II grupa wiekowa. 
Młodzi adepci pożarnictwa z MDP OSP Pogwizdów Stary 

pod czujnym okiem opiekunów druhny Magdaleny Marszał 
oraz druhów Krzysztofa Dziubka i Tomasza Wcisło okazali 
się bezkonkurencyjni w swoich kategoriach wiekowych i sta-
nęli na podium zajmując I miejsca. Drużyna MDP z Pod-
wizdowa Starego uhonorowana została również pucharem 
Fair Play ufundowanym przez Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Rzeszowie za wzorową postawę. Gratulujemy wspa-
niałego zwycięstwa zawodnikom i opiekunom!

Stanisław Zięba,  
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Głogowie Młp.

OŚWIATA

Rafał Sala, uczeń iii klasy gimnazjum ZS w Wysokiej 
Głog., laureat konkursu „Walka Polaków o niepodle-
głość w latach 1907–1918 i heroizm Orląt Przemyskich” 
w ramach nagrody wyjechał wraz ze swym opieku-
nem mgr Tadeuszem Zygo do Strasburga.

Wizyta studyjna w Strasburgu miała miejsce w dniach od 
10 do 14 czerwca br. Nagrodę ufundował europoseł prof. 
Mirosław Piotrowski. Wyjazd obejmował przede wszyst-
kim wizytę w Parlamencie Europejskim. Rafał nie tylko 
zwiedził gmach parlamentu, ale także mógł zapoznać się ze 
specyfiką pracy europosłów i wziąć udział w sesji plenarnej 
parlamentu UE. Debata, w której wziął udział nasz uczeń 
dotyczyła wdrażania programu „Horyzont 2020” i była 
niezwykle ciekawym doświadczeniem. Wyjazd obejmo-
wał także wiele innych atrakcji. Między innymi zwiedza-
nie Strasburga i wycieczkę statkiem rzecznym po mieście. 
Uczestnicy wyjazdu zakwaterowani zostali w hotelu Au 
Cep de Vigne w Innenheim, malowniczej miejscowości 
słynącej z przepysznej alzackiej kuchni. Uroczysta kolacja 
podczas, której serwowano najbardziej znane alzackie po-
trawy trwała niemalże trzy godziny. W drodze powrotnej 
uczestnicy studyjnego wyjazdu mogli zobaczyć Heidelberg 
oraz zwiedzić najstarszy uniwersytet Niemiec.

Tadeusz Zygo

RAFAŁ SALA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM  
W STRASBURGU

 Zwiedzanie Parlamentu, udział w debacie i zwiedzanie miasta dostarczyły 
niezapomnianych wrażeń. Na zdjęciu Rafał Sala z opiekunem Tadeuszem Zygo

PUCHARY POJECHAŁY DO POGWIZDOWA STAREGO
13 sierpnia w Harcie odbyły się i Podkarpackie Zawody w Ratownictwie Dzieci i Młodzieży, których orga-
nizatorem była OSP Harta. W zmaganiach konkursowych brały udział 3-osobowe zespoły pierwszej pomo-
cy. Gminę Głogów Młp. reprezentowała bezkonkurencyjna grupa Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP 
Pogwizdów Stary.

Zwycięzcy z Pogwizdowa Starego
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W dzisiejszych czasach pracodawcy wymagają od swoich 
pracowników co najmniej dobrej znajomości angielskiego. 
Ostatnio na rozmowie kwalifikacyjnej pewna kobieta zapy-
tana o języki obce, z pełnym przekonaniem odpowiedziała 
– angielski. Ku swojemu zdziwieniu usłyszała, że język ten 
już nie jest taki obcy. Obecnie, według badań rynku pracy, 
pracodawcy coraz częściej poszukują osób posługujących 
się językiem niderlandzkim czy chińskim.

ANGIELSKI DLA KAŻDEGO
Często zadajemy sobie pytanie: Dlaczego mam się uczyć angiel-
skiego skoro nie zamierzam wyjeżdżać za granicę? Niestety eg-
zaminy w szkole, czy wymagania stawiane przez pracodawców 
narzucają konieczność poznawania języków obcych. Z pew-
nością nauka angielskiego traktowana jest jako podstawa. Bie-
gły język angielski w CV to już konieczność, a nie dodatko-
wy atut. Wielu z nas powtarza: Nie jestem w stanie opanować 
tego języka, nie dam rady. Jednak język angielski jest jednym 
z łatwiejszych języków obcych do opanowania. Nauka jest na-
prawdę łatwa, wystarczy motywacja i odpowiednia metoda. 
Systematyczna praca, wewnętrzna satysfakcja i pozytywne na-
stawienie mogą zdziałać naprawdę wiele.

ANGIELSKI WOKÓŁ NAS
Każdego dnia jesteśmy bombardowani językiem angielskim: 
w radiu, telewizji, czy Internecie. Wyobraź sobie, jak pięknie 
oglądać w kinie film, skupiając się na fabule a nie napisach. 
Z pewnością zrozumiesz również w końcu teksty swoich ulu-
bionych piosenek. Znajomość języka angielskiego skutecznie 
ułatwi nawiązanie nowych kontaktów z interesującymi oso-
bami. Znajomość języka angielskiego pomoże Ci dostać do-
brze płatną pracę w Polsce lub za granicą. Co więcej, dzięki 

JĘZYK ANGIELSKI – WCALE NIE TAKI OBCY!
Jak wiadomo angielski jest najpopularniejszym i najpotężniejszym językiem na świecie. W Polsce i wielu 
innych krajach to głównie jego najchętniej uczymy się w szkołach. Bez wątpienia, to właśnie angielski jest 
dominującym językiem biznesu, dyplomacji, edukacji czy internetu.

znajomości angielskiego podróżowanie stanie się łatwiejsze 
i bardziej przyjazne. Będziesz mógł lepiej komunikować się 
z ludźmi. Bez problemu znajdziesz daną ulicę, porozumiesz 
się na lotnisku, w hotelu, czy restauracji.

ANGIELSKI DLA ZDROWIA
Jeśli powyższe argumenty nie były zbyt przekonywujące, war-
to również wiedzieć, że angielski ułatwia osiąganie wyznaczo-
nych celów. Osoby dwujęzyczne łatwiej się koncentrują. Na-
uka języka poprawia refleks i umiejętność wykonywania wielu 
czynności jednocześnie. Mózg wyćwiczony w przeskakiwaniu 
między mówieniem i myśleniem w różnych językach łatwiej 
też przestawia się między kolejnymi zadaniami. Co więcej, 
nauka języków opóźnia rozwój demencji. Używanie dwóch 
i więcej języków jest znakomitą gimnastyką dla mózgu.

Magdalena Nowak

W dzisiejszych czasach j. angielski nie jest już taki obcy. Pracodawcy coraz częściej 
poszukują osób posługujących się językiem niderlandzkim czy chińskim

OBWIESZCZENIE
Burmistrz Głogowa Młp. zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(teksy jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) podaje 
do publicznej wiadomości informacje o: 

- Podjęciu uchwały nr XXXVII/349/2017 z dnia 20.03.2017 r. 
przez Radę Miejską Studium rozwoju transportu publiczne-
go Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz prognozą 
oddziaływania na środowisko

- Możliwości zapoznania się z treścią w/w planu oraz doku-
mentem zawierającym informację, o których mowa w art. 
42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko - w referacie pozyski-
wania środków zewnętrznych i promocji gminy Urzędu 
Miejskiego w Głogowie Małopolskim oraz na stronie bip.
glogow-mlp.pl.

http://gettinenglish.com/najlepsze-anglojezyczne-seriale/
http://www.planetaangielskiego.pl/ile-osob-mowi-po-angielsku-w-polsce.html
http://www.planetaangielskiego.pl/jak-wybrac-szkole-jezykowa-dla-nastolatka.html
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W papierach Franciszka Kotuli znajduje się jego rękopis zaty-
tułowany „Mówią mity”. Nie jest on długi, zaledwie 5 stron od-
ręcznego pisma. Na pierwszej stronie widnieje data – 23 marca 
1980 r. i dopisek, „za 3 dni skończę (o ile dożyję) 80 lat, ducho-
wo czuję się wciąż młodzieńcem”. Franciszek Kotula na starość 
lubił wspominać. Jednym wielkim wspomnieniem jest książka 
„Miasteczko”, którą poświęcił rodzinnemu Głogowowi. Tekst 
„Mówią mity” również jest swojego rodzaju wspomnieniem. 
Opowiada o tym, jak powstała tablica zawieszona w kościele 
parafialnym, na której ujęto najważniejsze wy-
darzenia z historii parafii. Oto obszerny frag-
ment tego tekstu:

Było to… może w roku 1927, ewentualnie 
później lub wcześniej – na rynku w Głogowie, 
(który spełniał taką samą funkcję, jak rynek 
w Atenach), [spotkałem] miejscowego, dostoj-
nego obywatela, masarza i działacza kultu-
ralnego, przyjaciela mojego ojca, Bolesława 
Grodeckiego. W trakcie rozmowy rzucił nagle 
niby pytanie, niby refleksję: Co się staje z ludz-
kimi myślami, rozmowami? Nie umiałem mu 
wówczas odpowiedzieć. Ale to pytanie często 
wracało do mojej świadomości.

Mój ojciec, Walenty, właściwie to prosty czło-
wiek, rzemieślnik małomiasteczkowy, mistrz 
ciesielski, był ciekawym w tym sensie, że dużo 
czytał. I nie tylko dowiadywał się u starszych 
od siebie – zmarł w wieku prawie lat 83 – co 
dotyczyło przeszłości tego maleńkiego kręgu 
świata, w którym się obracał od dziecka: Gło-
gowa i okolicy. Zaś centrum tego jeszcze nie 
kręgu, ale krążka, była północno-zachodnia 
część Głogowa, gdzie znajdował się dawny zamek Lubomir-
skich, klasztor, folwark zwany dworem, cmentarz z kościół-
kiem i cudowną wodą oraz maleńka osada – ni to przedmie-
ście, ni przysiółek, względnie przyfolwarczna osada – Piasek. 
Cokolwiek wiedział o tym „krążku” przekazywał synom. 
W tym względzie ciekawość równą ojcu objawiałem przede 
wszystkim ja. Pamiętam jak rozciekawiony, już po II wojnie 
światowej, obszedłem z ojcem cały ten teren, w czasie której 
to przechadzki wszystko poznałem z autopsji. Całą tę wiedzę 
zapisałem i narysowałem w formie planików i mapek.

Uzmysłowiłem sobie później, tak ojciec, jak i ja byliśmy 
KRONIKARZAMI (wyróżnienie w oryginale). Z tą różni-
cą, że jeśli on całą swoją wiedzę przekazywał słownie, to ja 
pisemnie tworząc w ten sposób źródło. Uzupełnione później 
innymi jeszcze wiadomościami.

Zdarzyło się, że gdzieś ok. roku 1970 biskup przemyski polecił 
proboszczom zebranie wszystkich wiadomości o parafii, ko-
ściołach, kaplicach i figurach, o życiu religijnym itp., opisanie 
tego w kronice parafialnej i przesłanie kopii do kurii. Głogow-
ski proboszcz [ks. Bolesław Puzio] znalazł się w kłopocie. Ma-
teriałów w kancelarii plebańskiej prawie żadnych, tedy udał się 
do najstarszych mieszczan o tradycyjne przekazy. I stwierdził 
– kompletną niewiedzę. Nikt w miasteczku nie umiał mu nic 
powiedzieć. Inaczej – zupełny zanik tradycji. Dopiero wobec 
tego zwrócił się do mnie – przez kogoś skierowany – o głogow-

ską tradycję. Ja po prostu pożyczyłem mu moje zapiski, a jest 
ich sporo. Dopiero ode mnie, a ściśle to od Walentego Kotuli 
za moim pośrednictwem, dowiedział się tego, co mu było po-
trzebne. On zdaje się nie przekazał tego kronice, a tylko kurii 
w Przemyślu. Kolejny proboszcz, [ks. Stanisław Ujda], po na-
głej śmierci ks. Puzio, znowu się do mnie zwrócił po głogowską 
tradycję. Dopiero ten napisał historię i w końcu tablicę umie-
ścił w przedsionku kościoła. Tradycja została nie tylko urato-
wana, ale i przekazana dalszym pokoleniom.

Odtworzonego na podstawie przekazów ustnych obrazu prze-
szłości, Franciszek Kotula nie odważył się nazwać historią, 
użył innego terminu, „tradycja”. Problem w tym, że tradycja 
nie odzwierciedla prawdy historycznej, a jedynie daje jakieś 
jej wyobrażenie, często mocno wypaczone. Przykładem może 
tutaj być przywoływany przez Kotulę „klasztor”, którego w rze-
czywistości w Głogowie nie było. Romantyczne ruiny kościo-
ła z XVIII w. pobudzały wyobraźnię, która tworzyła obrazy 
dalekie od przeszłej rzeczywistości, za to świetnie oswajające 
przestrzeń, na której się żyło. W taki sposób ruiny kościoła 
przerobiono na klasztor. Franciszek Kotula wędrował więc ze 
swoim ojcem, Walentym po Głogowie i słuchał jego opowieści 
o przeszłości, które ten z kolei usłyszał od innych głogowskich 
seniorów. Tak powstawała tradycja.

Gdzie jednak znajduje się prawdziwa historia? W źródłach 
historycznych, w dokumentach wytworzonych w danej 
epoce, przez ludzi którzy tę historię tworzyli. W ten spo-
sób poznajemy przeszłość z pierwszej ręki, bez deformacji 
czynionych przez kolejne pokolenia. Znamienny jest tytuł 
rękopisu Kotuli, „Mówią mity”. On wiedział, że wiele z tego 
co usłyszał i przekazał dalej, to mity, nie mające z prawdą 
wiele wspólnego. Bo kto nie zna historii, buduje tradycję. 
Walczmy z mitami, zgłębiajmy historię.

Robert Borkowski

HISTORIA

JAK KOTULA TRADYCJĘ RATOWAŁ

Fragment pierwszej strony rękopisu F. Kotuli



21Ziemia GłoGowska 9/2017

niektóre miejscowości 
z gmin sąsiednich. Nitka 
w konspiracji przybrał 
pseudonim „Narwal”, 
podpis ten widnie-
je na wielu zachowa-
nych raportach, które 
sporządzał dla swoich 
przełożonych z inspek-
toratu AK Rzeszów. 
Pisał m.in. o zachowa-
niu się niemieckiego 
garnizonu w Głogowie, 
o nastrojach mieszkań-
ców i o prowadzonych 
szkoleniach wśród swo-
ich ludzi.

Wielką tragedią w jego 
życiu był dzień 29 lipca 
1944 r. Wówczas to Gło-
gów przeżył niemieckie 
bombardowanie. Jedna 
z bomb spadła na dom przy ulicy Głogowieckiego. W wy-
niku wybuchu zginęła jego matka Karolina oraz rodzeństwo 
Stanisława i Teodor. Kazimierz Nitka przygotowując raport 
o stratach umieścił swoją rodzinę na samym początku listy. 
Jednak najgorsze dopiero miało nadejść. Po zakończeniu 
akcji „Burza”, żołnierze z głogowskiej placówki AK ujawni-
li się i ich dowódca bardzo szybko znalazł się na celowniku 
NKWD. Pod koniec października 1944 r. kilku tajniaków 
podeszło do Nitki, który na cmentarzu przygotowywał gro-
by swoich bliskich na dzień Wszystkich Świętych. Być może 
nie przeczuwał on zagrożenia, bo nie stawiał oporu. Wsiadł 
z nimi do samochodu, który odjechał w nieznanym kierun-
ku. Od tego czasu nikt więcej Kazimierza Nitki w Głogowie 
nie widział. Jego dalsze losy pozostają nieznane.

Robert Borkowski

HISTORIA

GŁOGOWSKIE BIOGRAFIE 
KAZIMIERZ NITKA

Kazimierz Nitka urodzony 23 listopada 1907 r. w Głogo-
wie należy do tych osób, które trwale wpisały się w hi-
storię naszego miasta. Stał się on nawet patronem jednej 
z ulic na osiedlu Niwa. Mierzył wysoko, w 1927 r. ukoń-
czył gimnazjum w Rzeszowie i następnie rozpoczął studia 
nauczycielskie na UJ, na kierunku matematyka. Po uzy-
skaniu dyplomu, Kazimierz Nitka znalazł pracę w szkole 
w Kolbuszowej, zostając tam profesorem gimnazjalnym. 
Obok matematyki Kazimierz Nitka miał jeszcze dwie pa-
sje – historię i fotografowanie.

Kazimierz Nitka jako pierwszy z głogowian zaintereso-
wał się badaniem przeszłości miasta. Chociaż nie posiadał 
warsztatu historyka, rozumiał że wiedzę o historii należy 
czerpać ze źródeł archiwalnych. Głogowski magistrat udo-
stępnił mu miejskie archiwum, w którym znajdowały się 
najważniejsze dokumenty i przywileje, jakie miasto otrzy-
mało od założyciela i kolejnych właścicieli. Na podstawie 
tych źródeł napisał cykl artykułów zatytułowany „Z najstar-
szych dziejów Głogowa”, który w 1933 r. ukazywał się w rze-
szowskiej prasie, a dwa lata później został w całości wydany 
drukiem. Broszura ta przedstawia historię Głogowa od za-
łożenia w 1570 r., aż do jego przejścia w ręce Lubomirskich 
w połowie XVII w. Znalazło się tam wiele cytatów źródło-
wych, które dodatkowo zwiększyły wartość tej książeczki.

W celu wydania „Z najstarszych dziejów Głogowa” za-
wiązał się specjalny komitet składający się z kilku miesz-
kańców miasta. Komitet zapowiedział również, że będzie 
zbierał środki na wydanie drugiej części broszury, po-
nieważ Nitka zachęcany pochlebnymi opiniami o swojej 
pracy, zdecydował się kontynuować badania. Niestety 
efektów tych badań nie znamy, przerwała je wojna i osta-
tecznie Nitka pracy nie skończył.

Z kolei efekty drugiej pasji naszego bohatera, możemy do 
dzisiaj podziwiać w postaci zdjęć przedstawiających wido-
ki Głogowa w latach 20. i 30. XX w. Stanowią one cenną 
dokumentację przeszłości miasta. Fotografowanie dodat-
kowo w jego życiu wiele mu pomogło. Wybuch II wojny 
światowej spowodował, że Kazimierz Nitka stracił pracę. 
Niemiecki okupant pozwolił funkcjonować tylko szkołom 
podstawowym, gimnazja i szkoły wyższe zostały zamknię-
te. Nitka zdecydował się więc w swoim domu przy ulicy 
Głogowieckiego założyć zakład fotograficzny. Okazało się, 
że pasję bardzo łatwo udało mu się przekuć w zawód, gdyż 
w Głogowie nie było do tej pory atelier fotograficznego 
i Nitka na swoje usługi znalazł wielu klientów. Dochody 
były mu niezbędne, gdyż w tym czasie założył rodzinę po-
ślubiając Marię z Małodobrych.

II wojna światowa nie tylko wpłynęła na sytuację zawodową 
Kazimierza Nitki. Zgodnie z powszechną praktyką, po skoń-
czeniu studiów w 1932 r., przeszedł on szkolenie oficerów 
rezerwy i otrzymał stopień podporucznika. To zobowiązy-
wało. Już w grudniu 1939 r. został wciągnięty do konspiracji 
antyniemieckiej przez Władysława Pałkę z Rudnej Wielkiej. 
Od stycznia 1944 r. Nitka został dowódcą głogowskiej pla-
cówki AK, obejmującej swoim działaniem całą gminę oraz 
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Kazimierz Nitka
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Ostatnie zawody wędkarskie pokazały, że zainteresowa-
nych wędkarstwem przybywa.
Cztery razy w roku Koło „Tratwa” organizuje zawody węd-
karskie. Są to zawody o Mistrzostwo Koła „Tratwa”, o Pu-
char Burmistrza Głogowa Młp., o Puchar Prezesa Koła oraz 
zawody dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Mogę powiedzieć, 
że z roku na rok przybywa chętnych. W tym roku w za-
wodach wzięło udział 81 wędkarzy. Może to nie jest zbyt 
duża liczba, ale systematycznie wzrasta. Zawody wędkar-
skie przyciągają zarówno samych uczestników, jak również 
kibiców, a w szczególności dzieci, które przychodzą razem 
z rodzicami przyglądają się, uczą, a nawet same próbują coś 
łowić. Zawody są przeprowadzone w bardzo miłej atmosfe-
rze i nie ma tu miejsca na niezdrową rywalizację.

Czy na wędkarstwo trzeba mieć dużo czasu?

Na wędkarstwo trzeba mieć bardzo dużo czasu. Niestety dziś 
nie każdy go posiada. Mimo wszystko z roku na rok przyby-
wa członków naszego koła, dla których nieraz wędkarstwo 
jest pasją, hobby, czy po prostu sposobem na spędzanie wol-
nego czasu. Obecnie koło „Tratwa” w Głogowie Młp. liczy 
142 członków i ta liczba systematycznie się zwiększa.

Dlaczego ludzie decydują się wędkować? Co interesujące-
go jest w tym sporcie?
Ludzie wędkują ponieważ, od wieków jest w nas coś takiego, 
co sprawia, że lubimy wyzwania i lubimy zdobywać. Ta chęć 
do zdobywania jest tym, co sprawia, że po prostu bardzo chęt-
nie zajmujemy się takim hobby. Poza tym wędkowanie mimo 
iż wymaga uwagi, jest bardzo wyciszające i relaksujące. By 
osiągnąć sukces, trzeba się zachowywać w określony sposób, 
trzeba być skupionym i dobrze przygotowanym na moment 
„brania ryby”. Wielu wędkarzy złowione ryby wypuszcza 
z powrotem do wody. Dla nich nie liczy się „mięso”, ale sam 
fakt złowienia. Te umiejętności kształtują w człowieku pewne 
nawyki i postawy. Wędkarstwo to dobry sposób na spędzanie 
wolnego czasu na łonie natury, gdzie można się wyciszyć. 

Czy istnieją zasady, którymi powinien się kierować wędkarz?
Oczywiście, każdy wędkarz musi trzymać się ustalonych za-
sad. Organizacją skupiającą wszystkich wędkarzy jest Polski 
Związek Wędkarski. Każda osoba, która chce wstąpić do da-
nego koła PZW na samym początku zdaje egzamin na kartę 
wędkarską przed komisją egzaminacyjną składającą się z do-
świadczonych wędkarzy z danego koła. Wcześniej kandydat 

zapoznaje się regulaminem i statutem PZW oraz informa-
cjami na temat ryb – musi umieć rozróżniać poszczególne 
gatunki, znać ich wymiary, okresy ochronne oraz metody 
połowu. Później z tej wiedzy jest egzaminowany. Po zdaniu 
egzaminu otrzymuje zaświadczenie, na podstawie którego 
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie wydaje wędkarzowi Kartę 
wędkarską uprawniającą do wędkowania. Trzeba pamiętać, 
iż wędkarze na pierwszym miejscu stawiają etykę i szacunek 
do przeciwnika, jakim w tym wypadku jest ryba.

W jaki sprzęt powinien się zaopatrzyć początkujący wędkarz?
Podczas wyboru sprzętu wędkarskiego trzeba się kierować 
przede wszystkim stylem wędkowania, który zamierzamy 
uprawiać. Komplet sprzętu dla wędkarza kosztuje od kilku-
dziesięciu do kilku tysięcy złotych – zależy jakiej klasy, rodzaju 
czy długości sprzęt chcemy kupić. Jednak dla rozpoczynają-
cych swoją przygodę z wędkowaniem najlepszy będzie pod-
stawowy sprzęt – prosta wędka, kołowrotek, żyłka, spławiki, 
haczyki, przynęta i zanęta. Każdy wędkarz musi również po-
siadać odpowiednią siatkę do przechowywania żywych ryb. 
Wraz z nabraniem doświadczenia można dokupić poszczegól-
ne akcesoria. Moim zdaniem oprócz sprzętu każdy kandydat 
na wędkarza powinien mieć również dużo czasu i dobrych 
chęci do rozpoczęcia swojej przygody z wędkarstwem. Bardzo 
pomocne są również uwagi starszych wędkarzy.

Czy stawy w Głogowie to dobra baza do rozpoczęcia przy-
gody z wędkarstwem?
Cztery lata temu dzięki decyzji Urzędu Miasta i Gminy 
przeprowadzono prace polegające na odmuleniu stawu 
Traczewskiego w wyniku których zbiornik został pogłębio-
ny do głębokości ok. 2 metrów. Poprawiona została linia 
brzegowa, wycięto niepotrzebne drzewa, a członkowie Koła 
„Tratwa” zajęli się napełnieniem stawu wodą i jego zarybie-
niem. Dziś każdy, kto odwiedza to miejsce, podkreśla jak 
bardzo zyskało uroku. Stawy są zarybiane przez PZW Za-
rząd Okręgu Rzeszów, z funduszy Urzędu Miasta i Gminy 
i własnych środków Koła „Tratwa”. Dzięki temu w głogow-
skich stawach znajdziemy karpie, karasie, liny, szczupaki, 
wzdręgi, płocie, kiełbie, jazie i to różnych wielkości. Duża 
ilość i różnorodność gatunków ryb jest więc wspaniałą za-
chętą do rozpoczęcia przygody z wędkowaniem. 

Trening czyni mistrza. Czy to powiedzenie to sprawdza się 
również w przypadku wędkarstwa?
W łowieniu ryb dużo zależy od umiejętności i doświadcze-
nia wędkarza. Dlatego wędkarze, którzy biorą udział w zawo-
dach regularnie ćwiczą. Trzeba mieć też odrobinę szczęścia. 
Czasem ryba „weźmie” od razu, a czasem można siedzieć 
cały dzień i nic. Tak naprawdę nie ma reguły na udany po-
łów, a każdy wędkarz ma swoje indywidualne upodoba-
nia, tajemnice i sposoby, aby przechytrzyć rybę. Ważny jest 
sprzęt, zanęty, przynęty, doświadczenie i odrobina szczęścia, 
ale przede wszystkim trzeba się skupić się na najważniejszym 
obiekcie – rybie, która jest w wędkarstwie najistotniejsza.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Katarzyna Madej

JAK ROZPOCZĄĆ PRZYGODĘ Z WĘDKARSTWEM
Rozmowa ze Zbigniewem Grodeckim, Prezesem Koła PZW „Tratwa” w Głogowie Młp.

Zwycięzcy zawodów o Puchar Burmistrza
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W ZABAJCE POWSTAJE 
SIŁOWNIA „POD CHMURKĄ”
Nowe miejsce rekreacji na mapie naszej gminy. 
W Zabajce na tzw. „Lasku na Piaskach” powstaje si-
łownia „pod chmurką”. Urządzenia fitness już zosta-
ły zamontowane. W najbliższym czasie pojawią się 
jeszcze ławki i wysypane kamieniem alejki.

Niewielki fragment lasku znajdującego się przy ul. Sosno-
wej w Zabajce już został częściowo zagospodarowany. Stare 
zakrzaczenia i nierówności zostały usunięte, a w ich miej-
scu pojawiły się trzy urządzenia fitness: pojedyncze urzą-
dzenie do wyciskania siedząc, biegacz i rower. Na placu 
zmontowano również tablicę informacyjną z regulaminem 

korzystania z urządzeń. Montaż elementów wykonała fir-
ma Herkules Sp. z o.o. Spółka komandytowa z Chrzanowa. 
W najbliższym czasie zostaną zamontowane cztery ławki, 
a wytyczone alejki zostaną wysypane kamieniem. Dzię-
ki temu Głogów Młp. zyska kolejny, estetyczny fragment 
przestrzeni miejskiej służący mieszkańcom do aktywnego 
wypoczynku i rekreacji. To już druga siłownia zewnętrzna, 
która powstała w naszym mieście. Pierwsza jest zlokalizo-
wana przy Ośrodku Sportu i Rekreacji. 

Katarzyna Madej

Siłownia zewnętrza w Zabajce będzie służyć aktywnemu wypoczynkowi

ZAGRALI O PUCHAR 
BURMISTRZA

23 sierpnia 2017 r. na orliku w Przewrotnem rozegra-
no wakacyjne rozgrywki piłki siatkowej o Puchar 
Burmistrza Głogowa Młp. Pawła Baja. W tegorocz-
nych zmaganiach mecze toczone były systemem 
rozgrywek ligowych.

Najlepszym zespołem okazali się zawodnicy „Kwasów z Bo-
iska”, którzy to systematycznie co roku, bez względu na dyscy-
plinę sportową czy warunki atmosferyczne niezawodnie biorą 
udział w organizowanych zawodach. Drugie miejsce przy-
padło zwycięzcom z poprzedniego sezonu „Zaganiaczom”, 
a na najniższym stopniu podium znaleźli się juniorzy Jedności 
HPP. Wszystkie zwycięskie zespoły otrzymały pamiątkowe 
puchary ufundowane przez Pana Burmistrza Pawła Baja.

Frekwencja na tegorocznych zmaganiach pokazała, że zainte-
resowanie wydarzeniami sportowymi, jakimi są zawody pro-
wadzone na orliku w Przewrotnem z roku na rok cieszą się co-
raz większą popularnością. Młodzi mieszkańcy Przewrotnego, 
Huciska i Pogwizdowa Starego coraz chętniej spędzają wolny 
czas na sportowo. Powyższe utwierdza, że podjęte działania 
krzewienia kultury fizycznej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Głogowie Młp. oraz animatorów i trenerów sportowych na 
orliku w Przewrotnem zaczynają przynosić widoczne efekty. 

Adam Gut

Finaliści rozgrywek

OBWIESZCZENIE
Burmistrz Głogowa Młp. zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(teksy jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) podaje 
do publicznej wiadomości informacje o: 

•	 Przyjęciu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Rze-
szowskiego Obszaru Funkcjonalnego Uchwałą nr 
XXV/208/2016 r.

•	 Możliwości zapoznania się z treścią w/w planu oraz do-
kumentem zawierającym informację, o których mowa 
w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - w refe-
racie pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji 
gminy Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim 
oraz na stronie bip.glogow-mlp.pl.
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W dniach 9-10 września 2017 r. w Ludowym Klubie 
Jeździeckim „Zabajka” został rozegrany finał w cy-
klu zawodów Zabajka CUP 2017 pod Patronatem 
Burmistrza Głogowa Małopolskiego Pawła Baja.

Cykl ZABAJKA CUP 2017 to 8 konkursów, rozgrywanych 
w trakcie 3 zawodów eliminacyjnych oraz zawodów fina-
łowych. ZABAJKA CUP rozgrywany jest w 3 kategoriach: 
OPEN 60, OPEN 80 i OPEN 100. Jest to konkurencja sko-
ków przez przeszkody organizowana z myślą o dzieciach 
i młodzieży, ale nie tylko. W zawodach mogą startować 
zawodnicy niezrzeszeni, zrzeszeni w dowolnym wojewódz-
kim związku jeździeckim oraz zaproszeni goście z zagrani-
cy z prawem do nagród i tytułów.

W kategorii CUP 60 pierwsze miejsce zdobyła Klaudia Dziura 
z liczbą 69 punktów, drugie miejsce Gabriela Barszcz, a trze-
cie Patrycja Wilk. W kategorii CUP 80 na pierwszym miejscu 
uplasowała się Agata Ziaja z liczbą 99 punktów, a na drugim 
miejscu Wiktoria Lisowska. W kategorii CUP 100 pierwsze 
miejsce wywalczył Marcin Steczkiewicz z liczbą 109,5 punk-
tów, drugie miejsce Katarzyna Kamińska, a trzecie Katarzyna 

Jaźwa. Finał został uatrakcyjniony startami najmniejszych 
kucyków pod najmłodszymi jeźdźcami. Pomiędzy startami 
zaprezentowano jedyne na Podkarpaciu pokazy Kadryla, czyli 
końskiego tańca pod wodzą Pani Volha Rachkouskaya. Zawo-
dy te były podsumowaniem dla zawodników i koni ich cało-
rocznej wytężonej pracy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, 
gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy na Zabajka Cup 2018. 

Anna Morawiec

FINAŁ ZABAJKA CUP 2017

Na boisku „Orlik” w Głogowie Młp. odbył się kolejny tur-
niej piłkarski w ramach rozgrywek ligi zespołów kategorii 
„Żak”. Nasze miasto włączyło się w ten sposób w obchody 
Ogólnopolskiego Dnia Sportu, w czasie którego w ponad 
1000 miejscowościach na terenie kraju odbywały się różne 
wydarzenia sportowe. Na boisku i na trybunach, wypełnio-
nych licznie zgromadzonymi uczestnikami i ich rodzinami 
nie brakowało emocji. Po raz kolejny turniej zdominowała 
drużyna chłopców z rocznika 2007 i młodsi, trenująca na 
co dzień w miejscowym klubie UKS Ikar w składzie: Niko-

DRUŻYNA MIESIĄCA  
KP ZABAJKA

Stadion Sportowy w Zabajce znajduje się obok nowego po-
wstającego osiedla. Klub Piłkarski „Zabajka” posiada boisko 
sportowe, pawilon sportowy wraz z zapleczem dla zawod-
ników, sędziów i pomieszczenia sanitarne. Obiekt sportowy 
jest w całości ogrodzony i wyposażony w trybuny sportowe 
na 90 miejsc. W bieżącym roku zostały zakończone inwe-
stycje związane z budową wiaty wraz z grillem i renowacja 
płyty stadionu. Klub utrzymuje się z dotacji Urzędu Gminy 
Głogów Młp. i długoletniego sponsora – firmy Meblosystem. 
Inwestycje planowane w najbliższym czasie to montaż oświe-
tlenia boiska sportowego i jego powiększenie. Klub posiada 
drużynę Seniorów i Juniorów. Prezesem klubu jest Pan Piotr 
Stopa, kierownikiem drużyny Tadeusz Ślęzak, trenerem se-
niorów Sebastian Koryl, juniorów Edward Sapko, a opiekę 
medyczną sprawuje Marek Madej. Kapitanem drużyny jest 
Krzysztof Pastuła. Celem drużyny na obecny sezon jest gra 
w czołówce tabeli grupy A.

Paweł Grzywacz
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 Wrześniowe zawody Zabajka CUP były podsumowaniem  
całorocznej pracy zawodników i ich koni

DZIEŃ SPORTU NA ORLIKU dem Wojnar, Tomasz Ciebiera, Sebastian Gaweł, Sebastian 
Łyszczek, Alan Olszowy, Bartłomiej Rycek, Adam Szyszka, 
Jan Szyszka, Piotr Wilczak, Jakub Zieliński i Michał Ma-
dej. Podopieczni trenera Sebastiana Benedyka odnieśli 
komplet zwycięstw, pokonując kolejno: Koronę Rzeszów, 
Bratka Bratkowice, KS Stobierna-Krzywe, Strug Tyczyn 
i LKS Jasionkę. 

Gratulujemy wspaniałych wyników i życzymy dalszej wy-
trwałości w treningach, która na pewno przyniesie podob-
ne efekty. Warto podkreślić, że reportaż z turnieju przygo-
tował rzeszowski oddział Telewizji Polskiej.

Paweł Grzywacz
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TRWA SEZON  
NA GRZYBY

Początek jesieni sprzyja wysypowi grzybów w la-
sach. Grzybobranie, które potrafi być świetną ak-
tywną rozrywką dla całej rodziny i wzbogaca nasz 
jadłospis, niesie ze sobą również nie lada zagroże-
nie dla niedoświadczonych grzybiarzy. Podpowia-
damy na co szczególnie zwrócić uwagę.

KIEDY NA GRZYBY?
Długość sezonu na grzyby zależy od warunków pogo-
dowych. Grzyby lubią, gdy jest ciepło i wilgotno. Suche 
lato nie sprzyja wysypowi grzybów, a po opadach desz-
czu szanse na uzbieranie koszyka pełnego pachnących 
grzybów są znacznie większe. Najwięcej grzybów rośnie 
na terenach, które są zalesione od wieków. Jednak tak na-
prawdę każdy grzybiarz ma swoje ulubione miejsce, które 
co roku obfituje w grzyby.

W SYMBIOZIE Z DRZEWAMI 
Grzyby lubią konkret-
ne drzewa. Pod dęba-
mi, osikami, brzozami, 
topolami czy modrze-
wiami lubią ukrywać 
się maślaki, koźlarze 
i borowiki. W lasach 
brzozowych występu-
ją głównie koźlarze. 
Grzyby te lubią też 
brzegi polanek leśnych 
i inne miejsca, gdzie dociera sporo promieni słonecznych. 
Pod świerkami można spotkać rydze. Pod dębami i graba-
mi możemy spotkać podgrzybki. W młodnikach sosnowych 
– maślaki. Czysto tam, gdzie rosną muchomory i mogą ro-
snąć borowiki. Zacienione miejsca na poboczach, porośnięte 
wysokimi sosnami, obrośnięte mchem i wrzosem zazwyczaj 
stanowią znakomite podłoże dla prawdziwków. Kiedy znaj-
dziemy prawdziwka lub podgrzybka, zawsze warto rozejrzeć 
się, czy nie ma on w pobliżu towarzystwa. Jeśli szukamy grzy-
bów w lasach iglastych, zwracajmy uwagę na kupki igliwia.

PORADNIK GRZYBIARZA
•	Zbieraj grzyby dobrze wykształcone. Młode owocniki 

stanowią najczęstszą przyczynę tragicznych pomyłek. Le-
piej zostawić grzyby, co do których mamy wątpliwości.

•	Najbezpieczniej zbierać grzyby z tzw. gąbką pod kapelu-
szem. W tej grupie jedynym śmiertelnie niebezpiecznym 
jest borowik szatański. To jednak nie to samo, co popu-
larny „szatan”, czyli goryczak żółciowy, który jest nieja-
dalny ze względu na gorycz, a dodany do potrawy zepsuje 
smak i może wywołać niestrawność.

•	Unikaj błędnych metod rozpoznawania gatunków trują-
cych takich jak: zabarwienie cebuli na ciemno podczas 
gotowania z grzybami, ciemnienie srebrnej łyżeczki, 
gorzki smak (istnieją gatunki śmiertelnie trujące posia-
dające słodkawy smak).

•	Zbieraj grzyby do koszyków lub pojemników przepusz-
czających powietrze. Zbieranie do foliowych reklamówek 
spowoduje zaparzanie grzybów i ich szybsze psucie.

•	 Jeśli po spożyciu grzybów wystąpią nudności, bóle brzu-
cha, biegunka, skurcz mięśni i podwyższona temperatura 
niezwłocznie wywołaj wymioty i zgłoś się do lekarza. Pa-
miętaj! W przypadku zatrucia muchomorem sromotni-
kowym może wystąpić chwilowa poprawa, po której stan 
chorego gwałtownie się pogarsza.

Anna Morawiec

LIFESTYLE
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Nie zbieraj grzybów rosnących przy drodze, 
a nieznane omijaj szerokim łukiem 

DZIEWIęć NAJPOPULARNIEJSZYCH  
GRZYBÓW W POLSCE. JAK JE PRZYRZąDZIć?
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SALONIK PRASOWY (W BIEDRONCE )
GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, UL. PIŁSUDSKIEGO 24
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ZAKOŃCZONA REKRUTACJA  
DO i EDYCJi PROJEKTU KiS

W lipcu br. odbyły się indywidualne spotkania uczestników 
projektu z doradcą zawodowym psychologiem i pedago-
giem w celu przeprowadzenia diagnozy osobowościowej 
potrzeb społecznych, edukacyjnych i zawodowych jako 
element reintegracji społecznej i zawodowej programu KIS.

W ramach projektu realizowanego przez Miejsko Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopol-
skim, zostało zrekrutowanych 27 osób zainteresowanych 
wzięciem udziału w I edycji projektu „Klub Inspiracji 
Sukcesu”. Są to osoby nieaktywne zawodowo i bezrobot-
ne, w wieku aktywności zawodowej, zameldowane na te-
renie gminy Głogów Małopolski.

W sierpniu ruszyły zajęcia z uczestnikami Klubu w nowo 
wyremontowanym budynku przy Szkole Podstawowej 
w Stykowie. Klub został wyposażony w sprzęt komputero-
wy i urządzenia niezbędne do prowadzenia zajęć. Placówka 
została wyremontowana i wyposażona ze środków współ-
finansowanych przez Unię Europejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.
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Bazylia – sprzyja przyswajaniu pokarmów i ułatwia trawie-
nie. Likwiduje wzdęcia, działa rozkurczowo, moczopędnie 
i przeciwzapalnie. Co ciekawe, ma działanie uspokajające 
i relaksujące. To typowe zioło używane w kuchni śródziem-
nomorskiej. Podnosi smak wielu potraw z dodatkiem pomi-
dorów, makaronu, sałat, sosów i serów. Liście bazylii należy 
zrywać i rwać na mniejsze części palcami, dodając do potraw 
pod koniec gotowania – dodane wcześniej pod wpływem 
wysokiej temperatury stracą swoje cenne właściwości.

Imbir – ułatwia trawienie i leczy wzdęcia. Od stuleci uży-
wany jest jako środek na przeziębienie i katar. Podnosi 
odporność organizmu, rozgrzewa i walczy z pierwszy-
mi oznakami infekcji. Łagodzi ataki migreny i zmniejsza 
ich częstotliwość. Szczypta imbiru dodanego do porannej 
kawy niweluje jej szkodliwe właściwości. Można go dodać 
do herbaty z miodem i cytryną, zup, kaszy i owsianki.

Kminek – ma dobry wpływ na trawienie. Zapobiega wzdę-
ciom po ciężkim jedzeniu i poprawia przyswajanie pokarmów. 
Jest wykorzystywany w przypadku braku łaknienia, kolce jeli-
towej i nudnościach. Stosowany też przy dolegliwościach wą-
trobowych. Nasiona kminku działają odświeżająco na oddech. 
Pasuje do wszelkich dań kuchni polskiej – zup, bigosu, fasoli, 
kiszonej kapusty, potraw z roślin strączkowych.

Kurkuma – posiada właściwości przeciwnowotworowe 
i słynie z silnego działania przeciwzapalnego. Działa 
również odchudzająco – kurkumina zawarta w tej przy-
prawie wspomaga metabolizm, przyspiesza trawienie 
i zapobiega odkładaniu się tkanki tłuszczowej. Ponadto 

działa oczyszczająco na krew, wspomaga pracę trzustki 
i wątroby. Doskonały dodatek do ryżu, mięs czy drobiu.

Majeranek – poprawia funkcjonowanie układu pokarmowe-
go i pobudza apetyt. Jest doskonałym rozwiązaniem w przy-
padku wszelkich problemów trawiennych w tym zgagi, nud-
ności, wzdęć i uczucia pełności. Łagodzi bóle brzucha, bóle 
mięśniowe, stawowe, miesiączkowe i bóle głowy. Sprawdzo-
ny środek przeciw biegunce. Łyżka majeranku zwiera tyle 
samo wapnia, co szklanka mleka. Pasuje do warzyw, zup, 
sosów rybnych czy pomidorowych, kiełbas i mięs z grilla.

Mięta pieprzowa – liście mięty pieprzowej wykazu-
ją działanie rozkurczające na mięśnie gładkie przewodu 
pokarmowego, dlatego wykorzystywane są do leczenia 
wzdęć, zaparć oraz zaburzeń trawienia. Mięta pobudza 
wytwarzanie soków trawiennych, soku żołądkowego i żół-
ci, co ułatwia trawienie pokarmów. Zalecane jest więc 
spożywanie herbaty miętowej po spożyciu pokarmów 
ciężkostrawnych i wzdymających. Bywa pomocna rów-
nież w przypadku braku łaknienia.

Oregano – zawiera dwa silne składniki przeciwbakte-
ryjne – tymol i karwakrol, które wykazują dużą skutecz-
ność w niszczeniu pasożytów występujących w jelitach. 
Zawiera również substancje wpływające łagodząco na 
układ trawienny i może być stosowane do leczenie nie-
strawności. Świeże oregano jest także rewelacyjnym źró-
dłem witaminy C.

Katarzyna Madej

PRZYPRAW SWOJE ZDROWIE
Sól i pieprz to podstawowe przyprawy, które wydają się niezastąpione. Jednak w ich miejsce można uży-
wać wielu aromatycznych ziół, które poprawiają smak i aromat potraw, a do tego udowodniono, że są 
skarbnicą składników odżywczych.
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Głogów Młp.: Sklep „Super - Sam” GS*; 
Sklep Delikatesy „Dwójka” GS; Sklep 
Delikatesy „Centrum”; PIWEX Sklep 
firmowy ul. Długa (osiedle Słoneczne); 
Sklep nr 6 w Głogowie Młp. (osiedle Sło-
neczne) GS; Sklep p. Zofii Liszcz; Salo-
nik prasowy w Biedronce.
Wysoka Głogowska: SPAR; Sklep p. 
Furman
Budy Głogowskie: Sklep nr 10 - GS; 
Sklep p. Bober; Sklep p. Kogut
Przewrotne: Sklep p. Rusin; Sklep nr 9 
"Delikatesy Centrum" - GS
Styków: Sklep p. Pasek
Pogwizdów Stary: Sklep p. Kluzińskich
Hucisko: Sklep nr 8 - GS
Zabajka: Sklep nr 11 - GS, Sklep KAMA
Miłocin: Delikatesy „Dwójka” - GS
Rudna Mała: Sklep nr 16 „Delikatesy 
Centrum” - GS
Lipie: Delikatesy „Premium” - GS
Rogoźnica: Sklep p. Marczydło

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

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

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

Artykuły do ZG można przesyłać na adres: redak-
cja@ziemiaglogowska.pl

Najnowsze informacje o Gminie 
Głogów Młp. znajdziesz na:
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Tu można kupić 
„Ziemię Głogowską”Komisariat Policji w Głogowie Małopolskim

pracuje całodobowo przez siedem dni w tygodniu
telefon kontaktowy: 17 85 83 374 lub alarmowy: 997, 112

Kronika Policyjna

30 września – finisaż wystawy Marka Szymaszka, Miejsko Gminny Dom Kul-
tury w Głogowie Młp., godz. 17.00

4 października
– ostateczny termin nadsyłania prac biorących udział w XII Wo-

jewódzkim Konkursie Plastycznym „Nasz Wspólny Świat”, 
Miejsko Gminny Dom Kultury w Głogowie Młp.

1 października – mecz Victoria Budy Głogowskie – LKS Hermanowa, stadion 
w Budach Głogowskich, godz. 14.00

7 października
– Wojewódzka Wystawa Ogierów Zimnokrwistych, LKJ Zabajka
– mecz Głogovia Głogów Młp. – Granica Stubno, Stadion Miejski 

w Głogowie Młp., godz. 16.00

8 października

– mecz Rudzik Rudna Mała – LKS Biała, stadion w Rudnej Ma-
łej, godz. 11.00

– mecz Meblosystem Zabajka – LKS Trzebownisko, stadion 
w Zabajce, godz. 14.00

15 października

– mecz Orzeł Wysoka Głogowska – Meblosystem Zabajka, 
stadion w Wysokiej Głogowskiej, godz. 12.00

– mecz Victoria Budy Głogowskie – Grunwald Budziwój, 
stadion w Budach Głogowskich, godz. 14.00

Kalendarium

01.09.br. – wszczęcie postępowania przygotowawczego dot. oszustwa za pośrednictwem  
jednego z portali internetowych na szkodę mieszkańca Wysokiej Głogowskiej.

01.09.br. – wypadek drogowy w miejscowości Pogwizdów Nowy w wyniku którego ob-
rażeń ciała doznała kobieta.

01.09.br. – wszczęcie postępowania przygotowawczego dot. oszustwa za pośrednictwem 
portalu aukcyjnego Allegro na szkodę mieszkańca Rudnej Małej.

01.09.br. – wszczęcie postępowania przygotowawczego dot. oszustwa przy wynajmie 
mieszkania w Głogowie Młp. 

02.09.br. – naruszenie czynności narządów ciała kobiety w miejscowości Budy Głogow-
skie w wyniku awantury z partnerem.

02.09.br. – kradzież tablicy reklamowej w miejscowości Miłocin.
03.09.br. – groźby karalne w miejscowości Rogoźnica. 
03.09.br. – wszczęcie postępowania przygotowawczego dot. oszustwa za pośrednictwem 

jednego ze sklepów internetowych na szkodę mieszkańca Głogowa Młp.
08.09.br. – wszczęcie postępowania przygotowawczego dot. oszustwa za pośrednictwem 

jednego z portali internetowych na szkodę mieszkańca Rogoźnicy.
08.09.br. – wszczęcie postępowania przygotowawczego dot. oszustwa za pośrednictwem 

jednego ze sklepów internetowych na szkodę mieszkanki Przewrotnego. 
10.09.br. – wypadek drogowy w miejscowości Styków, w wyniku którego obrażeń ciała 

doznał mężczyzna.
13.09.br. – wypadek drogowy w miejscowości Rudna Mała, w wyniku którego obrażeń 

ciała doznał mężczyzna. 
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