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W tych świątecznych dniach życzymy Wam  
dużo miłości, ciepła i spokojnego czasu 

spędzonego wśród najbliższych  
przy wigilijnym stole oraz spełnienia marzeń 

w Nowym Roku 2019.
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POLECAMY

Z OBIEKTYWU

12 grudnia w MGDK odbył się wykład prof. dr. hab. Kazimierza Ożoga, wybitnego pracownika naukowego Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, członka Rady Języka Polskiego. Organizatorką spotkania była pani Joanna Baran-Sabik, nauczycielka języka 

polskiego w ZSO w Głogowie Młp. Słuchaczami byli uczniowie głogowskiego liceum. Profesor przygotował wykład o temacie 
„Przez kulturę i język ku Niepodległej”, by z okazji obchodzonego 100-lecia odzyskania niepodległości przypomnieć istotną 

rolę, jaką odegrali wybitni przedstawiciele polskiej kultury, przede wszystkim literatury w zachowaniu świadomości i tożsamości 
narodowej Polaków w czasach zaborów. Opowiedział m.in. o postaci Oskara Kolberga, który jako pierwszy badacz zebrał 

i usystematyzował kulturę ludową, a efektem jego badań była obszerna praca pt. „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, 
podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”. Na koniec wykładu uczniowie wraz z nauczycielką 

oficjalnie podziękowali profesorowi, który również przyznał, że tak oddanym słuchaczom dawno nie wykładał.

sYlWEsTEr na BasEnIE
WYDARZENIA
Pierwsza wystawa głogowskiego ręko-
dzieła
MGDK w Głogowie Młp. rozpoczyna 
cykl wystaw pn. „Poznaj głogowskie rę-
kodzieło”. Jako pierwsza swoje rękodzie-
ła pokazała pani Barbara Lis, która rów-
nież jedno z nich przekazała na aukcję 
charytatywną .....................................str. 5

GOSPODARKA
Fotowoltaika dla Gminy Głogów Młp.
Na terenie gminy zamontowanych zo-
stało 29 nowych instalacji fotowolta-
icznych. Instytucje publiczne będą ko-
rzystać z odnawialnego źródła energii 
słonecznej ..........................................str. 9

KULTURA
„Przynosim szopę, gdzie się Jezus 
rodzi, Maryja z Józefem do państwa 
przychodzi…”
Czyli opowieść o tym, jak to dawnie 
w gminie Święta Bożego Narodzenia 
spędzano ..................................... str. 10

OŚWIATA
Światełko na Święta
Uczniowie Zespołu Szkół w Przewrot-
nem nagrali płytę z własną wersją naj-
piękniejszych kolęd. Utworów na żywo 
można było posłuchać na promocji, któ-
ra odbyła się w Domu ludowym w Prze-
wrotnem  ......................................... str. 20

HISTORIA
Rola gniazda głogowskiego „Sokoła” 
w kształtowaniu postaw patriotycznych
Po uzyskaniu w 1867 r. autonomii, 
Galicja stała się jedynym zaborem, 
w którym Polacy nie byli prześladowa-
ni tylko za to, że są Polakami. Co wię-
cej, mogli zakładać organizacje o cha-
rakterze narodowym. Jedną z nich było 
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. 
Czytaj dalej ..................................  str. 24

SPORT
100 strzał na 100-lecie Państwa Pol-
skiego
Łucznicy UKS „Sajdak” w ramach ogól-
nopolskiej akcji mającej na celu uświet-
nienie jubileuszu odzyskania przez 
Polskę niepodległości zorganizowali 
turniej, gdzie każdy zawodnik wystrzelił 
100 strzał  ........................................ str. 27

LIFESTYLE
Odmieniamy polskie nazwiska
Przedstawiamy artykuł prof. dr. hab. Ka-
zimierza Ożoga, pracownika naukowe-
go Uniwersytetu Rzeszowskiego, który 
opowie o zapominanej dziś często od-
mianie polskich nazwisk  .............. str. 29
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Rodzinny Punkt Konsultacyjny
Z końcem tego roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Głogowie Młp. kończy realizację projektu pt. „Wsparcie rodziny naj-
lepszą inwestycją” o wartości ponad 700 tys. zł, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przez okres dwóch lat 
w projekcie wzięło udział 80 rodzin (245 osób) z terenu gminy Głogów 
Młp., korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka bądź kwalifikujących 
się do objęcia taką pomocą.
W ramach projektu wyremontowano, w pełni umeblowano  i wyposażono 
parter Domu Strażaka w Pogwizdowie Nowym, który to został przezna-
czony na  pomieszczenia nowo powstałej Świetlicy Socjoterapeutycznej. 
Świetlica została otwarta w kwietniu 2017 r. i do tej pory uczęszcza do niej 
20 dzieci z Pogwizdowa Nowego, Miłocina i Rogoźnicy. W świetlicy dzieci 
mogą liczyć na pomoc ze strony dwóch wychowawców oraz takich specja-
listów jak psycholog, pedagog i logopeda. W każdym roku realizacji pro-
jektu zorganizowano 14-dniowe kolonie profilaktyczne nad polskie morze 
i w Tatry oraz jednodniowe wycieczki do Krakowa i Rzeszowa.

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany

W ramach projektu utworzono Rodzinny Punkt Konsultacyjny, 
w którym uczestnicy chętnie korzystali ze wsparcia i porad specjali-
stów takich jak psycholog, radca prawny, oraz mediator. Poradnictwo 
w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym było całkowicie bezpłatne, 
a uczestnicy oprócz ustalonych godzin konsultacji mogli umówić się na 
nie w godzinach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Przez 
cały okres realizacji projektu z poradnictwa w ramach Punktu skorzy-
stało ponad 140 uczestników.
Każdy z uczestników projektu miał określoną swoją ścieżkę wsparcia 
zgodnie z którą mógł skorzystać z różnego rodzaju form pomocy. Należały 
do nich m.in.: Trening Kompetencji Podstawowych, Trening Kompetencji 
Społecznych, Trening Kompetencji Rodzicielskich, Socjoterapia, Profilak-
tyka Uzależnienia od Alkoholu i Narkotyków, Profilaktyka Uzależnienia 
od Gier Komputerowych. Zajęcia te prowadzone były w podziale na odpo-
wiednie grupy tematyczne, oraz wiekowe.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie  i ak-
tywny udział w projekcie.

Konrad Madej  
MGOPS w Głogowie Małopolskim

Aleksander Ładoś w czasie II wojny światowej był pol-
skim posłem w poselstwie w Szwajcarii. Jego przodkowie, 
a przede wszystkim ojciec Jan, pochodzili z Głogowa Mało-
polskiego. Ze względu na jego głogowskie korzenie gmina 
postanowiła, aby poprzez film podkreślić jego szlachetną 
działalność, o której zapomnieć nie można. Przy współpra-
cy z polskimi dyplomatami w Szwajcarii sprawił, że wielu 
Żydów mogło uciec z okupowanej przez Niemców Polski 
dzięki ponad tysiącu fałszywych paszportów latynoamery-
kańskich. O ich działalności świat dowiedział się zaskakują-
co niedawno, bo dopiero w sierpniu 2017 r., dzięki ukazaniu 
się artykułu w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. 

W drugim tygodniu grudnia filmowcy udali się do stolicy 
Szwajcarii Berna, gdzie zostali ugoszczeni przez ambasado-
ra RP Jakuba Kumocha. Polski ambasador chętnie udzielił 
szczegółowego wywiadu na temat działalności bohatera filmu, 
a jego wiarygodność podkreśla fakt, iż bardzo zaangażował się 

w badania związane z wojenną działalnością tzw. grupy ber-
neńskiej, którą kierował Aleksander Ładoś. Udało się również 
pozyskać wiele cennych materiałów, w tym oryginalnych zdjęć 
przedstawiających samego Ładosia oraz jego pisma z czasów 
II wojny światowej. Udostępnione zostały przez pana Jacka 
Sygnarskiego, przewodniczącego Fundacji Archiwum Helveto
-Polonicum z Fribourga. Fundacja m.in. gromadzi zbiory do-
tyczące właśnie działalności Polaków w Szwajcarii. Pozyskane 
materiały będzie można zobaczyć w filmie.

Producentem filmu jest Gmina Głogów Małopolski. Realizowa-
ny jest dzięki dotacji z Podkarpackiej Komisji Filmowej przez 
firmę Roland Film, która nakręciła film o Kotuli. Produkcję 
filmu koordynuje Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna, która 
również nadzoruje część merytoryczną. Po wizycie w Warsza-
wie i Bernie, do nakręcenia zostały jeszcze zdjęcia fabularne. 
Premiery filmu możemy spodziewać się w następnym roku.

Blanka Borkowska

ŚLADAMI ALEKSANDRA ŁADOSIA W SZWAJCARII
Film dokumentalny o związanym z naszym miastem Aleksandrze Ładosiu, którego producentem jest gmina 
Głogów Małopolski stopniowo zyskuje coraz więcej treści. Aczkolwiek, aby ją uzyskać, filmowcy musieli 
udać się aż do stolicy Szwajcarii – Berna.

Aleksander Ładoś w okresie II wojny światowej
Wywiad z ambasadorem RP Jakubem Kumochem, przeprowadzony przez dyrektora MGBP w Głogowie Młp. 

Wywiad zostanie wykorzystany w filmie
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22 listopada podczas pierwszej sesji została zaprzysiężona 
nowo wybrana Rada Miejska w Głogowie Małopolskim. 
Przewodniczącym Rady został Paweł Ślęzak. W tajnym 
głosowaniu na jego kandydaturę oddano 15 głosów. Na wi-
ceprzewodniczących wybrano Barbarę Madej i Andrzeja 
Brągiela. W dalszej części ślubowanie złożył również Paweł 
Baj, burmistrz Głogowa Małopolskiego. Przypomnijmy, że 
zwyciężył on w pierwszej turze wyborów, uzyskując popar-
cie na poziomie 54,84 procent przy 5185 głosach.

W kadencji 2018-2023 w Radzie Miejskiej zasiądzie 
15 osób: Barczak Tomasz, Brągiel Andrzej, Chmaj Dariusz, 
Drzał Maria, Gołojuch Barbara, Jurek Aleksander, Kędzior 
Zdzisław, Kot Bartłomiej, Madej Barbara, Oczoś Anna, 
Pado Michał, Papuga Bernarda, Sasiela Zenon, Ślęzak Pa-
weł, Zięba Józef.

Powołano Komisję Rewizyjną w składzie:

Przewodniczący – Zenon Sasiela
Wiceprzewodniczący – Tomasz Barczak
Członek Komisji – Barbara Gołojuch
Członek Komisji – Zdzisław Kędzior
Członek Komisji – Bartłomiej Kot

Powołano Komisję ds. Rozwoju Gospodarczego, Eduka-
cji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w składzie:

Przewodniczący – Aleksander Jurek
Wiceprzewodniczący – Józef Zięba

Członek Komisji – Paweł Ślęzak
Członek Komisji – Barbara Madej
Członek Komisji – Andrzej Brągiel

Powołano Komisję ds. Skarg, Wniosków i Petycji 
w składzie:

Przewodnicząca – Maria Drzał
Wiceprzewodnicząca – Anna Oczoś
Członek Komisji – Bernarda Papuga
Członek Komisji – Michał Pado
Członek Komisji – Dariusz Chmaj

Anna Morawiec

PIERWSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ
W czwartek 22 listopada w Głogowie Małopolskim odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej w VIII ka-
dencji samorządu 2018-2023. 15 Radnych złożyło ślubowanie zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie 
gminnym. Ślubował uroczyście również Burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj, który został wybrany na trzecią 
z kolei kadencję. Wybrano także przewodniczącego Rady i jego zastępców.

15 radnych nowej Rady Miejskiej złożyło ślubowanie

W niedzielę 9 grudnia w Domu Ludowym od-
było się spotkanie, na którym chętni mieszkań-
cy mogli odebrać urządzenia bezpłatnie. Po-
ruszono na nim ważne zagadnienia dotyczące 
tlenku węgla. Mieszkańcy mogli dowiedzieć 
się, czym jest czad oraz w jaki sposób powstaje. 
Omówiono objawy, a także zasady postępowa-
nia w przypadku zatrucia się nim. 

Uczestnicy spotkania zapoznali się z instrukcją 
obsługi oraz sposobem montażu czujnika. Pro-
wadzący zwrócili także uwagę na ważną rolę od-
powiedniej konserwacji oraz czyszczenia prze-
wodów kominowych i instalacji wentylacyjnych.

Wśród uczestników znaleźli się: burmistrz Głogowa Ma-
łopolskiego Paweł Baj, zastępca komendanta miejskiego 
PSP w Rzeszowie st. bryg. Krzysztof Filip, dowódca JRG 
1 Rzeszów mł. bryg. Grzegorz Wójcicki, policjanci z Ko-
misariatu Policji w Głogowie Małopolskim, sołtys sołectwa 
Hucisko Barbara Gaweł, prezes OSP w Hucisku Adam Ozi-
mek oraz mieszkańcy.

Uroczysta gala programu grantowego, podczas której 
druhowie z Huciska odebrali dyplom uznania, odbyła się 
28 listopada w Warszawie. OSP w Hucisku znalazła się 
w zaszczytnym gronie 33 Ochotniczych Straży Pożarnych 
w kraju, które zostały w ten sposób wyróżnione.

Anna Morawiec

HUCISKO BEZPIECZNE OD CZADU
Ochotnicza Straż Pożarna w Hucisku jako jedna z 293 organizacji pozarządowych zdobyła dofinansowanie 
do zakupu czujników tlenku węgla. Projekt pod nazwą „Czujka w domu – tlenek węgla nic złego nie zrobi 
nikomu” zdobył 10.000 złotych od Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”.

Na spotkaniu rozdane zostały darmowe czujniki
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Dziś wszelakie ozdoby czy rzeczy codziennego użytku są 
dostępne w niemal każdym markecie i nie wywierają więk-
szego wrażenia. Każde wykonywane masowo, w celach ko-
mercyjnych. Jego przeciwieństwem jest rękodzieło. Prace, 
które można obejrzeć w głogowskim domu kultury, nie 
mają swoich duplikatów. Każda z nich jest niepowtarzalna 
i jedyna w swoim rodzaju. Widoczne na wystawie aniołki 
robię według jednego wzoru – przyznaje skromnie autorka 
podczas wernisażu wystawy. – Ale zawsze wychodzą inaczej, 
nie ma dwóch takich samych, nawet gdybym chciała. Oglą-
dając wystawę, można było się o tym przekonać, a także 
zobaczyć inne ciekawostki. Jak zakładki do książek w róż-
nych wzorach, zrobione z ostatek włóczki – żeby nic się nie 
zmarnowało.

Artystka zafascynowała się rękodziełem już od czasów 
szkolnych, kiedy to wykonywała czapki dla swoich koleża-
nek. Jej pierwszym dziełem była właśnie czerwona czapka, 
wykonana na drutach. Potem próbowała także innych tech-
nik, których uczyła się sama. Pomysły znajduje wokół sie-
bie, a także podpatrując innych twórców. Nie szuka instruk-
cji, gdyż i tak przekształca je na własny styl. Najbardziej lubi 
tworzyć rzeczy okolicznościowe – bombki, wieńce i aniołki 
bożonarodzeniowe czy też quillingowe pisanki. I tak swo-
je prace zrobione na drutach, szydełkiem, techniką deku-
pażu czy wykonane misternie naszyjniki znajdują swoich 
fanów m.in. podczas corocznych kiermaszów w Głogowie 
Młp. Podobno to, co można obejrzeć na wystawie stanowi 
zaledwie ułamek wszystkich dzieł. Pojawiły się głównie te, 
które powstały w ciągu ostatnich pięciu lat, a nawet dzień 

przed wernisażem. To nie jest tak, że jestem cierpliwa, żeby 
tworzyć. Takie pracowanie nad kolejną rzeczą mnie po prostu 
niesamowicie uspokaja, wyznaje artystka. 

Wystawa prac pani Barbary Lis, będąca jednocześnie 
pierwszą wystawą artystki, otwiera cykl „Poznaj głogowskie 
rękodzieło”, zainicjowany i organizowany przez Miejsko 
Gminny Dom Kultury. Pani Barbara sama przyznała, że jest 
dumna z tego powodu. Wernisaż przyciągnął wiele osób za-
fascynowanych tym sposobem tworzenia. Pojawił się nawet 
pomysł organizowania kolejnych warsztatów.

Blanka Borkowska

PIERWSZA WYSTAWA GŁOGOWSKIEGO RĘKODZIEŁA
Wzorzyste koce, świetliste aniołki i niezwykłe gwiazdeczki, a każda w innym kształcie. To tylko niektóre z mi-
sternych dzieł wykonanych ludzką ręką, a konkretniej – ręką pani Barbary Lis, rodowitej głogowianki, która 
już niejedne oczy zachwyciła swoimi pomysłami.

Kto wie, jakie jeszcze pomysły na swoje dzieła kryją się w głowie artystki?  
Może ujrzymy je na jednej z kolejnych wystaw?

Metoda polega na tym, iż pojawia się u nas osoba podająca 
się za kuriera z paczką w ręce, pytając o kogoś, kto rzeko-
mo mieszka pod naszym adresem celem odbioru przesyłki. 
Po wyjaśnieniu przez domownika, że taka osoba u nas nie 
mieszka kurier prosi o możliwość skorzystania z telefonu 
domownika celem zadzwonienia do centrali i wyjaśnienia 
zaistniałej sytuacji. Oszustwo następuje w momencie, kie-
dy kurier wybiera numer telefonu do centrali. Zamiast tam, 

dzwoni on pod numer premium (wcześniej przez niego wy-
kupiony), za który koszt połączenia wynosi 30 zł za minutę. 
Kurier, odgrywając scenkę rozmowy z centralą, przedłuża 
połączenie celem nabicia jak największej liczby impulsów 
telefonicznych.
Mając na uwadze własne bezpieczeństwo, prosimy o czuj-
ność w przypadku kontaktu z osobami zachowującymi się 
jak w wyżej opisanej sytuacji.

UWAGA NA FAŁSZYWYCH KURIERÓW
Trwa okres przedświąteczny, czas, w którym większość z nas kupuje najbliższym prezenty na mikołajki czy 
na święta, aby sprawić im przyjemność. Wtedy w sklepach tworzą się długie kolejki, co sprawia, że często 
przerzucamy się na zakupy internetowe. Ten wzmożony teraz proces wykorzystali oszuści. W związku z tym 
Straż Miejska przestrzega przed nowym sposobem oszukiwania ludzi na tzw. metodę „Na kuriera”.

Grupa AA EDEN
 w Głogowie Młp. zaprasza na spotkanie w każdy czwar-
tek 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

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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Słońce świeciło w mroźne, niedzielne popołudnie, 
a w Domu Ludowym w Wysokiej Głogowskiej wi-
siała prawdziwie magiczna atmosfera. Na zabawę 
wybrało się wiele dzieci wraz z rodzicami, na twa-
rzach zarówno młodszych, jak i starszych, gościł 
uśmiech pełen radosnego oczekiwania. Dzieci 
z podekscytowania biegały, wokół latały kolo-
rowe balony, a w tle wyświetlane były bajki przy 
akompaniamencie świątecznych piosenek. Orga-
nizatorzy o godzinie 13:30 uroczyście przywitali 
zebranych gości i zabawa oficjalnie się rozpoczęła. 
Szybko uformowało się kółko, do którego dołą-
czały nie tylko dzieci, ale i rodzice, i organizato-
rzy – wszyscy bawili się i tańczyli wspólnie, ramię 
w ramię. Kółko rosło w niezwykłym tempie. Kto 
nie poczuł chęci na tańce, ten mógł spędzić czas ze 
sztuką w „kąciku małego artysty”. Jeśli ktoś uznał, 
że nie czuje się artystą, ten mógł dać pomalować 
sobie twarz w wymarzony wzór wiernej czytel-
niczce MGBP Kasi Hess. Miała pracowity czas, dzięki cze-
mu w koło pełno było kolorowych twarzy. Dużo chętnych 
znalazło się do udziału w konkursie z nagrodami, który 
poprowadziła sama radna z Wysokiej Głogowskiej Maria 
Drzał. Dzieci miały zgadywać rozwiązania zagadek doty-
czących popularnych baśni i świąt i okazało się, że bardzo 
dobrze je znają.

Wreszcie nadszedł długo oczekiwany moment, a wraz z nim 
sam Święty Mikołaj, który zakrzyknąwszy słynne „Ho, ho, 
ho!” dołączył do koła, by wspólnie z innymi jeszcze zatań-
czyć, zanim zasiadł na swoim czerwonym fotelu. Dzieci 
były zachwycone, mogąc bawić się wspólnie z Mikołajem, 
porozmawiać z nim czy nawet obsypać go konfetti. Najbar-
dziej jednak nie mogły doczekać się otrzymania zasłużone-
go prezentu. Święty zaprosił do pomocy swoją Śnieżynkę, 
którą okazał się nie kto inny, a sama Kasia Hess, przez cały 
ten czas bacznie obserwująca, czy aby na pewno wszystkie 
dzieci są grzeczne. Mikołaj rozdał prezenty, a dla każdego 
dziecka znalazł czas, by zrobić sobie wspólne zdjęcie. Nie-
stety, wkrótce musiał zabawę opuścić, jako że zbliżała się 
najbardziej pracowita noc w roku, więc trzeba było spako-
wać wszystkie prezenty do sań.

Zabawa mikołajkowa jest już wieloletnią tradycją w Wyso-
kiej Głogowskiej. Jej pomysłodawcą było Koło Gospodyń 
Wiejskich, a z czasem włączyła się w to Miejsko Gminna 
Biblioteka Publiczna w Głogowie Małopolskim. W tym 
roku głównym organizatorem była MGBP Filia w Wysokiej 
Głogowskiej wspólnie z KGW oraz Radą Sołecką. W przy-
gotowanie włączył się również Miejsko Gminny Dom Kul-
tury w Głogowie Młp. Szczególne uznania należą się radnej 
Marii Drzał, sołtys wsi Zofii Tracz, bibliotekarce filii MGBP 
w Wysokiej Głog. Justynie Gugale i przewodniczącej KGW 
w Wysokiej Głog., które aktywnie brały udział w zabawie 
i potrafiły zbudować miłą i rodzinną atmosferę, a także 
Śnieżynce Kasi Hess oraz panu Mieczysławowi Baranowi, 
dbającemu o obsługę techniczną i przede wszystkim o to, 
by nie zabrakło do tańca mikołajkowej muzyki. Zabawa 
jest ewenementem w całej gminie, nie organizuje się takiej 
w żadnej innej miejscowości. Przyciąga za to z roku na rok 
coraz więcej chętnych nie tylko z Wysokiej Głog. Bezpłatny 
wstęp mają wszyscy, choć żeby dostać paczkę, trzeba uiścić 
opłatę. Chyba, że jakiś pomocnik Świętego Mikołaja będzie 
chciał dorzucić do jego wora inny prezent…

Blanka Borkowska

ŚWIĘTY MIKOŁAJ W WYSOKIEJ GŁOGOWSKIEJ
Co roku przychodzi ten czas, kiedy najbardziej uwielbiany przez dzieci na całym świecie Święty wyrusza 
saniami po niebie, zostawiając pod choinką prezenty. Chodzą słuchy, że bardzo upodobał sobie naszą Wy-
soką Głogowską. Już 2 grudnia, jeszcze przed mikołajkami, dzieci miały okazję się o tym przekonać. Święty 
Mikołaj zawitał podczas corocznej zabawy w Domu Ludowym, stając się już jej stałym gościem.

Spotkanie ze Świętym Mikołajem sprawiło dzieciom wiele radości

rEkLaMa rEkLaMa rEkLaMa rEkLaMa rEkLaMa rEkLaMa 

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

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

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

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

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

Oferujemy Państwu wysokiej jakości usługi. Dbamy, by oferowane przez nas lokale spełniały najwyższe standardy i znajdowały się w atrakcyjnych miejscach.
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Koncert odbył się w niedzielę 2 grudnia w sali widowiskowej 
głogowskiego domu kultury. Już przy wejściu goście mogli 
zobaczyć św. Mikołaja, który osobiście czuwał nad przepro-
wadzaną przez tancerki z „Hanki” zbiórką oraz częstował 
grzeczne dzieci przyniesionymi w wielkim worze łakociami. 
Na scenie za to wystąpiły różne zespoły, a każdy dał odmien-
ny pokaz. I tak muzycy z „El Mariachi Gringo” zaśpiewali 
w meksykańskim stylu, dzieci z Przedszkola Publicznego 
w mikołajkowych czapeczkach podbiły serca widowni, młod-
sze grupy Zespołu Pieśni i Tańca ‚Hanka” w żywiołowym tań-
cu pokazały feerię barw, wielkie emocje wzbudził rzeszowski 
chór „Sweet Voices”, zespół „Keeran” zaskoczył skocznymi 
tańcami irlandzkimi, a nasz rodzimy zespół KLANG zachę-
cił do wspólnej zabawy zarówno dzieci, jak i ich rodziców na 
widowni w rytm żeglarskich szant.

Tegoroczny koncert zakończył się wielkim sukcesem. Tak 
wydarzenie podsumował sam jego organizator:

Mikołajkowy Koncert Charytatywny, organizowany corocznie 
przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Głogów Małopolski pod 
akcją „Łączmy serca wspólnym rytmem”, jest już za nami - jed-
nak emocje nadal nie opadły, a to za sprawą wykonawców, którzy 
zaszczycili nas swą obecnością i tak dużej frekwencji publiczno-
ści. Po raz kolejny daliśmy wyraz, że umiemy wspierać i umiemy 

być hojni. Podczas tegorocznej zbiórki funduszy na rzecz dzieci 
dotkniętych chorobą nowotworową z terenu Gminy Głogów Ma-
łopolski padł rekord - uzbieraliśmy łącznie z przeprowadzoną 
licytacją 5 184,35 zł. Współorganizatorem koncertu był Miejsko 
Gminny Dom Kultury im. Franciszka Kotuli w Głogowie Mało-
polskim, Publiczne Przedszkole w Głogowie Małopolskim oraz 
Zespół Żłobków Gminy Głogów Małopolski.

Patronat Honorowy nad imprezą objął Marszałek Woje-
wództwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Burmistrz 
Głogowa Małopolskiego Paweł Baj. Patronat medialny TVP 
Rzeszów, Katolickie Radio „Via”, Polskie Radio Rzeszów, Ga-
zeta Super Nowości oraz „Ziemia Głogowska”. Wielkie słowa 
podziękowania kierujemy do pani Edyty Śliwy za przygoto-
wanie choreografii oraz do Artystów, którzy charytatywnie 
wystąpili podczas tego koncertu. Dziękujemy także pani Bar-
barze Lis, która oddała ręcznie wykonanego „Aniołka” na 
licytację oraz panu Walentemu Kotuli, który fantastycznie 
pełnił rolę Mikołaja. Nie możemy pominąć sponsorów, któ-
rzy co roku wspierają nasze charytatywne działania: Nadle-
śnictwo Głogów Małopolski, Bank Spółdzielczy w Głogowie 
Małopolskim, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 
w Głogowie Małopolskim, pan Bartosz Kitowski z Zabajki 
oraz Akademia Rozwoju i Bezpieczeństwa Prestiqe. Podzię-
kowania składamy również wszystkim pracownikom MGDK, 
którzy pracowali na sukces tegoż przedsięwzięcia. Pamiętaj-
my, że dobro ma w zwyczaju wracać. Do zobaczenia za rok.

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Głogów Małopolski

WSZYSCY BYLIŚMY MIKOŁAJAMI
Tegoroczny Mikołajkowy Koncert Charytatywny był tak barwny, jak tylko może być bożonarodzeniowa 
choinka. Mieniące się światła i energiczna, różnorodna muzyka wykonywana na żywo oraz mikołajkowy 
klimat przyciągnęły niezwykle dużo chętnych. Należy dodać, że okazali oni również wielkie serce, dzięki 
czemu podczas towarzyszącej koncertowi zbiórce udało się zebrać rekordową ilość funduszy przeznaczo-
nych dla dzieci z chorobami nowotworowymi.

W prawdziwie magiczny, mikołajkowy nastrój słuchaczy wprowadziły przedszkolaki 
z Przedszkola Publicznego w Głogowie Młp.

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany

Projekt „Nie przemocą a pomocą” 

Stowarzyszenie Razem w Budach Głogowskich zrealizowało pro-
jekt pn. „Nie przemocą a pomocą” w ramach otrzymanej dotacji 
w 2018 roku z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofi-
nansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie Wo-
jewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023. 
Projekt skierowany był do osób dorosłych oraz dzieci z rodzin 
zagrożonych lub dotkniętych problemem przemocy domowej. 
Pomocą zostało objętych 50 osób z terenu gminy Głogów Młp. 
oraz 15 dzieci z terenu gminy Kolbuszowa.
W ramach projektu beneficjenci mogli bezpłatnie skorzystać 
ze wsparcia interwenta kryzysowego, psychologa oraz pra-

cownika socjalnego, zostały również zrealizowane warsztaty 
„Porozumienie bez przemocy” mające za zadanie uczenie po-
prawnej komunikacji, bez gniewu, złości czy agresji. W celu 
wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kształtowania pozytyw-
nych relacji rodzinnych, upowszechniania konstruktywnych 
form spędzania czasu wolnego zorganizowane zostały 2 wy-
jazdy o charakterze rekreacyjno-turystycznym do Rzeszowa, 
Przemyśla i Krasiczyna. Dla dzieci został zorganizowany kon-
kurs plastyczny z nagrodami pn. „Nie przemocą a pomocą”, 
ponieważ to najmłodsi są najsilniej narażeni na negatywne 
skutki przemocy domowej na wielu płaszczyznach. 
Bardzo dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i udział  
w projekcie.

Artyści na koncercie wystąpili charytatywnie
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W sierpniu i wrześniu prowadzony był nabór wniosków 
na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Jest 
to demokratyczna inicjatywa, w której mieszkańcy wspól-
nie decydują, na co zostanie przeznaczona część środków 
z budżetu gminy. Jest to szansa na wskazanie zmian, które 
powinny zostać dokonane, aby poprawić codzienne funkcjo-
nowanie społeczności. Mieszkańcy zgłaszali własne pomysły 
na projekty wykonywane na terenie Głogowa Młp., popar-
te przynajmniej przez 15 mieszkańców. Zgłaszony mógł być 
także projekt osiedlowy, który ze względu na zakres lub wła-
ściwości zaspokaja potrzeby mieszkańców danego osiedla, 
a na terenie każdego zostaną zrealizowane te, które razem nie 
przekraczają 50 tys. złotych. Łącznie  można było głosować 
na 10 projektów w formie papierowej lub elektronicznej, przy 
czym z pierwszej formy skorzystały 64 osoby, a z drugiej – 444. 

Wszystkich oddanych głosów było w sumie 975, w tym 899 
ważnych i 76 nieważnych.

Dla osiedla Centrum najwięcej głosów, bo aż 273, odda-
no na projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach 
Gminy Głogów Małopolski poprzez zakup specjalistycz-
nych narzędzi ratowniczych dla OSP w Głogowie Młp.”. 
Drugim z kolei został projekt na budowę chodnika przy 
ulicy Polnej z liczbą 151 głosów. Za to mieszkańcy osiedla 
Niwa zagłosowali na projekty dotyczące doposażenia pla-
cu zabaw przy ulicy Menerki (59 głosów) oraz rozbudowy 
monitoringu ulicznego (49 głosów).

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp.

Blanka Borkowska

WYNIKI GŁOGOWSKIEGO  
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Rozstrzygnięty został Głogowski Budżet Obywatelski na 2019 r. Na realizację pomysłów obywatelskich prze-
widziano środki w wysokości 100 tys. złotych. Zostaną wykonane po dwa zadania dla osiedli Centrum i Niwa. 
Najwięcej głosów oddano na projekt zakupu specjalistycznego sprzętu dla OSP.

Przetarg wygrała firma A2HM TRADE Sp. z o.o. z Koź-
mina Wielkopolskiego, została już podpisana umowa na 
wykonanie zlecenia. Inwestycja realizowana jest w ramach 
projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz popra-
wa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrów-
noważonego transportu publicznego na terenie ROF”. 
W celu poprawy warunków oczekiwania na przyjazd au-
tobusu, 85 nowych wiat ma zastąpić te obecne, najbardziej 
już wysłużone. Koszt inwestycji wynosi ponad 874 tys. zł.

Nowe wiaty mają być zadaszone, o konstrukcji ze stali 
nierdzewnej z przeszklonymi modułami. Ponadto przy 
przystankach będą zamontowane kosze na śmieci. Zada-
nie realizowane będzie w ciągu dwóch miesięcy od pod-
pisania umowy.

Blanka Borkowska

W CAŁEJ GMINIE STANĄ NOWE WIATY
Komunikacja w gminie dąży ku polepszaniu swojej jakości. Wymieniane są starsze autobusy na nowe, po-
wstaje nowoczesne centrum przesiadkowe z miejscami parkingowymi, a niedługo na terenie całej gminy 
staną nowe wiaty przystankowe. Został już rozstrzygnięty przetarg na ich dostawę i montaż.

W ciągu dwóch miesięcy w całej gminie pojawią się nowe wiaty przystankowe 
 (zdj. poglądowe)

W gminie Głogów Młp. trwa projekt dla seniorów

Gmina Głogów Małopolski realizuje innowacyjny projekt „Złota jesień- 
każdy z nas będzie seniorem”, który skierowany jest do najstarszych człon-
ków społeczności lokalnej. Projekt jest realizowany od lutego bieżącego 
roku i potrwa do 29 lutego 2020 roku.
Głównym celem podejmowanych działań jest pomoc osobom starszym 
w utrzymaniu samodzielności w codziennym funkcjonowaniu. 
W ramach projektu realizowane są: usługi opiekuńcze - polegające na po-
mocy osobie starszej w zaspokajaniu codziennych potrzeb, zapewnieniu 
kontaktu z otoczeniem, opiece higienicznej i pielęgnacyjnej; specjalistyczne 
usługi opiekuńcze - polegające na rehabilitacji i usprawnianiu zaburzonych 
funkcji organizmu, które świadczone są przez wykwalifikowanych spe-

cjalistów; pomoc sąsiedzka, która ma charakter pomocy w dokonywaniu 
codziennych zakupów, przygotowywaniu posiłków, wykonywaniu prac 
porządkowych w domu i wokół niego, załatwiania za osobę starszą spraw 
urzędowych, lekarskich i innych. Oprócz wyżej wymienionych usług osoby 
starsze w ramach projektu korzystają też z teleopieki. 
Już wkrótce do użytku lokalnej społeczności oddany zostanie nowoczesny 
budynek, który będzie miejscem integracji mieszkańców. Obecnie trwają 
prace wykończeniowe. W jednej z części parteru budynku mieścić się bę-
dzie dom dziennego pobytu dla seniorów z zapleczem pomocy medycznej 
i diagnostycznej. Powstanie m.in. grota solna z mikroklimatem wspoma-
gającym leczenie wielu chorób oraz sala doświadczeń świata.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. 
Integracja Społeczna Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecz-
nych i zdrowotnych.

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany
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Spółka EkoGłog na zlecenie gminy Głogów Małopolski wykonuje 
usługi odśnieżania, solenia i piaskowania ulic przy pomocy dwóch 
samochodów ciężarowych, trzech traktorów i trzech minitraktorów 
wyposażonych w pługi odśnieżme i piaskarko–solarki. Spółka Eko-
Głog realizuje ww. usługi na terenie miasta Głogów Małopolski oraz 
sołectw: Budy Głogowskie, Styków, Lipie, Rogoźnica, Zabajka.

EkoGłog Sp. z o.o. informuje o kolejności odśnieżania ulic na terenie 
Głogowa Małopolskiego do godziny 6:00:  Rzeszowska, Sikorskiego, Za-
gajnikowa, Janciówka od Zagajnikowej do Remizy, Jana Pawła II, Piłsud-
skiego, Długa, Jaśminowa, Rynek, Wola Cicha. Od godziny 6:00 decyzję 
o kolejności odśnieżania, solenia i posypywania ulic i chodników na te-
renie gminy podejmuje Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim. 

Po dużych opadach śniegu bądź utrzymującej się śliskości fakt potrze-
by odśnieżenia, solenia i piaskowania należy zgłaszać w godzinnych 
urzędowania Urzędu Miejskiego w  Głogowie Małopolskim.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość wykonywania przez 
EkoGłog usługi zimowego utrzymania dróg, parkingów itp. dla pod-
miotów gospodarczych. 

Telefon kontaktowy dla zainteresowanych ww. usługą: Biuro Obsługi 
Klienta EkoGłog tel. 17 85 17 485 wew. 24

Reklama Reklama Reklama rEkLaMa rEkLaMa rEkLaMa rEkLaMa 

Instalacje służyć mają instytucjom publicznym działającym 
na terenie całej gminy. Dzięki staraniom Urzędu Miasta 
udało się na ten cel uzyskać 3 miliony złotych dofinanso-
wania. Wkład własny gminy to kwota 500 tysięcy złotych. 
Zainstalowane panele osiągają łącznie moc 700 kWp.

Instalacje gruntowe zamontowano: przy stacjach uzdatniania 
wody w Zabajce, w Rudnej Małej oraz Przewrotnem; przy 
przepompowniach na osiedlu Niwa w Głogowie Małopol-
skim, Wysokiej Głogowskiej oraz Rogoźnicy; przy hydrofor-
ni na osiedlu Słonecznym; stacji hydroforowej i Szkole Pod-
stawowej w Stykowie; przy studniach głębinowych w Budach 
Głogowskich a także przy oczyszczalni ścieków w Zabajce 
czy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Głogowie Małopolskim. 
Oprócz gruntowych instalacji, panele zamontowano także na 
szesnastu budynkach użyteczności publicznej.

Anna Morawiec

FOTOWOLTAIKA DLA GMINY GŁOGÓW MŁP.
Dzięki projektowi „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” oraz uzyskanemu 
dofinansowaniu na jego realizację, na terenie Gminy Głogów Małopolski zamontowano 29 nowych insta-
lacji fotowoltaicznych.

Panele fotowoltaiczne stanęły w różnych miejscach w gminie.  
Dzięki temu część energii będzie pozyskiwana z odnawialnego źródła

Nie wszyscy jednak są z tej decyzji zadowoleni. O swoje 
dochody martwią się osoby samotnie wychowujące dzieci, 
bowiem istnieje wówczas ryzyko przekroczenia progu do-
chodowego na jedną osobę w rodzinie, który obecnie wynosi 
800 zł netto. Samotny rodzic, zarabiający minimalną płacę, 
który tworzy wraz z jednym dzieckiem gospodarstwo do-
mowe, straci w takiej sytuacji prawo do pobierania świad-
czenia 500+. Istotnym czynnikiem jest tutaj fakt, iż w danym 

okresie rozliczeniowym pod uwagę brane są dochody z roku 
poprzedniego. Obecnie kluczową rolę odgrywają dochody 
z roku 2017, zatem podwyżka płac w roku 2019 będzie miała 
znaczenie dopiero w latach 2020-2021. Do tego czasu możli-
wa jest zmiana progu dochodowego w taki sposób, aby osoby 
znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej dalej mogły ko-
rzystać ze świadczenia.

Anna Morawiec

W 2019 ROKU WZROŚNIE WYSOKOŚć 
PŁACY MINIMALNEJ

Płaca minimalna w 2019 roku wzrośnie z 2100 zł do 2250 zł brutto. Oznacza to, że pracownicy wynagradzani 
tą stawką otrzymają od stycznia ok. 1630 zł netto. Natomiast minimalna stawka godzinowa wyniesie 14,70 zł. 
Taka jest ostateczna decyzja rządu.
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Pani obrazy są w wielu galeriach 
w Polsce i na świecie, zarówno w Euro-
pie jak i w Stanach Zjednoczonych, ale 
również dzięki polskim misjonarzom 
trafiły do Afryki. Wróćmy jednak do 
początków. Co spowodowało, że ma-
larstwo stało się Pani pasją?

Gdy miałam 10 lat, a było to w 1944 r., 
przez Budy Głogowskie, gdzie miesz-
kałam z rodzicami, przechodził front. 
Wojska rosyjskie ostrzeliwały nie-
mieckie pozycje. Pociski trafiały rów-
nież w domy mieszkańców. Nasz dom 
na skutek ostrzału spłonął jako jeden 
z pierwszych. My ocaleliśmy tylko dla-
tego, że uciekliśmy. Później znaleźliśmy 
schronienie u państwa Grzywaczów, 
którzy nas przygarnęli. Sąsiadami Grzy-
waczów byli Ząbczykowie, często do 
nich chodziłam. W izbie u Ząbczyków 
wisiał nad drzwiami krzyż z Jezusem 
Chrystusem. Był przepiękny. Pomyśla-
łam wówczas, że sama chciałabym taki 
zrobić. Uklękłam, złożyłam ręce i zaczę-
łam się modlić prosząc Boga o to, żeby 
obdarzył mnie umiejętnością tworzenia takich pięknych 
rzeczy jak ten krzyż. Dlatego moje pierwsze rysunki nawią-
zywały do religii.

Pani twórczość to nie tylko tematyka religijna, ale również 
przyroda.

Od dziecka żyjąc na wsi miałam bliski kontakt z przyrodą, 
dlatego jest ona od początku mojej twórczości ważnym te-
matem. Szczególnie lubię malować kwiaty, bo oddają chy-
ba wszystkie kolory świata, ale również z przyjemnością 
maluję pejzaże, głównie wiejskie. Byłam dziewczyną ze 
wsi i do dziś wieś umiłowałam nade wszystko. Życie na wsi 
wiązało się kiedyś z wielkim ubóstwem. Widziałam często, 
jak małe dzieci głodują. Może dlatego, że mam w sobie du-
szę artysty, byłam zawsze bardzo wrażliwa na ich krzywdę.

Jakie wydarzenie z dzieciństwa zapadło Pani najbardziej 
w pamięci?

Często to opowiadam i niektórzy może pomyślą, że się po-
wtarzam, ale niezapomniane wrażenie wywarła na mnie 
lektura szkolna „Janko Muzykant” Henryka Sienkiewicza. 
Tak bardzo wzruszyłam się losami biednego chłopca, że od 
razu chciałam narysować scenę, jak on umiera z powodu 
ludzkiej głupoty. Trochę to przypominało świat mojego 
dzieciństwa, bo wówczas nikt nie litował się nad dziećmi. 
To bardzo trudny temat. Dzisiaj świat wygląda już zupełnie 
inaczej. Przynajmniej u nas w Polsce dzieci już tak nie cier-
pią jak kiedyś.

Po II wojnie światowej, kiedy społe-
czeństwo polskie, szczególnie na wsi, 
cały czas pogrążone było w biedzie, 
trudno było rozwijać swój talent  
artystyczny.

Pierwsze moje narzędzia to patyk 
i uklepana ziemia. Oczywiście, były to 
rysunki tylko na chwilę, dopóki się ich 
nie zadeptało, ale wolałam się tym zaj-
mować zamiast pilnować krów. Często 
też, z powodu zaniedbywania obowiąz-
ków, dostawałam lanie. Pamiętam, gdy 
raz nieupilnowane krowy weszły w zbo-
że, przyszedł jeden z sąsiadów i powie-
dział, że się na mnie poskarży. Bojąc się 
lania, chciałam ukryć się i poprosiłam 
koleżankę, aby zamknęła mnie w przy-
piecowym piekarniku. Siedziałam tam 
jak trusia, aż tu nagle mama niespo-
dziewanie rozpaliła w piecu i wyszła. 
Poczułam, jak wnętrze piekarnika po-
czyna się rozgrzewać i zaczęłam krzy-
czeć. W ostatniej chwili uratowała mnie 
babcia. Niewiele brakowało, a skończy-
łabym tak samo jak Janko Muzykant.

Ciężkie życie na wsi nie pomagało w rozwijaniu talentu.

Życie na wsi wiązało się z ciągłą pracą. Musiałam plewić, zga-
niać kury i gęsi, mleć zboże na żarnach, ciąć sieczkę i wyko-
nywać dziesiątki innych czynności. Nikt nie rozumiał, po co 
mi rysowanie, przecież z tego nie ma chleba. Jednak to było 
silniejsze ode mnie. Podkradałam węgiel i ukradkiem ryso-
wałam na pobielonej ścianie pod łóżkiem. To był mój tajny 
świat. Gdy mama odkryła rysunki krzyczała na mnie, uważa-
ła, że marnuję czas i przyczyniam się do szkód. Przecież wap-
no na bielenie ścian też kosztowało, a ja wszędzie bazgrałam.

Z dzisiejszego punktu widzenia, można tylko Panią podzi-
wiać za to, że nie zniechęciła się do malowania.

Może dlatego, że byłam uparta. Trochę identyfikowałam się 
z Jankiem Muzykantem, może z powodu przygody z piekar-
nikiem? On również miał talent, chociaż nie każdy potrafił 
go dostrzec. Nie potrafiłam porzucić rysowania, a później 
malowania. Chociaż zdałam egzamin do szkoły plastycznej 
w Jarosławiu, mama kazała mi iść do liceum pedagogiczne-
go w Stalowej Woli. Jednak nawet tam zajmowałam się ro-
bieniem gazetek szkolnych, za które często otrzymywałam 
nagrody. Moje życie zawodowe potoczyło się inaczej niż 
chciałam, ale nigdy jako amatorka nie przestałam malować. 
Z biegiem czasu twórczość stała się częścią mojej osobowo-
ści. Taka już jestem, bez malowania nie potrafię żyć.

Serdecznie dziękuję za rozmowę i mikołajkowe prezenty.

Rozmawiał Robert Borkowski, dyrektor MGBP w Głogowie Młp. 

BEZ MALOWANIA NIE POTRAFIĘ ŻYć
Czy jest ktoś, kto w Głogowie Małopolskim nie zna twórczości pani Felicji Mroczki? Każdy, kto choć trochę 
interesuje się środowiskiem głogowskich twórców, wielokrotnie miał możliwość podziwiania jej obrazów, 
ostatnio choćby na wystawie zorganizowanej z okazji 15-lecia Aktywnej Grupy Twórców, której jest człon-
kinią. 6 grudnia 2018 r. pani Felicja była gościem w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej i niczym święty 
Mikołaj przyniosła ze sobą w podarunku dwa swoje obrazy.

Pani Felicja Mroczka z dyrektorem MGBP prezentują 
podarowane bibliotece obrazy. Pani Felicja, tworząc 

obrazy o zróżnicowanej tematyce, jest też laureatką wielu 
krajowych konkursów plastycznych. Doceniana jest nie tylko 

w Polsce, ale i za granicą. Za swoje zasługi wyróżniona 
została nagrodą „Głogowianina Roku”, a w tym roku także 

specjalnym medalem niepodległościowym
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W XVIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 
o nazwie „Na szkle malowane 2018”, w którym udział wzięły 
dzieci i młodzież w wieku szkolnym, uczestnicy tworzyli pra-
ce pod hasłem „Niepodległa – 100 lat od odzyskania przez 
Polskę niepodległości”. Wystawa nadesłanych prac miała 
miejsce w głogowskim domu kultury. Wśród nich prezento-
wały się orły w koronie i polskie krajobrazy, ale główną inspi-
racją młodych artystów stał się marszałek Józef Piłsudki. Nad 
przebiegiem konkursów czuwała pani Monika Twardowska, 
instruktor plastyki w MGDK. Profesjonalne jury dokonało 
oceny prac i wyłoniło następujących laureatów:

I MIEJSCE – Balbina Baran z Miejsko Gminnego Domu 
Kultury w Głogowie Młp.
II MIEJSCE – Zofia Majka z Miejsko Gminnego Domu Kul-
tury w Głogowie Młp.
III MIEJSCE – Dominika Pado z Zespołu Szkół w Budach 
Głogowskich

oraz przyznało wyróżnienia dla Klaudii Safin ze Szkoły 
Podstawowej w Pogwizdowie Nowym, Filipa Kowalskie-
go z Zespołu Szkół w Budach Głogowskich i Izabeli Zięby 
z Zespołu Szkół w Budach Głogowskich.

MGDK zorganizował również gminny konkurs plastyczny 
dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Wolność, Suwerenność, 
Niepodległość”. Tutaj uczestnicy mogli się wykazać w dowol-
nej technice plastycznej. I tak na wystawie ukazały się prace 
przedstawiające barwy i symbole narodowe Polski, postacie 

historyczne z marszałkiem Piłsudskim na czele, polskie góry 
i krajobrazy, a także, co ciekawe, radość z życia w wolnej Pol-
sce. W trzech kategoriach wiekowych: 3-4 klasy, 5-6 klasy, 
7-8 klasy przyznano łącznie 8 miejsc i 7 wyróżnień.

W obydwóch konkursach zostały docenione wszystkie nade-
słane prace. Choć nie każdy mógł zdobyć pierwsze miejsce, 
zwycięzcami zostali, prawdę mówiąc, wszyscy. Nagrodzono 
każdego uczestnika, a laureaci otrzymali dodatkowe nagrody 
rzeczowe. Konkursy zorganizowane zostały pod patronatem 
burmistrza Głogowa Młp. Pawła Baja.

Blanka Borkowska

TAK NIEPODLEGŁĄ WIDZĄ MŁODZI MALARZE
W roku 2018 w gminie organizowane były nie tylko konkursy muzyczne, ale i plastyczne, których tematy-
ką była niepodległa Polska oraz jej drogi do wolności. W miniony poniedziałek odbyło się rozstrzygnięcie 
dwóch konkursów organizowanych przez Miejsko Gminny Dom Kultury.

Zwycięzcy konkursów na tle swoich prac

Wernisaż wystawy poprowadziła również malarka Aleksan-
dra Mrozowska ze Podkarpackiego Klubu Entuzjastów Ma-
larstwa. Pan Andrzej Korzec, malarz profesjonalny, już nie 
pierwszy raz zawitał do Głogowa Młp., tym razem jednak 
wraz z rodziną odwiedził Galerię „Szeptaną”. Doceniony zo-
stał nie tylko przez naszych twórców, ale i na scenie malarskiej 
Polski oraz położonego w Austrii Klagenfurtu. Jest inicjatorem 
cyklicznej wystawy uświetniającej obchody Dni Rzeszowa, 
międzynarodowych plenerów malarsko-rzeźbiarskich w Rak-
szawie i Orzechówce, organizował także aukcje charytatywne. 
Malarz dał się poznać jako nie tylko utalentowany artysta, ale 
i urodzony gawędziarz z poczuciem humoru. Szybko przykuł 
uwagę zebranych gości, opowiadając o swoich początkach ze 
sztuką oraz o zaskakującym pobycie w Klagenfurcie, gdzie zy-
skał sobie także uznanie samych władz miasta. 

Malarz brał udział w wielu sympozjach, plenerach, wystawach 
i konkursach w Polsce i krajach europejskich. Był stypendystą 
Ministra Kultury i Sztuki za 1996/97 rok, a w 2002 burmistrza 
Klagenfurtu. Dla gości Galerii „Szeptanej” zaprezentował swoje 
poszczególne dzieła zebrane na wystawie pn. „Poszukiwania”. 

Na obrazach przedstawione zostały barwne krajobrazy przyro-
dy czy miast z różnych stron świata, postacie ludzkie i zwierzę-
ta. Co ciekawe, czy patrzyło się na łodzie płynące po jeziorze, 
czy zimowe zaspy – wszędzie lśniły promienie słoneczne, a ich 
ciepło można było fizycznie odczuć (choć może było to ciepło 
bijące z kominka?). Uchwycić na płótnie światło – rzecz trudna, 
lecz najwyraźniej niektórzy po prostu mają do tego talent.

Blanka Borkowska

WRAŻENIA Z „POSZUKIWAŃ”
Taka atmosfera, jaka panuje w Galerii „Szeptanej”, z pewnością jest niepowtarzalna na scenie malarskiej. Przez 
okna zaglądała grudniowa noc, w kominku trzaskał ogień, zieleń roślin dodawała przytulności, ale to wszystko 
było jedynie scenografią dla najważniejszego aktora – spoglądających zewsząd obrazów pędzla Andrzeja Kor-
ca. A jak w takim miejscu zejdą się ludzie miłujący sztukę, można przenieść się w inny świat i inne czasy.

Goście mogli nie tylko obejrzeć obrazy, ale i porozmawiać z samym artystą
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Ważnym momentem w życiu młodego pokolenia głogowian 
był czas adwentu i Świąt Bożego Narodzenia. Jak to Kościół 
Katolicki pięknie nazywa - czas radosnego oczekiwania – Ad-
went. W czasach mojego dzieciństwa inaczej oczekiwaliśmy na 
pojawienie się Bożej Dzieciny. Nie było tyle szumu medialne-
go, tylu błyskotek, reklam, zachęty do kupowania, odwiedzania 
marketów i koniecznie nabycie „sterty” zbędnych towarów, bo 
przecież święta. To najważniejsze, to duchowe przeżycie zosta-
je gdzieś z tyłu, a może o nim wcale się nie myśli? Polska trady-
cja nakazuje oczekiwać w wyciszeniu, skupieniu… „a w czasie 
Adwentu hucznych zabaw nie urządzać…” Przez cały grudzień 
trwały intensywne przygotowania do nadejścia tego oczekiwa-
nego Dnia. Przede wszystkim skoro świt goniliśmy uliczkami 
do kościoła na „Roratki”. Było to wyzwanie nie lada dla kilku-
letnich szkrabów, bo msze roratnie odbywały się bardzo wcze-
śnie – skoro świt. Tak trzeba było, bo tego wymagała tradycja, 
dom i wiara. W adwentowy miesiąc dorośli przygotowywali 
domy i gospodarstwa do świąt. Gromadzono zapasy paszy dla 
bydła, po stodołach furkotały sieczkarnie, młynki ze zdwo-
joną siłą mełły zboże na mąkę i otręby. Doglądano tuczniki, 
czy aby będą akuratne na ubój świąteczny, podkarmiano drób 
(...). Na potrzeby rodziny i świąt pokarmy produkowano we 
własnym gospodarstwie, w sklepach „kołchozowych” zaopa-
trywało się tylko w niezbędne towary. My, dzieci myśleliśmy 
o czym innym. Był to najwyższy czas przygotowania programu 
kolędowania, ozdób choinkowych, dopracowania programu 
wystawienia szopki świątecznej. To była prawdziwie wytężona 
praca. Tu liczyły się nie tylko zdolności manualne, ale własna 
inicjatywa i pomysłowość. W trzecim tygodniu adwentu trze-
ba było pomyśleć o choince. Oczywiście musiała to być piękna, 
gonna jodełka. W jaki sposób trafiały one do naszych domów 
wymownie przemilczę. Było to zadanie dorastającej młodzie-
ży. My, dzieciarnia mieliśmy ją pięknie ubrać, czyli przyozdo-
bić. Większość ozdób wykonywaliśmy sami. Orzechy włoskie 
owijaliśmy w srebrne papierki i wbijaliśmy małe gwoździki, 
by przymocować nitkę. Dobieraliśmy odpowiednie jabłka 
z szypułkami. Łańcuchy ozdobne wykonywaliśmy ze słomek 
i kolorowego papieru. Figurki aniołków oraz innych postaci, 
gwiazdki były wykonywane też ręcznie. Choinkę „ubierali-
śmy” w przedpołudnie wigilijne. Długoletnią tradycją mia-
steczka było „chodzenie” w Święta z szopką, turoniem i kłapą.

Grupy kolędników ćwiczyły intensywnie przez cały grudzień. 
Zespół kolędniczy składał się z kilku członków. Dwóch najsil-
niejszych niosło szopkę i pomagało w śpiewaniu kolęd. W gru-
pie był animator kukiełek, żyd, żołnierz i wcielenie zła – diabeł. 
Szopkę wykonywaliśmy sami z deszczułek, dach musiał być 
koniecznie ze strzechy, czyli umieliśmy także wykonać tzw. 
kiczki. Figurki (...) też strugaliśmy samodzielnie z miękkiego 
drewna. Stroiliśmy i malowaliśmy je. O swój strój żyd, żołnierz 
i diabeł musieli zadbać sami. Próby odbywały się w sieniach 
domów lub w różnych przybudówkach i budynkach gospo-
darczych. Recenzentami poczynań byli najczęściej rodzice, 
dziadkowie, którzy służyli radą, wnosili korekty, bo nasz wy-
stęp w Święta musiał być najpiękniejszy i długo powinien być 
wspominany przez mieszczan. Różne były scenariusze i wersje 

występów szopkowych (w tym czasie po miasteczku krąży-
ło kilka grup), ale zawsze po wejściu do domu śpiewaliśmy: 
„Przynosim szopę, gdzie się Jezus rodzi, Maryja z Józefem, do 
państwa przychodzi…” W czasie występu śpiewaliśmy popu-
larną w Głogowie pastorałkę: „Wziął se Franek obwarzanek 
i jajeczko gęsie…” Koniecznie musiał być występ kukiełek 
– Sury i Mojśka („Sura i Mojsiek to są przyjaciele. Sura daje 
pyska, a Mojsiek się śmieje…”). Interesujący był występ żyda.
– Skąd żeś Żydzie?
– Z Prokocima Panie.
– Czym się trudnisz?
– Graniem panie…
W tym momencie żołnierz okładał płazem szabli nieszczęśni-
ka, a ten: „Aj, waj rum pum pum, jak pon każą tak jo grum!” 
Nieodłącznym elementem był występ diabła, który porywał 
Heroda do piekła mówiąc: „Za twe grzechy i zbytki, chodź 
do piekła boś brzydki”. Kolędę kończyła pastorałka: „Za ko-
lędę dziękujemy, szczęścia, zdrowia winszujemy…” W czasie 
występu śpiewaliśmy wspólnie z domownikami kolędy. Mu-
sieliśmy je znać doskonale i dużo zwrotek, by nas nie „wzięto 
na języki”. Z szopką chodziliśmy po Wigilii i w Szczepana. Na 
Trzech Króli chodziło się z turoniami lub kłapą. Inną trady-
cją tamtych świąt było „stodrokowanie” w Nowy Rok. Wcze-
snym rankiem w to święto stawaliśmy u progów wybranych 
domów i śpiewaliśmy życzenia, oczekując na drobne datki: 
„Stodroki, kołoki powiadali wom, śliczno pani, grzeczno 
pani, dejcie chleba krom, zapłaci wom Pan Bóg z nieba i ten 
święty Jon” itd. Po pięknym śpiewie otrzymywaliśmy kolędę.

Pamiętam, że moi rodzice mieli przygotowane drobniaki, 
by uszanować wstępujących w nasze progi. W tamtych cza-
sach głogowianie byli bardzo mocno związani z cyklami 
przyrody i w czas świąt godnych pilnie obserwowali zmiany 
w przyrodzie, by przewidzieć pogodę na przyszły rok. Za-
czynało się wszystko od św. Łucji (13 grudnia). Długoletnią 
tradycją w moim domu było zapisywanie pogody od tego 
dnia na przyszły rok. Od lat „bawię się” w te przepowiednie. 
Zawsze mi się sprawdza, trzeba tylko odpowiedniej inter-
pretacji w myśl zasady, jak nie będzie słońca, to może lać.

WalKo

„PRZYNOSIM SZOPĘ, GDZIE SIĘ JEZUS RODZI, 
MARYJA Z JÓZEFEM, DO PAŃSTWA PRZYCHODZI…”

Przedstawiamy fragment referatu pana Walentego Kotuli wygłoszonego 13 października 2018 r. na konferencji 
zorganizowanej przez Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną w Głogowie Młp. pn. „Codzienność małych miast”.

 Grupa jasełkowa z Głogowa Małopolskiego
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I znów dyrekcja Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Głogowie mile zaskoczyła swoich sympatyków. 23 listo-
pada został zaprezentowany dość licznej publiczności 7. nu-
mer Kronik. Samo spotkanie miało podniosły i uroczysty 
charakter, bo nawiązywało do zbliżającej się setnej roczni-
cy odzyskania niepodległości. Fragmenty zbeletryzowanej 
opowieści autorstwa Roberta Borkowskiego (przedsta-
wione przez autora) uświetniły fragmentami poezji Józefa 
Mączki i nastrojową muzyką uczennice ZSO. Bohaterami 
tomiku są młodzieńcy głogowscy, którzy zostali wkręceni 
w tryby machiny wojennej w latach 1914-1921. Bohatero-
wie: Staszek, Bolek, Franek i Janek ukazani są w różnych 
sytuacjach frontowych. Ich przeżycia są dramatyczne, 
niekiedy przerażające. Obrazy okrucieństw wojny głębo-
ko zapadły w pamięć młodych głogowian, bo przekaz ich 
sprzed 100 lat głęboko wzrusza i wyciska łzy. Opowieść ta 
jest tym bardziej dla głogowian bliska, że wśród nas żyją 
potomkowie wspominanych bohaterów. Niektórych groby 
są na głogowskim cmentarzu. W przeszłości spotykałem 
niejednokrotnie Jana Grodeckiego i był dla mnie starszym, 
dystyngowanym panem Janem. Chyba tylko jego osobista 
skromność nie pozwalała mu chwalić się dokonaniami na 
różnych frontach I wojny światowej. Myślę, że współcze-
śni mieszkańcy miasteczka po zapoznaniu się z losami le-
gionistów, hallerczyków, żołnierzy c. k. armii austriackiej 
uświadomią sobie, że głogowianie także przyczynili się do 
odzyskania upragnionej wolności.

Po przeczytaniu tej kroniki mam przekonanie, że autorowi 
nieobca jest umiejętność tworzenia epickiej opowieści. Sama 
przypomina budową klasyczne opowiadanie historyczne. 
Postaci historyczne, wydarzenia, kluczowe decyzje ,,wiel-
kich‘’ ówczesnego świata są w tle, a na czoło wysuwają się 
losy naszych bohaterów. Tym samym są autentyczne i bar-
dzo bliskie czytelnikowi. Wspomniany Jan Grodecki dożył 
sędziwego wieku. Za walki o odzyskanie niepodległości zo-
stał uhonorowany u kresu życia stopniem oficerskim przez 
Prezydenta RP. Znałem również innych głogowian (Stefana 
Kotulę, Wojciecha Koguta), którzy w wydarzeniach sprzed 

100 lat brali czynny udział. Ich przeżycia, niekiedy tragiczne, 
dramatyczne i traumatyczne nie były powodem chwalenia 
się swoimi zasługami. Do końca życia byli skromnymi oby-
watelami. Często o ich dokonaniach wiedzieli tylko najbliżsi, 
a milczącymi świadkami ich bohaterstwa są przechowywa-
ne w domowych archiwach dokumenty i odznaczenia. Mam 
głębokie przekonanie, że do końca życia zostali wierni soko-
lej przysiędze: ,,zawsze wiernym pozostanę”.

WalKo

Ps. Uważam, że o tych osobach powinniśmy ciągle mówić, uka-
zywać ich na licznych spotkaniach, szczególnie uświadamiać to 
młodemu pokoleniu, bo to są nasi bohaterowie, naszej małej 
Ojczyzny. Zwracam się z prośbą i sugestią do rodzin, Akcji Ka-
tolickiej, która opiekuje się grobami zasłużonych głogowian, by 
na tych grobach lub na grobach ich rodzin umieścić biało-czer-
wone chorągiewki (przykładem starych cmentarzy w Prze-
myślu, czy Rzeszowie) z datą walk. Będzie to znak, że pamięć 
o Nich trwa w świadomości współczesnych głogowian.

,,SEMPER FIDELIS’’ 
Przyczynek do ostatniego numeru Kronik Głogowskich zatytułowanego „Zawsze wiernym pozostanę”

Semper fidelis (łac. zawsze wierny) to dewiza łacińska, chętnie używana przez 
różne miasta, pułki czy organizacje. Słowa te znalazły się także w przysiędze 

składanej przez wstępujących do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” działającego 
w Głogowie Małopolskim od 1903 r. W skróconej wersji semper fi jest również mottem 

Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych (Marines)

rEkLaMa rEkLaMa rEkLaMa rEkLaMa rEkLaMa rEkLaMa 
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Spódniczka ze starej podszewki, 
Urszula Ziober 

Historia widziana oczami babci, spi-
sana słowami wnuczki. W Spódniczce 
ze starej podszewki Urszula Ziober 
opisuje historię swojej babci, Janiny 
Janowicz. To opowieść o słonecznym 
dniu w domu na poznańskich Wino-
gradach. O pełnej strachu podróży 
w nieznane. O przeraźliwym zimnie 
kazaskiego stepu. Wreszcie o nadziei.

Jak mówi autorka: „Moja babcia zawsze powtarza, że woj-
na zabrała jej nie tylko dzieciństwo, ale i młodość. Mimo 
pozornie szczęśliwego zakończenia i powrotu do Polski 
po sześciu długich latach zesłania, później nic już nie było 
takie samo. Nie wszystko można bowiem odbudować tak, 
jak zniszczone bombami domy. Świat, który znała, zniknął 
bezpowrotnie. Na zawsze odeszli ludzie, których kochała. 
Pozostały tylko wspomnienia. Urealnienie tych wspomnień 
poprzez słowa i tę książkę to jedyne, co mogę jej dzisiaj dać”.

I tak wygrasz, Jeffrey Archer

Leningrad 1968. Aleksandr i Wła-
dimir marzą o wielkiej przyszłości 
– każdy na swoją miarę. Kiedy oj-
ciec tego pierwszego zostaje zgła-
dzony przez KGB za to, że próbował 
utworzyć niezależny związek zawo-
dowy, wszystkie marzenia chłopca 
wydają się stracone. A jednak wraz 
z matką podejmuje desperacką pró-
bę ucieczki z ZSRR. Czy powinni 

wsiąść na statek płynący do Stanów Zjednoczonych czy do 
Wielkiej Brytanii? O tym decyduje rzut monetą...

W tej niezwykłej opowieści przemierzamy dwa kontynenty, 
podążając za porażkami i zwycięstwami Aleksandra, który 
próbuje podbić swój nowy świat. I musi upłynąć trzydzieści 
lat, by on sam odkrył, gdzie leży jego przeznaczenie i stawił 
czoło przeszłości, którą pozostawił w Rosji.

Szkoła Dyrektora Dreamera, 
Justyna Balcewicz

Poniedziałkowy ranek nie wróży 
nic dobrego. Nierówna walka z geo-
metrią, do znudzenia deszczowy 
Londyn i rodzice dążący do per-
fekcji, podczas gdy Liz nie potrafi 
ogarnąć nawet burzy włosów – a co 
dopiero sztuki rysowania koła.

Ale nagle wszystko się zmienia. 
Czternastolatka trafia na malowniczą wyspę, do szkoły stwo-
rzonej przez pewnego marzyciela. Odkryje tu, że nie warto 
ulegać uprzedzeniom, bo prawdziwa przyjaźń (a może i coś 
więcej...?) zwykle pojawia się niespodziewanie. Przekona się 
też, że każda słabostka kryje w sobie siłę, a nauka może być 
wielką przygodą. Życie jest pełne niespodzianek. Nie wie-
rzysz? Zapytaj Liz, a najlepiej wyrusz z nią w podróż!

MGBP w Głogowie Młp.

KULTURAKULTURA

BIBLIOTEKA POLECA

W stulecie niepodległości Polski uczniowie starszych rocz-
ników szkół podstawowych, gimnazjaliści i licealiści wzięli 
udział w prelekcjach związanych z czynem niepodległościo-
wym głogowian. Tematem wiodącym był VII tomik „Kronik 
Głogowskich”, który zawiera opowiadanie „Zawsze wiernym 
pozostanę”. Tytuł opowiadania nawiązuje do słów roty, jaką 
kiedyś składali druhowie wstępujący do Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokół” (o działalności głogowskiego „Sokoła” 
patrz dział Historia), a treść odnosi się do losów kilku głogo-
wian, którzy walczyli na frontach I wojny światowej.

W spotkaniach wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Szkoły Podstawowej w Głogowie Małopol-
skim oraz z Zespołów Szkół z Pogwizdowa Nowego, Rudnej 
Małej, Wysokiej Głogowskiej, Bud Głogowskich i Stykowa. 
Na zakończenie każdego spotkania uczniowie odebrali swój 
tomik „Kronik”. Opowiadanie w sposób znacznie przystęp-
niejszy niż podręcznik pozwala przyswoić wiedzę o okolicz-
nościach odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r., 
w dodatku czytelnicy mogą obserwować te wydarzenia śle-
dząc losy bohaterów, dzięki czemu łatwiej się z nimi iden-
tyfikują. Celem edukacyjnym spotkań z uczniami była na-
uka dziejów lokalnych umiejscowionych pośród wydarzeń 
i procesów historycznych trwających na świecie.

Oprócz wizyt w szkole MGBP gościła również w przedszko-
lach. Pani Edyta Dworak z filii MGBP w Budach Głogowskich 
odwiedziła tamtejsze przedszkole i poprowadziła zajęcia pt. 
„Jesienne spotkanie z jeżem”. Przedszkolaki słuchały opo-
wiadań i wierszy związanych z jesiennymi klimatami oraz 
w ramach pracy plastycznej wykonały papierowego jeżyka. Jak 
twierdzi bibliotekarka, było kreatywnie, miło i sympatycznie.

Robert Borkowski
Dyrektor MGBP w Głogowie Młp.

MGBP W SZKOŁACH  
I PRZEDSZKOLACH  

W GMINIE
Na przełomie listopada i grudnia 2018 r. Miejsko 
Gminna Biblioteka Publiczna zrealizowała cykl spo-
tkań z uczniami i przedszkolakami w całej gminie 
Głogów Małopolski.

Dzieci z przedszkola w Budach Głogowskich podczas zajęć plastycznych 
zorganizowanych przez MGBP
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Na Opidowską, Blich, czy Wiewierówkę...

jAk głOgów miEni się nA święTA...



DZiEjE się w głOgOwiE 

TAk wygląDAł mikOłAjkOwy kOncERT 
chARyTATywny

Muzycy z „El Mariachi Gringo” zagrali w stylu meksykańskim Przedszkolaki wystąpiły dla swojego potrzebującego kolegi Na scenie żywiołowo zatańczyła „Hanka”

Zespół „Sweet Voices” zauroczył swoimi głosami Tancerki z „Keeranu” wystąpiły w podkutych butach Zespół „KLANG” sprawił, że bawili się wszyscy

Wystawa Andrzeja Korca w Galerii „Szeptanej” Wystawa rękodzieła pani Barbary Lis

IV Jesienny Turniej Łuczniczy W Jarosławiu naszych łuczników odwiedził Święty Mikołaj  Wykład prof. Kazimierza Ożoga



MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ. Cena 1zł/cm2
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W ZACISZU BIBLIOTEKI DZIEJE SIĘ DUŻO
Biblioteka jest miejscem ukochanym przez każdego miłośnika czytania, gdzie może zagłębić się w świat opo-
wiedziany w powieści przez autora. W Głogowie Młp. nasza biblioteka jest najstarszą działającą instytucją kul-
tury w gminie – w przyszłym roku mija dokładnie 70 lat od jej założenia. O tym, co słychać w bibliotece opowie 
Robert Borkowski, dyrektor Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Głogowie Młp.

W kwietniu 2017 r. został Pan dyrektorem MGBP w Gło-
gowie Młp. Co od tego czasu zmieniło się w bibliotece?
Głównym zadaniem biblioteki publicznej w gminie jest 
dbanie o rozwój czytelnictwa. Najskuteczniejszą tego me-
todą jest zakup nowości wydawniczych, tak, aby czytelnik 
wiedział, że książki znajdujące się na półkach księgarskich, 
są również dostępne w bibliotece i można je przeczytać bez 
konieczności ich kupowania. Jednak jest to też instytucja 
kultury, mająca za cel uzupełniać ofertę kulturalną propo-
nowaną przez dom kultury. Ważnym jest, aby do biblioteki 
przychodziło jak najwięcej osób, nie tylko po książkę, ale 
również by spotkać się z ciekawymi ludźmi i wziąć udział 
w odkrywaniu świata przez pryzmat literatury.

Które z wydarzeń, które wprowadził Pan do oferty kultu-
ralnej biblioteki, uważa Pan za najważniejsze?
Od bieżącego roku razem z Wojtkiem Dulskim ze Stowa-
rzyszenia „Gdzieś Tu” biblioteka realizuje serię filmów do-
kumentalnych „Głogowska Ścieżka Historyczna”. Do tej pory 
powstało już pięć filmów, reprezentujących ciekawe postacie, 
miejsca i zabytki dotyczące gminy. Wszystkie dostępne są na 
stronach biblioteki i ZG oraz Stowarzyszenia „Gdzieś Tu”. 
Nawiązałem również współpracę ze szkołami z terenu gminy, 
dzięki czemu organizowane są seanse dla uczniów.

Biblioteka zajęła się również działalnością wydawniczą.
Tak. Jednym z celów statutowych biblioteki jest rozwija-
nie wiedzy z zakresu kultury i historii regionalnej. Tylko 
w 2018 r. MGBP wydała trzy książki dotyczące przeszłości 
trzech miejscowości:  moje opracowania dotyczące historii 
Bud Głogowskich i Głogowa Młp. oraz pracę Doroty Wal-
czewskiej o Przewrotnem. Wszystkie cieszyły się ogrom-
nym wzięciem wśród mieszkańców, co dowodzi, że było na 
nie ogromne zapotrzebowanie. Kontynuujemy również se-
rię „Kroniki Głogowskie” zapoczątkowaną przez poprzed-
nią dyrektor MGBP. W zeszłym roku wyszedł 6. tomik, 
w którym zaprezentowałem nieznany dotąd szerzej poemat 
„Klasztor pod Głogowem” z 1838 r., a ostatnio w 7. tomi-
ku ukazało się opowiadanie pt. „Zawsze wierny pozostanę”, 
demonstrujące z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości udział głogowian w I wojnie światowej.

A skoro mowa o jubileuszu…
Muszę pochwalić się szacownym wiekiem naszej biblioteki. 
Dokładnie 16 stycznia 2019 r. mijają jej 70. urodziny. Uroczyste 
otwarcie miało miejsce w 1949 r., wówczas osobno funkcjono-
wała biblioteka miejska i gminna. Trzeba przyznać, że MGBP 
jest najstarszą instytucją kultury w naszej gminie. Jednak tra-
dycje bibliotekarstwa w Głogowie Młp. są znacznie dłuższe. Po 
raz pierwszy wypożyczać można było książki od 1870 r. w za-
łożonej wówczas czytelni ludowej, którą prowadził zasłużony 
w historii naszego miasta Rudolf Mnerka. Należy podkreślić, 
że biblioteka w tym czasie odgrywała niezmiernie istotną rolę 
w wychowywaniu patriotycznym i krzewieniu kultury ducho-
wej. Po powstaniu w 1903 r. Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”, czytelnia ludowa została do niego włączona. Chciał-

bym w ciągu pierwszych miesięcy 2019 r. zorganizować cykl 
konkursów z okazji 70-lecia, a główna uroczystość jubileuszo-
wa odbyłaby się w maju podczas Tygodnia Bibliotek.

Jak wyglądały początki biblioteki w 1949 r.?
Były skromne. Biblioteka nie miała swojego pomieszczenia, 
zlokalizowano ją wówczas w ratuszu. Książki zamykano na 
kłódkę w szafie, tak, aby nikt oprócz bibliotekarki nie miał do 
nich dostępu. Dopiero, gdy w połowie lat 50. oddano do użytku 
remizę strażacką, przeznaczono w niej jedno pomieszczenie na 
bibliotekę. W 1975 r., gdy doszło do przejęcia przez gminę Za-
kładowego Domu Kultury „Technitexu”, przeniesiono ją do tej 
siedziby. Bywały lata, że biblioteka działała w ramach funkcjo-
nowania domu kultury. Niespecjalnie jej to służyło, gdyż wów-
czas znajdowała się w cieniu. Na szczęście od 2011 r. MGBP 
uzyskała swoją samodzielność. Mam nadzieję, że władze samo-
rządowe od tego czasu przekonały się o konieczności niezależ-
nego istnienia biblioteki na niwie kultury w naszej gminie.

Jaką przyszłość widzi Pan dla biblioteki w naszej gminie?
Gdy jeżdżę po Polsce, widzę, że biblioteki w gminach pełnią 
bardzo ważną funkcję na mapie kultury, przede wszystkim 
dzięki temu, że posiadają własną siedzibę. Niestety, w Gło-
gowie Młp. ta instytucja zawsze była przyklejona do innej. 
Moim marzeniem byłaby samodzielna siedziba, chociaż nie 
mogę narzekać na współpracę z dyrektorem i pracownikami 
domu kultury. Może punktem zwrotnym w sposobie myśle-
nia o bibliotece będzie przejęcie przez naszą gminę domu 
rodzinnego Franciszka Kotuli, który ma być przekazany wła-
śnie MGBP. Dzięki uzyskaniu dodatkowej powierzchni mo-
głaby pełniej wykorzystywać swój potencjał. Z zasady jestem 
optymistą, więc myślę, iż nasza biblioteka dalej będzie się 
rozwijać, mimo, że popularność książki tradycyjnej spada na 
rzecz ebooków i audiobooków. Mam w głowie wiele pomy-
słów, ale jestem również otwarty na propozycje czytelników.

Rozmawiała Anna Morawiec

Biblioteka aktywnie włącza się w życie kulturalne społeczności: wydawane są publikacje, 
w szkołach prowadzone są lekcje historii regionalnej, organizowane konkursy i wystawy, 

powstają filmy. W ramach swojej działalności MGBP zorganizowała m.in. otwartą 
konferencję naukową z cyklu „Małe miasta” pn. „Oblicza codzienności małych miast”. Na 

zdjęciu Izabela Wodzińska, która reprezentowała muzeum z Kolbuszowej
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Na koncercie spotkali się uczniowie, nauczyciele, absolwen-
ci, rodzice oraz zaproszeni goście. Wśród licznie zgroma-
dzonej publiczności obecni byli: zastępca burmistrza Gło-
gowa Młp. Jerzy Komaniecki, radni gminy Głogów Młp. 
z przewodniczącym Aleksandrem Jurkiem i zastępcą Marią 
Drzał, dyrektorzy z zaprzyjaźnionych instytucji i placówek 
kulturalno-oświatowych z terenu gminy, sołtys Wysokiej 
Głogowskiej Zofia Tracz i przewodnicząca Koła Gospo-
dyń Wiejskich Maria Wilk. Nie zabrakło również rodzin 
z dziećmi, babć, dziadków i wnucząt oraz miejscowej mło-
dzieży. Wszyscy przybyli, by nie tylko jako widzowie, ale 
jako główni uczestnicy przeżywać historię Polski, opisaną 
w pieśniach i piosenkach patriotycznych.

Tegoroczny Wieczór Pieśni Patriotycznej prowadziła dy-
rektor szkoły Jolanta Kwarta, która przybliżyła genezę 
prezentowanych utworów. Pośród ponad 80-osobowej gru-
py artystów znaleźli się soliści i połączone chóry „Gloria” 
oraz chór uczniów, absolwentów, nauczycieli i rodziców ZS 
w Wysokiej Głogowskiej, którymi dyrygowała pani Karoli-
na Potoczna - instruktor MGDK w Głogowie Młp. W trak-
cie koncertu usłyszeć można było znane wszystkim pieśni, 
takie jak: „Rota”, „Pierwsza brygada”, „Piechota”, jak również 
mniej znane utwory patriotyczne m.in. „Leguny w Niebie”, 
„Jak całować to ułana” czy „Rapsod o pułkowniku Lisie-Ku-
li”. Nie zabrakło również okolicznościowych elementów ki-
nematograficznych. Piękny śpiew wykonawców oraz galo-
wy strój z kotylionem w barwach narodowych, podkreślały 
wyjątkowo uroczysty i podniosły nastrój koncertu. Nasze 
wspólne śpiewanie było rodzajem hołdu, jaki chcieliśmy 
złożyć tym, którzy w wielkim trudzie i poświęceniu wywal-

czyli nam przed laty wymarzoną niepodległość. Na zakoń-
czenie uroczystości odśpiewany został hymn Polski, który 
w tak wyjątkowej atmosferze u wielu wywołał łezkę w oku.

Tegoroczny koncert miał szczególną oprawę, gdyż organi-
zatorzy pozyskali dotację z Fundacji PZU. Artystom akom-
paniowała 15-osobowa orkiestra Mobilnej Filharmonii.   
Patronat honorowy nad imprezą objął burmistrz Głogowa 
Małopolskiego Paweł Baj oraz dyrektor Zespołu Szkół w Wy-
sokiej Głogowskiej Jolanta Kwarta. Patronat medialny za-
pewniły: TVP3 Rzeszów, Radio Rzeszów, Radio VIA, Gazeta 
Codzienna Nowiny, portal Nowiny24 i Ziemia Głogowska. 
Obsługę techniczną sprawowała firma TOTON SHOW.

Małgorzata Wąsik

ZAŚPIEWALI DLA OJCZYZNY  
– „ZA WOLNOŚĆ… DZIĘKUJEMY”

W sobotnie popołudnie, 17 listopada 2018 r. w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej już po raz piąty odbył 
się Wieczór Pieśni Patriotycznej „Za wolność... dziękujemy”. Mały jubileusz koncertu szkolnego zbiegł się 
z 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Jak co roku, celem koncertu było oddanie hołdu 
wszystkim walczącym i poległym za wolność naszej ojczyzny.

Piąta już edycja koncertu nabrała wyjątkowego znaczenia dzięki stuleciu odzyskania 
polskiej niepodległości – świadomi tego artyści dali z siebie wszystko, w efekcie 

poruszając zebranych słuchaczy

Zespół Szkół w Przewrotnem, zainspirowany przez Radę 
Rodziców na czele z panią Małgorzatą Błażej i Barbarą Ga-
weł, postanowił zrealizować projekt wydania płyty z kolę-
dami śpiewanymi przez uczniów. Ma on na celu kultywo-
wanie tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia. 
Pod kierownictwem pani Aliny Marszał-Haracz oraz pana 
Tomasza Błażeja, uczniowie naszej szkoły nagrali płytę 
z kolędami. Dzięki przychylności dyrektora Domu Kultury 
w Głogowie Małopolskim i cierpliwości pana Piotra Gry-
gla, po wielogodzinnych próbach udało się nagrać wersję 
instrumentalno-wokalną. Na płycie znajdują się najbar-
dziej znane kolędy takie jak „Cicha noc”, „Przybieżeli do 
Betlejem”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Gore gwiazda”, 
„Gwiazdy tańczyły” a także „Zostań Jezu mym braciszkiem”. 
W Domu Ludowym w Przewrotnem 16 grudnia odbyła się 
promocja płyty, podczas której można było w oryginale po-

słuchać utworów w wykonaniu naszych artystów. Dyrektor 
oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół w Przewrotnem ser-
decznie zachęcają do nabycia płyty, która wprowadzi nas 
w magiczny klimat Świąt Bożego Narodzenia.

Dorota Walczewska

ŚWIATEŁKO NA ŚWIĘTA
Świąteczna inicjatywa uczniów – czyli „Cicha noc” i inne popularne kolędy w wykonaniu uczniów z Prze-
wrotnego nagrane na płycie.

Młodzi artyści podczas nagrywań. Podczas promocji płyty  
można było wysłuchać utworów na żywo
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Na uroczystość zaprosiliśmy rodziców oraz mieszkańców 
Rudnej Małej, Rudnej Wielkiej i Pogwizdowa Nowego. Wie-
czornicę rozpoczęła dyrektor SP w Rudnej Małej Jolanta Kot
-Zięba przywitaniem gości, a w tym księdza doktora Wacła-
wa Sopla – proboszcza parafii w Rudnej Wielkiej, pani radnej 
i sołtys Anny Oczoś, radnego Lipia i Rogoźnicy Dariusza 
Chmaja, przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich – pani 
Heleny Kruk oraz przyjaciółki szkoły – pani Haliny Ćwirlej.

Poloneza czas zacząć… Rozpoczęliśmy od zaprezentowa-
nia naszego sztandarowego polskiego tańca, który wyko-
nały uczennice klasy IV pod kierunkiem pani Małgorzaty 
Bieniek. Na scenie wirowały dziewczynki w zwiewnych, 
pastelowych sukniach wzorowanych na modzie czasów na-
poleońskich, popisując się znajomością wielu figur polone-
zowych. Na tle wszystkich artystów miało miejsce wprowa-
dzenie sztandaru szkoły przez poczet sztandarowy. Wtedy 
po raz drugi już tego dnia (po biciu „Rekordu dla Niepodle-
głej” o godz. 11: 11) odśpiewaliśmy czterozwrotkowy hymn 
Polski. Po „Mazurku Dąbrowskiego” dzieci zaprezentowały 
program artystyczny, na który złożyły się teksty przybliża-
jące ważne fakty z historii naszego kraju. Recytacje miały 
na celu złożenie hołdu wszystkim tym, którzy oddali życie 
podczas powstań narodowych i na frontach I wojny świato-
wej, aby Polsce przywrócono państwowość. Nie zapomnia-
no też o rodzicach, nauczycielach, księżach i wreszcie sa-
mych dzieciach – wszystkich, którzy z narażeniem własnej 
wolności i życia krzewili polskość w odpowiedzi na kilku-
pokoleniową rusyfikację i germanizację narodu. Wyrazem 
uznania dla tych aktów odwagi naszych przodków była 
zbiorowa recytacja pierwszoklasistów „Katechizmu młode-
go Polaka” Władysława Bełzy.

Tego wieczoru zgromadzeni widzowie usłyszeli wiele pieśni 
legionowych i patriotycznych – wyśpiewanych przez zespół 
wokalny prowadzony przez panią Annę Czach. Niektórym 
piosenkom towarzyszyły popisy instrumentalne naszych 
uczniów. Wreszcie na koniec daliśmy możliwość włączenia 
się widowni we wspólne odśpiewanie – znanych i kochanych 
przez starsze pokolenia – pieśni ojczyźnianych. Tym samym 
stworzyliśmy i odczuliśmy ducha narodowej wspólnoty 
w naszej lokalnej społeczności. Dla wszystkich uczestników 
patriotycznej wieczornicy przygotowaliśmy biało-czerwone 
kotyliony oraz miniśpiewniki, które powinny pozostać miłą 
pamiątką obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Wykonane zostały przez uczniów SP w Rudnej 
Małej pod kierunkiem pań: Anny Czach, Grażyny Witalec 
i Agnieszki Tłuczek.

Agnieszka Tłuczek, SP Rudna Mała

WIECZORNICA Z OKAZJI 100-LECIA 
NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

9 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej w Rudnej Małej o godz. 18.30 spotkali się w Domu Parafialnym im. 
Świętego Jana Pawła II w Rudnej Wielkiej. Na dwa dni przed oficjalnymi obchodami 100-lecia niepodległości 
Polski podsumowaliśmy roczną pracę wychowawczą nad przybliżeniem dzieciom tego doniosłego wydarzenia.

Uczniowie zaśpiewali dobrze znane pieśni patriotyczne. Do ich głosów dołączył głos widowni
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Koncert był jedną z wielu uroczystości w placówce mającej 
na celu uczczenie 100 lat Niepodległości Polski. Obecni na 
koncercie mieli okazję nie tylko wysłuchać wykonania mniej 
lub bardziej znanych pieśni patriotycznych, ale i przyłączyć 
się do wspólnego śpiewania. Uroczystość rozpoczęła grupa 
Szaraczków, która zatańczyła Poloneza. W programie dzieci 
zaprezentowały m.in. takie utwory jak „Pierwsza Kadrowa”, 
„Raduje się serce”, „Wojenko, Wojenko”, „Krakowiaczek”, 
„Jesteśmy Polką i Polakiem”, „Polsko śpiewam dla Ciebie”, 
a także wiersze patriotyczne. Na koniec wszyscy zgromadze-
ni wykonali wspólnie jedną z najpiękniejszych i najbardziej 
znanych polskich pieśni patriotycznych pt. „Płynie Wisła, 
płynie”. Na koncercie panowała odświętna, ale i bardzo ro-
dzinna atmosfera. Podczas uroczystości, dzieci pogłębiły 
rozumienie takich pojęć, jak: patriotyzm, niepodległość, Oj-
czyzna, tożsamość narodowa, wolność, niewola, honor. Nie 
tylko odświętne stroje czy dekoracja tworzyły podniosły na-
strój, ale sam fakt wyśpiewania Hymnu Narodowego przez 
tak liczne grono dziecięcych głosów, pozwolił wszystkim 
obecnym poczuć w głębi serca, że naprawdę kochają swoją 
Ojczyznę i dumni są z tego, że są Polakami. Dzieci z nasze-
go przedszkola już od najmłodszych lat uczą się szacunku do 

symboli narodowych, a co za tym idzie do Ojczyzny. Podczas 
zajęć dydaktycznych m.in. plastycznych, muzycznych, z roz-
wijania myślenia i mowy dzieci poznawały historię Polski 
i legendy, symbole narodowe, utrwalały Hymn Polski, wyko-
nywały prace plastyczne i plakaty związane z naszym krajem.

Wychowawcy grup przedszkolnych 
w Zespole Szkół w Pogwizdowie Nowym

PRZEDSZKOLAKI OBCHODZIŁY  
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

29 listopada 2018 r. w przedszkolu odbył się koncert wierszy i pieśni patriotycznych pt. „Z wierszem i pio-
senką przez 100-lecie Niepodległości Polski”. Na tę okazję każda grupa przedszkolna przygotowała piękny 
program artystyczny. Młodszych kolegów podziwiali uczniowie z I, II i III klasy Szkoły Podstawowej.

Uczestnicząc już w najmłodszym wieku w świętowaniu ważnych dla Polski rocznic, 
dzieci budują własną dumę z bycia Polakiem

Głównym celem konkursu było promowanie poezji dzie-
cięcej i kultury żywego słowa na terenie naszej gminy, wy-
zwalanie aktywności i ekspresji dzieci oraz kształtowanie 
obywatelskich postaw pośród młodego pokolenia. Poezja 
dziecięca dotycząca zagadnień patriotycznych budzi po-
dziw w szczególności, gdy jest recytowana poprzez tak mło-
dych i zdolnych uczestników konkursu, którymi były dzieci 
w wieku od 3 do 6 lat. Zaprezentowały się w dwóch katego-
riach wiekowych. Oto laureaci konkursu:

W I kategorii – dzieci 3-4-letnie:
I miejsce zajął Szymon Jeż (Publiczne Przedszkole w Prze-
wrotnem),
II miejsce zajęła Oliwia Pawłowska (Publiczne Przedszkole 
w Wysokiej Głogowskiej), 
III miejsce zajęła Gabriela Żmuda (Niepubliczne Przedszko-
le Parafialne im. św. Michała Archanioła w Głogowie Młp.) 
Wyróżnienia otrzymali:
– Aleksandra Biały (Publiczne Przedszkole w Głogowie 
Młp., oddział w Lipiu),
– Karolina Prejzner (Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym)
W II kategorii – dzieci 5-6-letnie:
I miejsce zajęła Karolina Safin (Zespół Szkół w Pogwizdo-
wie Nowym), 
II miejsce zajęła Hanna Pieprzyk (Parafialne Przedszkole 
Niepubliczne im. św. Józefa), 

III miejsce zajął Piotr Ufnal (Publiczne Przedszkole w Wy-
sokiej Głogowskiej). 
Wyróżnienia otrzymali:
– Maja Lis (Publiczne Przedszkole w Głogowie Młp.), 
– Aneta Bieleń (Zespół Szkół w Budach Głogowskich), 
– Jan Pliś (Niepubliczne Przedszkole Parafialne im. św. Mi-
chała Archanioła w Głogowie Młp.)

Nagrodę Dyrektora otrzymał Michał Cioch – Niepublicz-
ne Przedszkole w Rogoźnicy. Upominki dla zwycięzców 
ufundowało Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Głogów Młp. 
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Ewa Stopa, Małgorzata Micał

„A JA JESTEM POLAK MAŁY”
Dumne słowa, które wypowiadają najmłodsi obywatele naszego kraju. Pod takim właśnie tytułem odbyła 
się kolejna edycja dziecięcego Gminnego Konkursu Recytatorskiego zorganizowanego przez Publiczne 
Przedszkole w Głogowie Małopolskim w dniu 20 listopada 2018 roku.

Mali patrioci z dyplomem w ręku i uśmiechem na twarzy
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 Od pierwszej edycji patronat nad konkursem sprawują Polski 
Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Rzeszowie oraz bur-
mistrz Głogowa Małopolskiego, a od czwartej - Podkarpacki 
Kurator Oświaty. Uroczysty finał tej jubileuszowej edycji miał 
miejsce 15 listopada 2018 r. w zastępczej sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół w Pogwizdowie Nowym mieszczącej się w re-
mizie OSP. Na uroczystość zaproszonych zostało 57 laureatów 
konkursu wraz z opiekunami, których prace wybrano spośród 
545 prac nadesłanych z 51 placówek. Swoją obecnością za-
szczyciło nas liczne grono zaproszonych gości wspierających 
nasze przedsięwzięcie. Wszystkich bardzo serdecznie powita-
ła dyrektor Zespołu Szkół Krystyna Gnat, która poprowadziła 
część oficjalną. Na spotkaniu nie zabrakło też teatrzyku zapre-
zentowanego przez uczniów klasy III, którzy w spektaklu pt: 
„Przyrodzie na ratunek” przypomnieli, jak ważne są działania 
podejmowane przez wszystkich na rzecz ochrony Ziemi. Naj-
młodszą część widowni szczególnie ucieszyło spotkanie z Go-
ściem Specjalnym – panem Janem Bełzem oraz jego czwo-
ronożnym przyjacielem – wyżłem Figaro!

Tegoroczna edycja dawała szerokie pole do popisu młodym 
artystom, którzy w oryginalnych i pełnych ekspresji pracach 
pokazali niezwykłe momenty leśnego życia uchwyconego 
okiem fotopułapki, mistrzostwo kamuflażu zwierząt, histo-
rię 95 lat PZŁ w  służbie polskiej przyrodzie oraz dlaczego 
Hubert jest świętym. Niezwykle cieszy nas duże zaintereso-
wanie konkursem, który chociaż adresowany do uczniów 
województwa podkarpackiego, ma swoich sympatyków tak-
że poza jego granicami. Pokłosiem konkursu jest kalendarz 

zawierający prace plastyczne laureatów, wydany przez orga-
nizatorów już po raz 12. Stanowi on jedną z nagród i jed-
nocześnie jest promocją konkursu przez cały rok. Spotkanie 
miłośników przyrody zakończyło oglądanie wystawy nagro-
dzonych prac oraz słodko-owocowy poczęstunek. Jako orga-
nizatorzy św. Hubert nadal będzie patronował naszym dzia-
łaniom w edukacji ekologiczno-przyrodniczo-łowieckiej.

Darz bór!

Dorota Kotowicz, Małgorzata Zięba 

WZOREM ŚWIĘTEGO HUBERTA
Rok 2018 wyznacza dla wszystkich Polaków rocznicę szczególną – Stulecie Odzyskania Niepodległości, 
ale dla naszej małej społeczności szkolnej jest on także rokiem jubileuszowym. 15 lat temu po raz pierwszy 
zaprosiliśmy dzieci i młodzież z województwa podkarpackiego do udziału w konkursie pod hasłem „Święty 
Hubert wzorem współczesnego ekologa” organizowanym przez naszą placówkę.

Jubileuszowy XV Finał Wojewódzkiego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci 
i Młodzieży „Święty Hubert wzorem współczesnego ekologa”. Duże zaciekawienie 

wzbudził wyżeł Figaro, który przybył wraz ze swoim panem – Janem Bełzem 
z Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie

Uczniowie mieli możliwość przez chwilę poczuć się jak 
osoby niewidome i z zasłoniętymi oczami, wyłącznie za po-
mocą dotyku, spróbować ułożyć puzzle kształty. Kolejnym 
zadaniem było pisanie ze słuchu, lecz aby wcielić się w rolę 
osób z niedosłuchem, uczniowie mieli założone słuchaw-
ki wygłuszające. Układanie wieży z klocków w rękawicach 
kuchennych stanowiło wyzwanie, mające na celu uświado-
mienie uczniom, z jakim trudem funkcjonują ludzie z za-
burzeniami czynności motorycznych. Przygotowano tak-
że tor przeszkód, który należało pokonać bez użycia nóg 
i przekonać się, z jakim trudem niepełnosprawni ruchowo 
zmuszeni są radzić sobie na co dzień.

Z pomocą nauczycielek, uczniowie poznali Polski Alfa-
bet Migowy, a dzięki przygotowanym planszom mogli tę 
umiejętność doskonalić na kolejnych przerwach śródlek-
cyjnych. Ponadto, aby zsolidaryzować się z osobami nie-
pełnosprawnymi, uczniowie oraz nauczyciele przyszli w ten 
dzień ubrani na żółto (żółty kolor jest najdłużej widziany 
przez osoby z dysfunkcją wzroku). Pod koniec warsztatów, 

odwiedził nas długo wyczekiwany gość – św. Mikołaj. Wy-
słuchał pięknych, świątecznych piosenek i z liczną gromadą 
swoich pomocników obdarował wszystkich prezentami.

Małgorzata Kościelna

WCZULI SIĘ W NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Dnia 5 grudnia 2018 r. uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Wysokiej Głogowskiej przyłączyli się 
do obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, by przyjrzeć się ich codziennemu życiu, 
zmaganiom, barierom, problemom, na które zazwyczaj nie zwracamy uwagi. Z tej okazji przygotowane zosta-
ły warsztaty sensoryczne dla uczniów, podczas których mogli przez chwilę znaleźć się w sytuacji takiej osoby.

Uczniowie z zasłoniętymi oczami przekonali się, jak osoby niewidome  
zastępują wzrok innymi zmysłami
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Pierwsze gniazdo „Sokoła” zostało założone w stolicy Ga-
licji, czyli Lwowie, właśnie w roku uzyskania autonomii. 
Podstawowym celem funkcjonowania Towarzystwa było 
krzewienie kultury fizycznej. Założyciele pragnęli, aby pol-
ska młodzież krzepiła swoją tężyznę fizyczną, ale również 
ducha. Związane to było z propagowaniem wśród druhów 
„Sokoła” treści patriotycznych. Z czasem „Sokół” stał się 
organizacją paramilitarną, jego członkowie nosili mundury, 
mieli swoje sztandary, ćwiczyli musztrę, strzelanie, słowem 
przygotowywali się do służby wojskowej.

Kolejne gniazda „Sokoła” powstawały początkowo w więk-
szych miastach galicyjskich, np. w Rzeszowie utworzono je 
w 1886 r. Jednak idea zakładania siedzib „Sokoła” przenik-
nęła również i do mniejszych miejscowości. Było to związane 
z wytężoną pracą nauczycieli, którzy uświadamiali swoich 
uczniów o konieczności starań na rzecz kształtowania wła-
snych postaw patriotycznych. Dorastająca młodzież pragnę-
ła zrobić coś więcej dla swojej ojczyzny, a właśnie gniazda 
„Sokole” świetnie do tego przygotowywały. Również więc 
i w Głogowie, w 1903 r. powstało lokalne gniazdo „Sokoła”.

Inicjatywę założenia głogowskiego „Sokoła” przypisuje się 
notariuszowi miejscowego sądu powiatowego Franciszkowi 
Pileckiemu. Został on pierwszym tzw. druhem prezesem, 
który odpowiedzialny był za działalność organizacji. Jednak 
niemałą zasługę miał w tym również mieszkający w Głogowie 
od 1869 r. Rudolf Mnerka (patrz obok dział „Głogowskie 
Biografie”). Gdy w 1905 r. zmarł Pilecki, Mnerka przejął po 
nim kierowanie głogowskim „Sokołem”. Jeżeli inicjatorami 
założenia Towarzystwa byli inteligenci, to bez udziału w nim 
młodzieży, jego funkcjonowanie nie miałoby sensu.

Od samego początku głogowski „Sokół” związał się okrę-
giem lwowskim gniazd „Sokolich”. W archiwum Mnerki 
przechowywanym w zbiorach Archiwum Państwowego 
w Rzeszowie, zachował się ciekawy dokument z działalno-
ści „Sokoła” w 1905 r., będący formą scenariusza walnego 
zgromadzenia członków Towarzystwa. Otóż zgodnie z nim, 
w tamtym roku, pięciokrotnie organizowano spotkania dla 
uczczenia różnych świąt patriotycznych, przy czym wymie-
niono cztery z nich: Powstanie Styczniowe, Konstytucję 3 
Maja, rocznicę bitwy grunwaldzkiej i Powstanie Listopado-
we. Spotkania przybierały charakter wieczornic, podczas 
których miały miejsce odczyty lub pogawędki.

Wydział zachęcał druhów – czytamy w źródle – do odbywa-
nia ćwiczeń gimnastycznych i czyni to obecnie na walnym 
zgromadzeniu, gdyż wzmocnienie ciała i ciągłe ćwiczenia 
gimnastyczne w chwilach wolnych od pracy zawodowej są 
prawdziwą cechą naszego stowarzyszenia gimnastycznego. 
Dowiadujemy się przy tym, że ćwiczenia zespołowe odby-
wały się trzy razy w tygodniu, a ze składek kupowane były 
również przyrządy gimnastyczne.

Jeżeli wzmocnienie sił cielesnych jest celem Towarzystwa „So-
kół” – zapisano na kolejnej stronie – to wzmocnienie i po-

głębienie myśli koniecznością. Wydział przeto postarał się, by 
sympatyczne Towarzystwo Czytelni Ludowej pomieszczono 
w „Sokole” i zachęca druhów do rozczytywania się w dobrze 
zaopatrzonym zdroju pokarmu duchowego. Mowa tutaj jest 
o siedzibie głogowskiego „Sokoła”, do której przeniesiono 
księgozbiór istniejącej od 1870 r. Czytelni Ludowej, kiero-
wanej zresztą przez Mnerkę. Siedziba mieściła się w piętro-
wej kamieniczce w zachodniej pierzei rynku.

Dowiadujemy się również, że w „Sokole” organizowano 
wycieczki do bardziej oddalonych miejscowości, ale i rów-
nież w najbliższe okolice: Wydział zachęcał druhów do 
wycieczek i prócz dalszych, do Gorlic i Ropczyc, do których 
się nawet pewną kwotą wydział przyczynił, urządzono miłą 
wycieczkę do Boru i dość trudną przy niesprzyjającej pogo-
dzie do Bud.

Sokola drużyna miała swojego skarbnika i „gospodarza”. Ze 
składek był częściowo finansowany zakup mundurów, ale 
większość kosztów obstalunku musieli ponosić sami dru-
howie. Drużyna miała nawet swój sąd honorowy, który zaj-
mował się uchybieniami druhów. W całym 1905 r. sąd nie 
rozpatrywał ani jednego przypadku, o czym z dumą donosił 
autor scenariusza Rudolf Mnerka. Ciekawostką jest fakt, że 
do drużyny przyjmowano również Żydów, np. Franciszek 
Leib w 1905 r. przejął funkcję skarbnika po ustępującym 
druhu Masłowskim.

W końcu nadmienię – podsumowywał Mnerka działalność 
organizacji – że młode Towarzystwo „Sokół” w Głogowie […] 
wzmacnia się ciągle nowymi członkami, a gdy wydział stara 
się czynić dobry wybór w przybytku, całość się jakoś ułoży, 
wzmocni, gdyż tylko zgodą związani przedstawiamy na 
zewnątrz naszą siłę, wolność, stajemy się pokaźną jednostką 
w odbudowywaniu Ojczyzny. Biorąc pod uwagę, że kilka lat 
później, gdy wybuchła I wojna światowa, wszyscy druhowie 
głogowskiego „Sokoła” wzięli udział w czynie niepodległo-
ściowym, należy stwierdzić, iż odgrywał on bardzo ważną 
rolę w wychowaniu patriotycznym.

Robert Borkowski

ROLA GNIAZDA GŁOGOWSKIEGO „SOKOŁA”  
W KSZTAŁTOWANIU POSTAW PATRIOTYCZNYCH

Po uzyskaniu w 1867 r. autonomii, Galicja stała się jedynym zaborem, w którym Polacy nie byli prześlado-
wani tylko za to, że są Polakami. Co więcej, mogli zakładać organizacje o charakterze narodowym. Jedną 
z nich było Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.

Defilada w Głogowie Młp. ze sztandarem „Sokoła” w okresie międzywojennym
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Przy opisywaniu biografii Rudol-
fa Mnerki muszę wrócić do sporu, 
który jakiś czas temu miał miejsce 
w związku z pisownią jego nazwi-
ska. Żeby nie było wątpliwości, co 
do poprawności pisowni, oddaję 
głos samemu Mnerce: Urodziłem 
się w maju 1847 r. i liczę rok 91-szy 
– pisał w 1938 r. w swoich wspo-
mnieniach. – Ojciec mój był Mora-
wianinem, w rodzinie krążyła legen-
da, że dziad nasz, Mierski, pochodził 
z Litwy i był oficerem napoleońskim. 
Ożeniwszy się na Morawach osiadł 
tamże, a Niemcy zmienili mu na-
zwisko na Mierka, z czasem, gdy oj-
ciec osiadł w Galicji zrobiono z tego 
Mnerka, fonetycznie Menerka i tak 
już pozostało dotąd. Tak więc należy 
stosować pisownię Mnerka, ale wy-
mawiać Menerka.

Urodził się w Niepołomicach, 
w dawnym zamku królewskim, 
gdzie mieszkał jego ojciec pracują-
cy jako poborca celny. Po włącze-
niu Wolnego Miasta Krakowa do 
Galicji Mnerkowie przenieśli się do 
Rzeszowa, w którym głowa rodziny podjął pracę kontrole-
ra w Kasie Zbiorowej zajmującej się zbieraniem podatków, 
wykupem i zbytem papierów wartościowych emitowanych 
przez państwo oraz nadzorowaniem objętego monopolem 
handlu tytoniem. Mieszkali w domu przy ówczesnej ulicy 
Pańskiej (obecnie 3 Maja). W wieku 7 lat mały Rudolf rozpo-
czął naukę w 4-klasowej szkole, która mieściła się w dzisiej-
szej siedzibie Muzeum Okręgowego. Pamiętajmy, wówczas 
językiem wykładowym był niemiecki, co nie wpływało na 
dobry rozwój postaw patriotycznych wśród polskich dzieci.

Po ukończeniu szkoły powszechnej, Rudolf kontynuował 
naukę w położonym obok gimnazjum. Z lat szkolnych mało 
mam wspomnień – pisał Mnerka – pamiętam dopiero, gdy 
przed powstaniem [styczniowym] wszystka młodzież przy-
wdziała strój polski. Byłem wtedy w IV klasie gimnazjum. 
Często zbieraliśmy się w kościółku miłocińskim i śpiewa-
li pieśni patriotyczne. W prywatnych domach śpiewano je 
również, pomimo surowych zakazów. Jak widać, na przekór 
władzom austriackim, młodzież gimnazjalna pielęgnowała 
swoje przywiązanie do zniewolonej ojczyzny, a brak odpo-
wiednich lokalów do organizowania spotkań patriotycz-
nych, zastępowano wykorzystywaniem budowli sakralnych. 
Położony na uboczu kościół św. Huberta w Miłocinie ideal-
nie nadawał się do tych celów.

Rudolf Mnerka zdradza w swych wspomnieniach, że jego 
rodzina brała udział w organizowaniu pomocy dla po-

wstańców: Gdy w czasie powstania 
rząd austriacki wprowadził stan 
wyjątkowy, doniósł urzędnik staro-
stwa władzy, że w ogrodzie rodzi-
ców przechowuje się broń i amu-
nicję. Wskutek ostrzeżenia przez 
innego urzędnika, broń przenie-
siono w bezpieczne miejsce, a re-
wizja wojskowa nie tylko nic nie 
znalazła, ale w dodatku mój brat 
wypoliczkował oficera, który przy 
rewizji zachowywał się grubiańsko. 
Niewątpliwie więc Mnerka swoją 
miłość do ojczyzny musiał wy-
nieść z rodzinnego domu.

W pamiętnym roku 1863 – pisał 
dalej Mnerka – taki zapał patrio-
tyczny ogarnął ówczesnych uczniów 
gimnazjalnych, że wielu z nich 
porzuciło szkołę i wzięło udział 
w powstaniu. Rzeszowska mło-
dzież walczyła w wielu oddziałach 
powstańczych, m.in. pod dowódz-
twem Dionizego Czachowskie-
go czy Tomasza Wierzbickiego. 
W powstaniu – wyjawiał Mnerka 
– wzięli również udział bracia moi 

Ferdynand (ciężko ranny pod Staszowem), Romuald i piszący 
te słowa Rudolf, po ukończeniu niższego gimnazjum. W na-
stępnym zdaniu Mnerka zapisał nawet, że w czasie potyczki 
w puszczy sandomierskiej został ranny w nogę i z tego po-
wodu odesłano go z powrotem do domu. Do końca życia 
Rudolf Mnerka chodził kulejąc lub podpierając się laską.

Po upadku powstania, wielu młodych ludzi, którzy wrócili 
do Galicji, zdecydowało się ukończyć seminarium nauczy-
cielskie, by móc podjąć się krzewienia właściwych postaw 
patriotycznych wśród galicyjskich dzieci. Jednym z nich był 
właśnie Rudolf Mnerka. W 1868 r. ukończył on dwuletni 
kurs pedagogiczny w Jarosławiu i oddał się do dyspozycji 
Rady Szkolnej Krajowej we Lwowie. 27 marca 1869 r. wy-
słano Mnerce pismo następującej treści: W skutek przedsta-
wienia gminy w Głogowie [zapotrzebowania], nadaje Rada 
Szkolna Krajowa posadę pomocnika nauczycielskiego przy 
tamtejszej szkole trywialnej z płacą roczną 157 zł reńskich, 
którą pobierać Pan będziesz z tamtejszej kasy gminnej.

Tak więc w kwietniu 1869 r., 22-letni wówczas Rudolf 
Mnerka, były powstaniec styczniowy, pojawił się w Głogo-
wie. Z naszym miastem związał już niemal całe swoje życie.

Robert Borkowski

W następnym numerze ZG ukaże się dalsza część biogramu 
Rudolfa Mnerki.

GŁOGOWSKIE BIOGRAfIE
RUDOLf MNERKA

Przybliżając sylwetki osób zasłużonych dla działań niepodległościowych nie sposób pominąć Rudolfa 
Mnerki (czyt. Menerki), uczestnika powstania styczniowego.

Zaświadczenie o kwalifikacjach uzyskanych przez Rudolfa Mnerkę 
uprawniających go do wykonywania pracy nauczyciela (zbiory 

Archiwum Państwowego w Rzeszowie).



Ziemia GłoGowska 12/201826 SpORT

W IMIĘ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH
Bieg Zeloty już od pierwszej edycji stał się jednym z najważniejszych wydarzeń sportowych w gminie. 1 grud-
nia w „Borze” na linii startu stanęli amatorzy i zawodowi biegacze w niemal każdym wieku z gminy i spoza niej.

W gminie wzrasta liczba imprez sportowych oraz zaintereso-
wanie aktywnością fizyczną. Niektóre wydarzenia odbywają 
się już cyklicznie, a jednym z nich jest właśnie Bieg Zeloty. Or-
ganizuje go Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycz-
nej „Sokół” w Głogowie Młp. z dyrektor biegu Kingą Walanią 
na czele, do którego dołączyli w tym roku Akademia Rozwoju 
i Bezpieczeństwa M&M Prestige oraz Fundacja Centrum Ani-
macji Społecznej. Honorowym patronatem wydarzenie objął 
burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj, który dał sygnał do startu 
oraz wraz z delegacją organizatorów, zawodników i Strzelców 
uroczyście złożył wieniec na cmentarzu wojennym w „Borze”. 
Gdyż trzeba pamiętać, że celem biegu jest zarówno promowa-
nie aktywności fizycznej, jak i historii. O tym podczas biegu 
opowiedział dyrektor MGBP Robert Borkowski, jego uczest-
nik. Swoimi wrażeniami podzielił się z nami. 

III Bieg Zeloty w perspektywie uczestnika

Z wielką przyjemnością przyjąłem zaproszenie TKKF „So-
kół” na III Bieg Zeloty. Dystans 5 km przebiegłem bez trudu, 
aczkolwiek do najlepszych było mi daleko. No cóż, nie mnie 
równać się z biegaczami, którzy regularnie trenują. Jednak 
nieważne, którym się dobiegnie do mety, ważnym jest sam 
fakt przebiegnięcia, gdyż każdy, kto tego dokona jest już zwy-
cięzcą. Bieg Zeloty przyciąga nie tylko sportowców, na mecie 
staje również wielu amatorów, ponieważ intencją organiza-
tora jest uczcić biegiem Żołnierzy Niezłomnych, którzy po II 
wojnie światowej nie złożyli broni i dalej walczyli o wolną 
Polskę, pamiętając, że we wrześniu 1939 r. naszą ojczyznę za-
atakowało dwóch wrogów i obu należy pokonać.

„Zelota” to pseudonim Franciszka Litwina, żołnierza placów-
ki AK w Głogowie Młp., a później kierownika koła Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość” w gminie Głogów i Trzebownisko. 
To właśnie na jego cześć nazwano bieg Biegiem Zeloty. Bar-
dzo cieszę się, że impreza już po raz trzeci przyciąga tak liczne 
rzesze osób. Według informacji uzyskanych od organizatora, 
w ciągu 72 godzin od chwili ogłoszenia zapisów lista była już 
zamknięta. Razem do biegu stanęło ponad 260 osób w wieku 
od 16 do ponad 60 lat. To imponujące!

Oprócz biegaczy z klubów sportowych i osób prywatnych, w bie-
gu udział wzięli strzelcy z Drużyn Strzeleckich oraz żołnierze 
z garnizonu rzeszowskiego. Z racji tego, że impreza ma też wy-

Zawodnicy biegli w pięciu kategoriach wiekowych, a w tym roku stworzono także kategorię 
odrębną – służby mundurowe, której uczestnicy przebiegli 5 kilometrów w mundurze 

i ciężkim, wojskowym obuwiu. W kategorii open pierwsze miejsca zajęli pan Paweł Olijnyk 
oraz pani Katarzyna Albrycht z Krościenka Wyżnego. Najlepszymi wśród biegaczy z naszej 

gminy okazali się pan Jacek Gut z Huciska oraz pani Elżbieta Dzierżak z Głogowa Młp.
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miar upamiętniający, na cmentarzu wojennym Polaków zamor-
dowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej, znajdu-
jącym się na skraju rezerwatu „Bór” przy osiedlu Niwa, zostały 
złożone kwiaty i wieńce. Warto również wspomnieć, że przed 
rozpoczęciem biegu uczestnicy odśpiewali hymn państwowy.

Start i meta zostały zlokalizowane przy strzelnicy myśliw-
skiej w „Borze”. Mimo trzaskającego mrozu (-100 C) nikt nie 
marzł. Każdy mógł napić się gorącej kawy lub herbaty, a po 
biegu, dzięki sponsorom, zjeść kiełbasę z grilla i zupę pomi-
dorową. Oprócz nagród dla najlepszych biegaczy organiza-
torzy rozlosowali również ponad 100 nagród ufundowanych 
przez sponsorów. Gdy rozmawiałem z niektórymi zawodni-
kami, przyznawali, że Bieg Zeloty dla wielu z nich został już 
na stałe wpisany w ich kalendarz. Jeden z nich, Jacek Białek 
z Głogowa, wręcz powiedział, że swoją przygodę z bieganiem 
rozpoczął dwa lata temu, od I Biegu Zeloty.

Na pamiątkowym medalu dla uczestników biegu organizato-
rzy zamieścili fragment wiersza Zbigniewa Herberta „Wilki” – 
„Ponieważ żyli prawem wilka/historia o nich głucho milczy”. 
To prawda, historia głucho… milczała. Dzisiaj zmowa milcze-
nia została przerwana, a przykładem tego jest Bieg Zeloty.

Robert Borkowski

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany

Zakończono rekrutację ostatnich uczestników 
do projektu „Klub Inspiracji Sukcesu” 

W sierpniu b.r. została zakwalifikowana ostatnia grupa 26 osób do pro-
jektu, dla których zaplanowana jest ścieżka reintegracji społecznej i za-
wodowej prowadzona w Klubie Integracji Społecznej. Wszystkie zajęcia 
z uczestnikami Klubu odbywają się w nowo wyremontowanym budynku 
przy Szkole Podstawowej w Stykowie. Placówka została wyremontowana 
i wyposażona ze środków współfinansowanych przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Na zakończenie udziału w projekcie zostało zorganizowane spotkanie dla 
uczestników II edycji, którym wręczono upominki promujące projekt oraz 
dyplom uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej. Uczestnicy z tej gru-
py ukończyli kursy zawodowe i nabyli nowe kwalifikacje umożliwiające 
podjęcie pracy w zawodach tj.: cukiernik, operator CNC, obsługa wózków 
widłowych/magazynier oraz kwalifikowana pierwsza pomoc. Ponadto 

1 osoba uzyskała uprawnienia kierowcy i zdała egzamin na prawo jazdy 
kat. B. W ramach aktywizacji zawodowej  3 osoby zakwalifikowane zostały 
do odbycia 6 – miesięcznego stażu zawodowego na lokalnym rynku. 
Przez cały okres realizacji projektu, wszyscy uczestnicy Klubu Integra-
cji Społecznej w Stykowie  mają możliwość bezpłatnego skorzystania ze 
specjalistycznej pomocy:  psychologa, pedagoga i prawnika.  Porady spe-
cjalistyczne odbywają się według miesięcznego harmonogramu spotkań. 
Dodatkowego wsparcia w KIS udziela terapeuta zajęciowy, prowadząc 
zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu 
w formie terapii zajęciowej.
Kontakt:  Klub Integracji Społecznej w Stykowie nr 102, 
36-060 Głogów Małopolski, tel. 17 777 64 22.
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SalonIK PraSoWy (W BIedronce )
GłoGóW MałoPolSKI, ul. PIłSudSKIeGo 24
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BIuro racHunKoWe  
I nIerucHoMoŚcI

„eMra” S.c.
UL. CICHA 12 36-060 GŁOGÓW MŁP.

Biuro rachunkowe
Pełny zakres usług księgowych.

Nieruchomości
Wycena nieruchomości,

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

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

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

Biegły rewident Aleksandra Mrozowska – 604 
537 685.

Rzeczoznawca majątkowy Eugeniusz 
Mrozowski – 605 046 936.
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Rozgrywany co roku Jesienny Turniej Łuczniczy o Puchar 
Burmistrza Głogowa Małopolskiego ma formułę zakończe-
nia i podsumowania sezonu w klubie UKS „Sajdak”. 1 grud-
nia w głogowskiej szkole podstawowej, podczas czwartej już 
edycji zawodów, łucznicy podjęli wyzwanie uczestniczenia 
dodatkowo w klasyfikacji ogólnopolskich halowych zawo-
dów korespondencyjnych pod hasłem „100 strzał na stulecie 
Państwa Polskiego”. Pomysłodawcą akcji jest znany w Polsce 
trener z Gorzowa Wielkopolskiego Ryszard Bukański – wie-
loletni członek kadry Polski osób niepełnosprawnych w łucz-
nictwie, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, Europy 
i Mistrzostw Świata, trener sekcji łuczniczej w Starcie Go-
rzów. Wzięło w niej udział kilkanaście klubów z całego kraju. 
Protokół wraz ze zdjęciami wysyłany jest do organizatorów.

Zaproszenie do startu w głogowskich zawodach przyjęła 
medalistka Mistrzostw Polski Anna Hetman z UKS „Jar” 
Kielnarowa, pierwszy raz goszcząca w Głogowie Młp. Każdy 
uczestnik zawodów oddał 100 strzałów, co stanowiło nie lada 
wyzwanie zwłaszcza dla najmłodszych łuczników „Sajdaka” 
– dziewięciolatków - Gabriela Winiarskiego i Dawida Siłki.

Puchary i dyplomy dla zwycięzców wręczał osobiście Bur-
mistrz Głogowa Młp. Paweł Baj. Łącznie wystrzelono ponad 
1000 strzał. Kibicowali rodzice i sympatycy łucznictwa, 
a podczas ceremonii wręczenia pucharów za wyniki w so-
botnich zawodach uhonorowano również wyniki całoroczne 
w kategoriach: Najbardziej Wartościowy Wynik w roku 2018 
– młodziczka Maja Czyżewska, Tytuły Mistrzowskie: Kacper 
Przywara w kategorii dzieci (mistrz okręgu) i Gabriel Wi-
niarski w kategorii dzieci młodszych (mistrz okręgu).

100 STRZAŁ NA STULECIE PAŃSTWA POLSKIEGO
Co roku rozgrywany jest w jesieni łuczniczy turniej halowy o Puchar Burmistrza Miasta Głogowa Młp. Tym 
razem przyjęły one specjalną formę. UKS „Sajdak” podjął się wyzwania wystrzelenia stu strzał – tyle, ile lat 
minęło od odzyskania przez Polskę niepodległości. Gdy świętuje cały kraj, świętują i łucznicy.

W kategorii open dziewcząt:
I miejsce - Maja Czyżewska (UKS „Sajdak”)
II miejsce – Łucja Grabska (UKS „Sajdak”)
III miejsce – Anna Hetman (LKS „Jar” Kielnarowa)

W kategorii open chłopców:
I miejsce – Adrian Furman (UKS „Sajdak”)
II miejsce – Karol Sitek (UKS „Sajdak”)
III miejsce – Kacper Przywara (UKS „Sajdak”)
IV miejsce – Maciej Tereba (UKS „Sajdak”)

Wyczynowych klubów sportowych w naszej gminie nie ma 
wiele, a UKS „Sajdak” jest jednym z nich. Co roku repre-
zentuje gminę, biorąc udział w kwalifikowanej rywalizacji 
dzieci i młodzieży, zdobywa punkty we współzawodnictwie 
sportowym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Regularnie 
strzelają na m.in. Mistrzostwach Polski Młodzików, Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików czy Pucharze 
Okręgu Rzeszowskiego. Ambitnie celują w coraz wyższe 
wyniki, chcąc zaprezentować własne możliwości i pokazać 
się na arenie ogólnopolskiej. 

Blanka Borkowska

Nagrodzeni za wyniki całoroczne otrzymali puchary  
z rąk burmistrza Głogowa Młp. Pawła Baja
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Cykliczne zawody mikołajkowe w Jarosławiu rozpoczyna-
ją cykl halowej rywalizacji trwającej aż do rozpoczęcia se-
zonu letniego, kiedy pogoda pozwoli znowu wyjść na tory 
łucznicze. Na starcie stanęli zawodnicy z klubów z Podkar-
pacia, z Krakowa i Dąbrowy Tarnowskiej. Po wystrzeleniu 
ponad 1000 strzał podczas głogowskiego turnieju halowego, 
w Jarosławiu zjawili się także łucznicy UKS „Sajdak”, którzy 
konkurowali w trzech kategoriach wiekowych – młodziczki, 
młodzicy i dzieci młodsze. Najbardziej zacięta rywalizacja 
odbywała się w kategoriach dziecięcych i tam padały wysokie 
wyniki. Podkreśliło to jedynie umiejętności zwycięzcy, który 
mógł być tylko jeden. I tak w kategoriach młodziczki oraz 
dzieci młodsze najlepszymi okazali się zawodnicy „Sajdaku” 
– pierwsze miejsca przypadły Mai Czyżewskiej, która już po 
raz kolejny potwierdziła swoje aspiracje do czołówki woje-
wódzkiej w swojej kategorii, teraz zdobywając 275 punktów, 
oraz Gabrielowi Winiarskiemu, który nie pierwszy raz w tym 
roku otrzymał złoty medal, teraz z wynikiem 344 punktów. 

Turniej nie zostałby nazwany mikołajkowym, jeśli zabra-
kłoby podczas niego Świętego Mikołaja. Święty może i nie 
strzelał z łuku w zawodach, ale za to przyniósł ze sobą wór 
prezentów. Każdy zawodnik otrzymał paczkę ze słodycza-

mi. Także stałym elementem stroju wielu uczestników tur-
nieju stała się mikołajkowa czapka. Wizyta Mikołaja oraz 
doskonała organizacja zawodów łuczniczych stały się zna-
kami firmowymi jarosławskiego UKS Tramp. Turniejowi 
towarzyszyła dobra zabawa oraz zdrowa rywalizacja w myśl 
zasady fair play. Na koniec, przed uroczystym wręczeniem 
nagród, zwycięzcy wszystkich kategorii mogli postrzelać do 
celu, którym stał się nie kto inny, a papierowy Św. Mikołaj.

Blanka Borkowska

Z MIKOŁAJEM NA SPORTOWO
Jak co roku, w Jarosławiu organizowany był Halowy turniej Łuczniczy o Puchar Burmistrza Miasta, którego 
regularnymi uczestnikiem jest UKS „Sajdak”. Na XI już edycji 8 grudnia wystartowało ponad 120 młodych 
i starszych łuczników. Zawodnicy z głogowskiego klubu pokazali, na co ich stać, zwyciężając w dwóch 
kategoriach wiekowych.

Jako prezent na mikołajki zawodniczka UKS „Sajdak” wywalczyła sobie zwycięstwo 
i stanęła na najwyższym miejscu na podium

Nasz Uczniowski Klub Sportowy „Ikar” godnie reprezentowa-
ło 40 zawodników, zdobywając aż 47 medali w konkurencjach 
indywidualnych, w tym 19 złotych, 20 srebrnych oraz 8 brązo-
wych. Na wyróżnienie zasługuje zwycięstwo naszej „starszej” 
sztafety mieszanej 6x25m i drugie miejsce w sztafecie mieszanej 
4x25m dzieci z rocznika 2010 i młodszych. Zawodnicy z naszej 
sekcji pływackiej wspaniale zaprezentowali swoje umiejętno-
ści, walcząc w każdej konkurencji na miarę swoich możliwości. 
Wszyscy możemy być dumni z sukcesów naszych najmłodszych 
sportowców. Szczególnie cieszy fakt, iż dla niektórych były to 
pierwsze zawody, do których przystąpili dzięki uczęszczaniu na 
treningi od października tego roku. Jednocześnie zapraszamy 
do udziału w zajęciach wszystkie dzieci z gminy Głogów Mało-
polski i przypominamy, że nabór do sekcji jest otwarty.

Zawody z cyklu „Ligi VII Miast” są największą imprezą 
pływacką na naszym obiekcie od kilku lat. Dzięki przy-
chylności burmistrza Pawła Baja oraz kierownika pływalni 
„WODNIK” pana Pawła Ginalskiego sport w naszej gminie 

dynamicznie się rozwija, a młodzież ma możliwość aktyw-
nego spędzania czasu, co przekłada się bezpośrednio na 
sukcesy sportowe w różnych dziedzinach.

Ze sportowym pozdrowieniem 
Zarząd oraz trenerzy sekcji Pływackiej UKS „Ikar”

Prezes UKS „Ikar” Paweł Grzywacz

ZAWODY PŁYWACKIE „LIGI VII MIAST”
W sobotę 15 grudnia na krytej Pływalni „Wodnik” w Głogowie Młp. odbyła się ostatnia runda zawodów 
pływackich z cyklu „LIGI VII MIAST”. Na naszym obiekcie gościliśmy tym razem zawodników z Nowej Dęby, 
Leżajska i Łańcuta. Żałujemy, że do pełnej „siódemki” zabrakło trzech zespołów. Z rożnych przyczyn nie sta-
wiły się drużyny z Sokołowa Małopolskiego, Nowej Sarzyny i Jarosławia. Mimo to w zawodach wystartowało 
ponad 100 zawodników w wieku 7-14 lat.

Szanowni Państwo! Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 
2019 wszelakiego szczęścia oraz błogosławieństwa Bożego  

życzy Zbigniew Sycz, Radny Powiatu Rzeszowskiego

Zawodnicy dali z siebie wszystko, ścigając się różnymi stylami pływackim, ale 
zwyciężyć mogli tylko najlepsi
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O nazwiskach można mówić i pisać bardzo długo. 
Jest to wielce interesujący fenomen językowy i kul-
turowy. Wykształciliśmy w języku polskim kilka typów 
nazwisk, czyli antroponimów, które wraz z imionami 
nazywają człowieka, najważniejszą istotę, podmiot 
rzeczywistości, bezpośrednio wyróżniają każdego 
obywatela naszego kraju. 

Imię i nazwisko w klasycznej postaci (1+1, rzadziej 2+1) sta-
nowią dobro najbardziej integralne, osobiste każdej osoby. 
Możemy mieć kilka imion i kilka nazwisk ułożonych szerego-
wo. Z najbardziej oryginalnych przykładów pamiętam kolegę 
ze studiów, który nazywał się Jan Andrzej Antoni Skorupka 
Ślepowron Padlewski. Wszystko tu miało swój sens kulturo-
wy: Jan – imię osobnika (mojego kolegi), Andrzej – imię ojca, 
Antoni – imię dziadka, Skorupka – zawołanie bojowe rodu, 
Ślepowron – herb rodu, Padlewski (nazwisko rodowe, z tych 
Padlewskich walczących w Powstaniu Styczniowym) Nieste-
ty, to wszystko przepada w bezduszności cyberkultury, która 
woli liczby i cyfry od nazwisk. Staliśmy się cywilizacją nume-
rów, z których kilka jest bardzo ważnych, a najważniejszy jest 
PESEL. A tu jeszcze nazwiska…, mamy wielkie ich zróżnico-
wanie: typowo polskie są nazwiska przymiotnikowe na -ski, 
-cki (Potocki, Branicki, Leszczyński, Borkowski), potem na 
-owicz, -ewicz (Budrewicz, Lalewicz), nazwiska odapelatyw-
ne, czyli równe rzeczownikom pospolitym, np. Gołąb, Kos, 
Kowal, Serwatka, Surma, Ryba, Łoś, Kurek, Góra; nazwiska 
przymiotnikowe oznaczające cechy człowieka: Mądry, Suchy, 
Biały, Łysy, Nagi; wiele jest nazwisk obcego pochodzenia, to 
bardzo ciekawe formy, które wskazują na wszystkie zmiany 
struktur polskiej ludności, która często przyjmowała do sie-
bie obcych: Szmit, Kutman, Linde, Blikle, Kolberger, Sztras-
burger, Chopin, Ostafczuk. Przykłady można mnożyć.

Nazwiska polskie odmieniają się według deklinacji rze-
czownikowej i przymiotnikowej. 

Niniejszy artykuł jest moją odpowiedzią na wielekroć po-
nawiane prośby Danuty Heller, nieocenionej Pani Redaktor 
„Kuriera Błażowskiego”. Danuta wiele razy denerwowała się, 
kiedy rozmawialiśmy o dzisiejszej manierze nieodmieniania 
naszych nazwisk. Ja także – jako badacz języka polskiego – za-
notowałem w swoich obserwacjach wiele zdarzeń językowych 
z tymi poważnymi uchybieniami. Oto dwa przykłady. Jedna 
ze szkół w województwie podkarpackim chciała koniecznie 
uhonorować mojego przyjaciela, znanego językoznawcę pro-
fesora Jana Miodka. Wykonano piękny dyplom dla „Przyja-
ciela Szkoły w X”, napisano mądrą sentencję. Miałem to we 
Wrocławiu dać Miodkowi, dyplomu jednak nie wręczyłem 
z powodów językowych, otóż napisano – i to bardzo ozdob-
nym pismem – „Dla wielkiego miłośnika polszczyzny Pana 
Profesora Jan Miodek (itd.).” Nie chciałem się tłumaczyć przed 
Miodkiem, dlaczego nie odmieniono jego nazwiska. I drugi, 
już poważniejszy przykład, otóż kilka lat temu recenzowałem 
wydawniczo ciekawą książkę o księdzu majorze Franciszku 
Łuszczkim, pochodził on z Sokołowa Młp., był kapelanem 
w Legionach Józefa Piłsudskiego, potem długoletnim pro-
boszczem w Lubeni. Książka bardzo ciekawa, ale autor uparł 
się i nie odmieniał nazwiska Łuszczki. Jest to nazwisko bardzo 
popularne w moich okolicach. Od dziecka słyszałem jego od-

mianę, mam zresztą kilku sąsiadów i kolegów o tym nazwisku. 
Odmieniamy: Łuszczki, Łuszczkiego, o Łuszczkim. Ustąpiłem 
– choć jako członek Rady Języka Polskiego nie powinienem 
– i w książce są takie zdania, jak: Przyszli do księdza Łuszczki, 
z księdzem proboszczem Łuszczki. To niepoprawne, ale z upo-
rem autor nie chciał tego zmieniać. 

Stwierdzam, że ostatnio nasiliło się zjawisko nieodmieniania 
nazwisk. Tendencja ta ma różne przyczyny kulturowe, a tak-
że językowe, do których można zaliczyć wielkie tempo życia 
(łatwiej podać mianownik nazwiska, aniżeli któryś z przy-
padków zależnych), skrótową komunikację elektroniczną, 
w której indeksujemy niejako nazwisko w mianowniku, da-
lej skomplikowane niekiedy wymiany samogłoskowe i spół-
głoskowe i obawę przed błędem dopełniacza (przykładowo 
nie wiemy, czy przy nazwisku Nykiel ma być Nykla czy Ny-
kiela, Bugiel – Bugla czy Bugiela). Manierę nieodmieniania 
nazwisk spotykamy w kilku obszarach współczesnej komu-
nikacji językowej: często w polskiej szkole, w kościołach 
w czasie ogłoszeń parafialnych, w komunikacji urzędowej, 
Oto przykłady: we wtorek msza św. za duszę Józefa Wilk, dy-
plom uznania dla Jan Kamiński, pierwsze miejsce dla Tomasz 
Adamski, wniosek o nagrodę dla pani magister Ewa Barczyń-
ska, intencje mszy św. – w poniedziałek o 18 za spokój duszy 
Andrzej Psuj, we wtorek w rocznicę śmierci Jan Biały, serdecz-
nie witam na naszym spotkaniu Pana Posła Rzeczypospolitej 
Mieczysław Miazga, zapraszamy serdecznie Pana Profesora 
Kazimierz Ożóg na spotkanie, miałem spotkanie z profesorem 
Ireneusz Krzemiński. To tylko niektóre przykłady wybrane 
z moich materiałów. Tendencja ta narasta, stąd moja gorąca 
prośba: odmieniajmy nazwiska, w ten sposób wypełniamy 
reguły języka polskiego. Jedyny wyjątek to odapelatywne (od 
wyrazów pospolitych) nazwiska pań i dziewcząt, np. z Anną 
Ożóg, wręczamy dyplom Annie Ożóg, nie ma tu Anny Ożóg, 
z Lucyną Krawiec, o Lucynie Krawiec, Lucyny Krawiec itd., 
ale już nazwiska przymiotnikowe pań i dziewcząt musimy 
odmieniać, np. zapraszamy panią Annę Zielińską, odpra-
wiam mszę św. za spokój duszy Marii Czarnieckiej i Zofii 
Sarzyńskiej. Kochani nauczyciele, odmieniajcie nazwiska 
swoich uczniów, drodzy duchowni, wymieniajcie poprawnie 
po polsku intencje z nazwiskami, kochani urzędnicy, sto-
sujcie zasady pięknej polszczyzny w swoich decyzjach. O co 
was prosi, wprost błaga Kazimierz Ożóg (to w mianowniku, 
w dopełniaczu jest Ożoga).

Kazimierz Ożóg

ODMIENIAMY POLSKIE NAZWISKA

Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, językoznawca, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Niniejszy artykuł został opublikowany wcześniej w „Kurierze Błażowskim” nr 164 
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CHWILA Z POEZJĄ
NA WIGILIJNY WIECZóR

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia – czas, który spędzamy wspólnie z rodziną, kiedy złe myśli i niesnaski od-
chodzą w niepamięć, a przychodzą spokój, radość i wyrozumiałość dla drugiego człowieka. To magiczny czas, 
kiedy nawet podczas walk na froncie I wojny światowej dochodziło do rozejmu na te dni i wrogowie łamali się 
opłatkiem. Czas, na który ze zniecierpliwieniem czekają młodsi i starsi. W nim szukają inspiracji poeci, znajdując 
w bożonarodzeniowej atmosferze muzę. Swoimi świątecznymi odczuciami, spisanymi w lirycznej formie, podzie-
lił się z nami pan Mieczysław Łyp, którego wiersze prezentowaliśmy już w poprzednich numerach ZG.

Biała kolęda

Po południu przychodzi
cichy i kruchy jak opłatek
wigilijny zmierzch

Dalekie galaktyki
pławią się
w śnieżnych zatokach
w śnieżnych przestrzeniach

Biały śnieg biała noc
biały bez biała gołębica
i lipcowy ogród z Matką
z pnącymi różami
w kolorze płonącego rubinu

Dziś
tak jak i wtedy
w białych zawiejach
wypatruję sadu Ojca
śladów kuropatw
i świateł choinki

Kiedy w rozjarzonym oknie
staje Gwiazda
i kiedy wieczór 
zostaje zasypany
zapachem drzewka wigilijnego
z chórem skrzydlatych aniołów
w odwieczną głębinę
grudniowej nocy
wznoszę świętą kolędę pokoleń
Rzeszów, grudzień 2018 r. 
Mieczysław A. Łyp

W blasku Gwiazdy Betlejemskiej

Już w pierwsze grudniowe wieczory
wołają mnie drzewka wigilijne

szczególnie te
omotane białym zmierzchem

szczególnie te
omotane zapachem lasu

szczególnie te
omotane szumem śnieżnego potoku

szczególnie te
omotane światłem opłatka

Nad moim domem
leci srebrna gołębica

Nad moim domem
rozłożyste zielone świerki

cichą nocą
kołyszą do snu

błękitne kolędy

Lubię ten czas
gdy do mojego domu

wchodzi
biała Wigilia

z Gwiazdą
kozą piszczałką turoniem

i zapachem suszonych śliwek
Rzeszów, grudzień 2018 r.

Mieczysław A. Łyp

WyNIKI SONDy INTeRNeTOWeJ
Czy uczniowie w gminie uczą się języków obcych poza szko-
łą? Z wyników sondy, w której głosować można było na stro-
nie internetowej Ziemi Głogowskiej wynika, że wciąż wiele 
osób bazuje na wiadomościach szkolnych. Trzeba również 
pamiętać, że dziś ogromną rolę odgrywa Internet oraz me-
dia społecznościowe, które w dużym stopniu pozwalają na 
samodzielne przyswajanie posługiwania się językiem obcym.

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej sondzie dostęp-
nej na www.ziemiaglogowska.pl
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Głogów Młp.: Sklep „Super – Sam” GS*; 
Sklep Delikatesy „Dwójka” GS; Sklep 
Delikatesy „Centrum”; PIWEX Sklep 
firmowy ul. Długa (osiedle Słoneczne); 
Sklep nr 6 w Głogowie Młp. (osiedle Sło-
neczne) GS; Sklep p. Zofii Liszcz; Salo-
nik prasowy w Biedronce.
Wysoka Głogowska: SPAR; Sklep  
p. Furman
Budy Głogowskie: Sklep nr 10 – GS; 
Sklep p. Bober; Sklep p. Kogut
Przewrotne: Sklep p. Rusin; Sklep nr 9 
"Delikatesy Centrum" – GS
Styków: Sklep p. Pasek
Hucisko: Sklep nr 8 – GS
Zabajka: Delikatesy „Borówka”, Sklep 
KAMA
Miłocin: Delikatesy „Dwójka” – GS
rudna Mała: Sklep nr 16 „Delikatesy 
Centrum” – GS
lipie: Delikatesy „Premium” – GS
rogoźnica: Sklep p. Marczydło

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

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

lub alarmowy: 997, 112

Kronika policyjna

Kalendarium

31 grudnia - sylwestrowy pokaz sztucznych ogni, rynek w Głogowie 
Młp., godz.  00:00

6 stycznia

- Orszak Trzech Króli; Msza św. w kościele farnym w Głogo-
wie Młp. o godz. 12:30; wymarsz Orszaku Trzech Króli spod 
Domu pod Krzyżem o godz. 13:30; bezpośrednio po Orsza-
ku zapraszamy wszystkich na koncert w wykonaniu Szkoły 
Muzycznej w Głogowie Młp. na sali widowiskowej Miejsko 
Gminnego Domu Kultury

20 stycznia - Gminny Wieczór Kolęd, MGDK w Głogowie Młp.

27 stycznia
- XXIX Wojewódzki Przegląd Teatrów Jasełkowych, MGDK 
w Głogowie Młp., godz. 10:00; zgłaszanie zespołów do  
11 stycznia

31 stycznia
- rozstrzygnięcie XXV Wojewódzkiego Konkursu Plastycz-
nego „Szopka Betlejemska W Oczach Dziecka” 2018, MGDK 
w Głogowie Młp., godz. 11:00

31 stycznia
- wystawa szopek betlejemskich stworzona z prac uczestników 
XXV Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Szopka Betle-
jemska W Oczach Dziecka” 2018, MGDK w Głogowie Młp.

28.11.br. – kierowanie w stanie nietrzeźwości pojazdem osobowym przez męż-
czyznę w miejscowości Rudna Mała.

01.12.br. – kierowanie w stanie nietrzeźwości pojazdem osobowym przez męż-
czyznę w miejscowości Rudna Mała.

04.12.br. – kierowanie w stanie nietrzeźwości pojazdem osobowym przez męż-
czyznę w miejscowości Rudna Mała.

06.12.br. – w miejscowości Wola Cicha na stacji benzynowej doszło do bójki 
pomiędzy obywatelami narodowości romskiej oraz polskiej.

08.12.br. – uszkodzenie tylnej szyby w samochodzie marki audi w miejscowości 
Głogów Małopolski.

13.12.br. – targnięcie się na własne życie mężczyzny w miejscowości Hucisko. 

W okresie świątecznym, kiedy wiele osób wyjeżdża na dłużej do rodziny, na-
silają się włamania z kradzieżą. Policja apeluje, by każdorazowo o dłuższym 
wyjeździe poinformować sąsiadów, a także by zapewnić sobie odpowiednie 
zabezpieczenie posiadłości.

Ogłoszenie redakcyjne
Bardzo prosimy wszelkie materiały przesyłać na adres mailowy 

redakcja@ziemiaglogowska.pl 
do 15 dnia każdego miesiąca.
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