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RAZEM BEZPIECZNIEJ
Od września br. gmina Głogów Młp. realizuje dwa programy dofinan-
sowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania programów skierowane są przede wszystkim do uczniów gminnych 
szkół, którzy uczestniczą w pogadankach o tematyce bezpieczeństwa tj. popula-
ryzowanie bezpiecznych zachowań w roli pieszych i rowerzystów, sprawdzanie 
i utrwalenie wiedzy z zakresu ruchu drogowego oraz podstawowych zasad udzie-
lania pierwszej pomocy. Gimnazjaliści i licealiści uczestniczą w zajęciach eduka-
cyjnych „STOP wandalizmowi” podczas których dowiedzą się jakie są prawne 
skutki popełniania przestępstw przez nieletnich.

Szkoleniami objęci zostali także policjanci pierwszego kontaktu – dzielnicowi – któ-
rzy poszerzą wiedzę z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej. W drugim 
etapie programu oznakowanych zostanie 5 słabo oświetlonych przejść dla pieszych 
na gminnych drogach poprzez montaż interaktywnego zasilania w postaci znaków 
migających, zamontowany zostanie monitoring wizyjny na osiedlu Słonecznym, a po-
licja otrzyma specjalny zestaw komputerowy, co umożliwi połączenie kamer z innych 
części miasta w jeden system monitorujący. Wszystko to, usprawni nadzór służb 
mundurowych nad pojawiającymi się aktami wandalizmu.

Anna Morawiec

POLECAMY

Z OBIEKTYWU

Uczniowie ZS w Wysokiej Głog. z certyfikatami potwierdzającymi udział w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy

Czempionem XVII Wojewódzkiej Wystawy Ogierów Zimnokrwistych zorganizowanej w LKJ Zabajka 
został ogier RUDEL hodowli i własności Andrzeja Pelca z Czarnej

WYDARZENIA

Powstaje Film o Franciszku Kotuli

Ruszyły pierwsze prace na planie fil-
mu „Swój nieznany”. Dokument jest 
poświęcony postaci Franciszka Kotu-
li, wybitnego etnografa urodzonego 
w Głogowie Młp.  .........................str. 6
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Transport podmiejski zmienia oblicze

Gmina Głogów Młp. oraz gminy sąsia-
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Młodzież wysyła kartki do powstańców

Uczniowie ZSO wzięli udział w ogólno-
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..........................................................str. 10
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Podsumowanie projektu „Math aro-
und us”

Osiem krajów, wiele pomysłów, za-
graniczne wyjazdy i nowe znajomości 
– czyli podsumowanie projektu Era-
smus+ „Math around us” realizowane-
go w SP w Głogowie Młp. w roku szkol-
nym 2016/2017  ..........................str. 16
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Miód – najlepszy środek na chłodną 
jesień
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naszą odporność, zwalczy wirusy oraz 
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Projekt obejmuje rozbudowę i modernizację infrastruktu-
ry teleinformatycznej Urzędu Miejskiego oraz jednostek 
podległych poprzez dostawę nowych urządzeń oraz rozbu-
dowę systemów informatycznych. Dzięki temu mieszkań-
cy i przedsiębiorcy będą mogli załatwić urzędowe sprawy 
drogą internetową, niezależnie od pory dnia i miejsca po-
bytu. E-usługi umożliwią mieszkańcom realizację ich spraw 
w sposób niewymagający fizycznej obecności w urzędzie.

W ramach projektu uruchomionych zostanie 42 e-usłu-
gi dla obywateli, umożliwiające prowadzenie co najmniej 
5 000 spraw w skali roku. Zostanie uruchomione elektro-
niczne biuro obsługi mieszkańca, którego zadaniem będzie 
przekazywanie danych dotyczących należności i zobowią-
zań interesanta. Drogą internetową mieszkańcy będą mogli 
załatwić m.in. sprawy związane z meldunkami, dowodami 
osobistymi, podatkami i opłatami lokalnymi. 

Zostanie uruchomiony również moduł zarządzania kry-
zysowego, pozwalający przekazać informacje o zagroże-
niach dla mieszkańców gminy poprzez różne kanały ko-
munikacyjne (np.: SMS, e-mail) czy system pozwalający 
na elektroniczną obsługę procesu budżetu obywatelskiego 
– partycypacyjnego. E-usługi zostaną również urucho-
mione w obszarze edukacji – uczeń będzie mógł między 
innymi sprawdzić plan lekcji, nauczyciel zamieszczać 
ważne komunikaty, a rodzic mieć do wglądu internetowy 
dzienniczek ocen swojego dziecka.

Komunikacja pomiędzy petentem a instytucją oraz pomię-
dzy instytucjami odbywać się będzie za pomocą skrzynek 
na platformie ePUAP. Każdy zarejestrowany użytkownik na 

platformie ePUAP będzie miał możliwość załatwienia spra-
wy drogą elektroniczną. W projekcie przewidziano również 
zakup 182 komputerów, w tym 140 do obsługi dziennika 
elektronicznego w szkołach na terenie gminy.

Inwestycja będzie realizowana w miejscu obecnie funkcjo-
nującego Urzędu Miejskiego oraz 19 jednostek podległych. 
Usługi zostaną uruchomione w połowie przyszłego roku. 
Projekt opiewa na kwotę 4,9 mln zł.

Paweł Baj,
Burmistrz Głogowa Młp.

4,9 MILIONÓW ZŁ. NA E-USŁUGI  
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

Podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie projektu pn. „E-usługi 
w Gminie Głogów Małopolski – Gmina przyszłości”. Celem projektu jest rozwój społeczeństwa informa-
cyjnego na terenie Gminy Głogów Małopolski poprzez dostęp dla mieszkańców i przedsiębiorców do 
e-usług publicznych.

Podpisanie umowy przez Burmistrza Głogowa Młp. Pawła Baja i Marszałka 
Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla

Reintegracja zawodowa uczestników projektu  
„Klub Inspiracji Sukcesu”

W ramach aktywizacji zawodowej projektu  realizowanego przez Miej-
sko Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim 
dla 20 uczestników w miesiącu październiku zostały zorganizowane 
kursy/szkolenia zawodowe takie jak:
•	 kurs pracownika administracyjno-biurowego – dla 1 osoby,
•	 kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej – dla 1 osoby,
•	 kurs dietetyki i zdrowego żywienia – dla 4 osób,
•	 kurs magazynier z programem magazynowym z obsługą wózka 

widłowego i wymianą butli gazowej – dla 6 osób,
•	 kurs kwalifikowany pracownik ochrony – dla 5 osób,
•	 prawo jazdy kat. B – dla 3 osób.

Rodzaj kursu zawodowego został dobrany zgodnie z predyspozycjami 
i zainteresowaniami poszczególnych uczestników projektu na indywi-
dualnym spotkaniu z doradcą zawodowym.

Po zakończeniu i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych 4 uczestników 
kursów zawodowych odbędzie 6-miesięczne staże zgodnie z ukończo-
nym kursem zawodowym. Dodatkowo dla 27 osób biorących udział 
I naborze do projektu zostanie zorganizowany kurs ABC przedsiębior-
czości, którego celem będzie uzyskanie przez uczestników KIS wiedzy 
teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do samodzielnego prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz wiedzy na temat zakładania i prowa-
dzenia spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń i fundacji.

UWAGA! Od miesiąca października trwa nabór do następnej II 
edycji Projektu – wszystkich zainteresowanych udziałem w pro-
jekcie zapraszamy do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Głogowie Małopolskim, pok. nr 111 lub informacji 
udzielimy pod numerem telefonu: 17 85 169 603 lub 514 255 037.

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany
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1 listopada Akcja Katolicka ponownie zorganizuje kwe-
stę na renowację historycznych nagrobków. Skąd pomysł 
na taką akcję?
Od czterech lat z inicjatywy oddziału Akcji Katolickiej 
działającej przy parafii Trójcy Przenajświętszej w Głogo-
wie Młp. i przy wsparciu władz gminy, w dzień Wszystkich 
Świętych na cmentarzu parafialnym w Głogowie organi-
zowana jest kwesta na renowację historycznych i zabytko-
wych nagrobków. Akcja powstała z myślą o przywróceniu 
świetności nagrobkom znanych Głogowian, które z du-
chem czasu uległy zniszczeniu.

Co ma na celu organizowanie tego typu akcji?
Głogowska nekropolia to miejsce pochówku wielu wy-
bitnych postaci, zasłużonych dla naszego miasteczka. 
W grobach tych pochowani są m.in. działacze społeczni, 
inteligenci, księża. Osoby, które tworzyły historię naszego 
regionu. Po latach wiele grobów wymaga renowacji, niekie-
dy nawet odbudowy. Cmentarz w Głogowie kryje w sobie 
historię naszej społeczności, a dzięki funduszom zebranym 
podczas kwesty możemy odrestaurować zniszczone na-
grobki, aby w ten sposób stały się pomnikami historii dla 
przyszłych pokoleń.

Jakie pomniki udało się do tej pory wyremontować?
Z pieniędzy zebranych podczas pierwszej zbiórki został wy-
remontowany Pomnik ku czci poległych w obronie Ojczy-
zny z 1990 roku, który znajduje się na wprost głównej bramy 
cmentarza. Środki zebrane podczas kolejnej kwesty zostały 
przeznaczone na remont nagrobka Józefa Wagnera – byłego 
burmistrza miasta, sprawującego rządy w czasach II wojny 
światowej, który w czasie niemieckiej okupacji odegrał zna-
czącą rolę, ponieważ z racji perfekcyjnej znajomości języka 
niemieckiego potrafił porozumieć się z Niemcami. Pieniądze 
zebrane podczas ubiegłorocznej zbiórki przeznaczyliśmy na 
remont nagrobka Franciszka Peleckiego – miejscowego no-
tariusza, założyciela Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 
w Głogowie oraz ks. Józefa Ramockiego – proboszcza i ka-
nonika w Głogowie, który zmarł w 1926 r.

Akcję wspierają również lokalne grupy.
W akcji aktywnie uczestniczą członkowie Akcji Katolickiej. 
Każdego roku chętnie włączają się również skauci z parafii 
pw. Św. Józefa na Niwie w Głogowie Młp. W ubiegłych latach 
wspierali nas również członkowie szkolnego koła „Caritas” ze 
Szkoły Podstawowej w Głogowie Młp., a w tym roku dołączą 
członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” działający przy 
głogowskiej placówce. Bardzo cieszy nas fakt, że młodzież 
wspiera takie akcje, bo to świadczy o ich dużej wrażliwości 
i potrzebie przywrócenia pamięci o przeszłych pokoleniach.

Czy mieszkańcy chętnie ją wspierają?
Tak, muszę powiedzieć, że zarówno mieszkańcy, jak i goście – 
bo przecież w święto Wszystkich Świętych cmentarz odwiedza 
też wielu przyjezdnych, naszych bliskich i znajomych – chętnie 
wspierają naszą akcję wrzucając datki do puszek. To jeszcze 

bardziej utwierdza nas w przekonaniu, że nasz cel jest słuszny 
i spotyka się aprobatą innych. Widać, że w społeczeństwie ro-
śnie świadomość, że trzeba restaurować historyczne nagrobki.

W tym roku kolejna odsłona akcji. W jakich godzinach bę-
dzie prowadzona zbiórka?
W tym roku po raz czwarty 1 listopada będziemy kwesto-
wać na głogowskim cmentarzu. Dobrowolne datki będą 
zbierane przy bramie głównej oraz przy wejściu bocznym. 
Kwesta odbędzie się w godzinach od 9.00 do 16.00. Zachę-
camy wszystkich do wsparcia akcji. W ten szczególny dzień 
pamiętajmy nie tylko o naszych bliskich zmarłych, ale także 
o tych, o których nie ma już kto pamiętać.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Katarzyna Madej

WYDARZENIA

RATUJEMY HISTORYCZNE NAGROBKI
Rozmowa z Tadeuszem Gancarzem, Prezesem Akcji Katolickiej działającej przy parafii 

pw. Trójcy Przenajświętszej w Głogowie Młp.

Nagrobek ks. Józefa Ramockiego – jeden z nagrobków wyremontowany z funduszy 
zebranych podczas ubiegłorocznej kwesty

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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Dwadzieścia par małżeńskich z terenu gmi-
ny Głogów Małopolski świętowało w tym 
roku Złote Gody, czyli okrągły jubileusz 
pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego.

Uroczystość została poprzedzona mszą św. koście-
le pw. Trójcy Przenajświętszej w Głogowie Młp. 
Następnie wszyscy zgromadzili się w Miejsko 
Gminnym Domu Kultury w Głogowie Młp., gdzie 
odbyły się oficjalne uroczystości podczas których 
Jubilaci zostali uhonorowani Medalami za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie. Dekoracji w imieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej dokonał Burmistrz 
Głogowa Młp. Paweł Baj. Jubilatom gratulowali 
również Zastępca Burmistrza Jerzy Komaniecki, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Aleksander Jurek, 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Maria Drzał 
oraz Sekretarz Gminy Remigiusz Wzorek.

W tym wyjątkowym dniu Jubilatom towarzyszyła rodzi-
na i najbliżsi. Podczas jubileuszu nie zabrakło serdecz-
nych słów, gratulacji i pamiątkowych zdjęć. Uroczystość 
uświetnił występ grupy tanecznej oraz kapeli Zespołu Pie-
śni i Tańca „Hanka”. Spotkanie poprowadziła Pani Barbara 
Bąk, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskie-
go w Głogowie Małopolskim.

W tym roku jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia mał-
żeńskiego świętowały następujące pary:

Stanisława i Eugeniusz Pacyna (Przewrotne),
Maria i Władysław Kaczor (Przewrotne),
Stanisława i Stanisław Żmuda (Przewrotne),
Helena i Stanisław Węglowscy (Przewrotne),
Maria i Stanisław Rogala (Wysoka Głogowska),
Emilia i Stanisław Migut (Wysoka Głogowska),
Krystyna i Bronisław Wesół (Wysoka Głogowska),
Maria i Jan Furman (Wysoka Głogowska),
Anna i Stanisław Bazan (Wysoka Głogowska),

Maria i Jan Kielar (Wysoka Głogowska),
Weronika i Adam Chmiel (Budy Głogowskie),
Zofia i Henryk Kloc (Lipie),
Maria i Roman Gut (Hucisko),
Józefa i Franciszek Pomianek (Pogwizdów Nowy),
Bogumiła i Zygmunt Karol (Głogów Małopolski),
Maria i Ryszard Borodeńko (Głogów Małopolski),
Maria i Eugeniusz Kłeczek (Wola Cicha),
Anna i Jerzy Świder (Miłocin),
Maria i Ryszard Ataman (Miłocin),
Stefania i Edward Madej (Rogoźnica).

Więcej zdjęć z jubileuszu na stronie internetowej 
www.ziemiaglogowska.pl

Katarzyna Madej

WYDARZENIA

PRZYZNANO MEDALE ZA DŁUGOLETNIE  
POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

rEkLaMa rEkLaMa rEkLaMa rEkLaMa rEkLaMa rEkLaMa 

Państwo Krystyna i Bronisław Wesół z Wysokiej Głogowskiej
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Film „Swój nieznany” odkrywa kolejne tajemnice z życia 
i działalności Franciszka Kotuli. Punktem wyjścia jest stan 
obecny – nazwisko funkcjonujące w przestrzeni publicznej, 
praktycznie oderwane od osoby i uboga notka biograficzna 
nie dająca żadnej informacji o bogatym życiorysie bohatera. 
Wiedza mieszkańców Rzeszowa i Podkarpacia na jego temat 
jest praktycznie zerowa. Ten stan jest jednak uzasadniony, 
gdyż na chwilę obecną nie istnieje żadna wiarygodna biogra-
fia, a jego dorobek niszczeje w archiwach, nie będąc nawet 
skatalogowanym. W Głogowie Małopolskim, jego rodzin-
nym mieście, udało się jednak uchronić przed zniszczeniem 
pełne tajemnic, wcześniej nieznane, prywatne archiwum ro-
dziny Kotulów. Kolejne etapy poszukiwań informacji prowa-
dzą do miejsc i osób z nim związanych i pozwalają poznać 
jego barwny życiorys. Puntem kulminacyjnym jest spotkanie 
w domu rodzinnym Kotulów, w którym bohaterowie filmu 
wspólnie odkrywają prawdę o Franciszku.

10 października ruszyły pierwsze prace na planie filmo-
wym – Pierwszymi plenerami filmowymi był dom rodzinny 
Franciszka Kotuli oraz pomieszczenia Biblioteki. W następ-
nych etapach planowane są zdjęcia na ulicach Głogowa Ma-
łopolskiego. Do współpracy zaproszone zostały również różne 
instytucje z terenu gminy, m.in. głogowska Szkoła Muzyczna, 
która będzie komponować i nagrywać ścieżkę muzyczną – 
mówi Robert Borkowski, dyrektor Miejsko Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Głogowie Młp., koordynatora produkcji. 
Walorem artystycznym filmu będzie struktura oparta na 

odkrywaniu kolejnych tajemnic bohatera. Wizualną stro-
nę filmu uzupełniać będą liczne rekonstrukcje historyczne 
pozwalające widzowi przenieść się w czasie do niezbyt od-
ległej, aczkolwiek już zapominanej epoki XX wieku.

Autorem scenariusza i reżyserem jest filmowiec Roland 
Dubiel, który w swym dorobku ma już kilka filmów do-
kumentalnych, które emitowane były w Telewizji Rzeszów 
i TVP Kultura. 30 minutowa produkcja ma zostać zreali-
zowana do końca listopada br. Film realizowany w ramach 
projektu „Podkarpacka Kronika Filmowa” jest współfinan-
sowany przez Podkarpacką Komisję Filmową ze środków 
budżetu Województwa Podkarpackiego.

Katarzyna Madej

POWSTAJE FILM O FRANCISZKU KOTULI
„Swój nieznany” – to tytuł filmu dokumentalnego poświęconego Franciszkowi Kotuli, którego producentem 
jest gmina Głogów Małopolski. Dokument przybliży postać oraz dorobek Franciszka Kotuli, urodzonego 
w Głogowie Młp. wybitnego etnografa, muzeologa i dokumentalisty kultury ludowej Podkarpacia.

Plener filmowy – pomieszczenia biblioteki w Głogowie Młp.

Franciszek Kotula – ur. 26 marca 1900 r. w Głogowie Młp., zm. 26 kwietnia 1983 r. w Rzeszowie. Etno-
graf, który jako pierwszy wyczerpująco udokumentował kulturę ludową Podkarpacia. Badacz-samouk, 
który jako prawdopodobnie jedyny etnograf w Polsce, już przed II wojną światową dotarł do „wiejskiej 
duchowości” – skrzętnie ukrywanej alternatywnej religii wyznawanej przez chłopstwo. Równocześnie 
niezwykły pedagog, pionier interaktywnego muzealnictwa. Prawdziwy patriota, żołnierz AK w niezwykły 
sposób ratujący zarówno dziedzictwo materialne Podkarpacia, jak również miejscową ludność przed 
represjami niemieckiego okupanta. W czasach PRL kontynuował swoją pracę, pozostając bezpartyj-
nym, niezależnym działaczem ratującym dorobek kultury ludowej przed zniszczeniem przez ówczesną 
władzę. Dziełem jego życia jest Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie, którym zarządzał długie lata.

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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Przedszkolaki z Wysokiej 
Głogowskiej „Poznają Świat”  

na zajęciach unijnych
Od 1 września br. w Publicznym Przedszkolu 
w Wysokiej Głogowskiej rozpoczęła się realiza-
cja zajęć dodatkowych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2014-2020, Działanie: 9.1 Roz-
wój edukacji przedszkolnej. 

25 dzieci z nowo utworzonej grupy przedszkol-
nej od początku września uczestniczy w zajęciach 
przyrodniczych, artystyczno-muzycznych, pla-
stycznych oraz gimnastyki korekcyjnej. Wszyst-
kie dzieci mają możliwość uczestniczenia w zaję-
ciach „Zumba Kids” oraz z zakresu logorytmiki. 
Po przeprowadzonej diagnozie, część dzieci zo-
stała zakwalifikowana do zajęć logopedycznych, 
terapeutycznych i z zakresu doradztwa psycholo-
gicznego (zajęcia grupowe i indywidualne).

Zajęcia przyrodnicze (p. Agnieszka Ozimek
-Zawadzka) – poruszane zagadnienia dotyczą 
najbliższego otoczenia i tematów, które nie są 
dzieciom obce, np. rozpoznawanie grzybów pod-
czas spaceru po parku oraz na przykładzie domi-
na leśnego, rozpoznawanie trujących i jadalnych; 
zapoznanie dzieci z kompasem, termometrem, 
barometrem – wyjaśnienie, do czego służą po-
szczególne przyrządy; wykonywanie doświad-
czeń z wodą – przelewanie, porównywanie, roz-
puszczanie cukru i soli w wodzie.

Zajęcia artystyczno-muzyczne (p. Edyta 
Drzał) – celem pierwszych zajęć „Ucha nadsta-
wiam, słucham jak gra, muzyka we mnie, w mu-
zyce – ja”, było tworzenie pozytywnych relacji 
w grupie dzięki wspólnemu uczestnictwu w za-
bawach muzyczno-ruchowych, oraz kształcenie 
orientacji w schemacie własnego ciała podczas 
zabaw z wykorzystaniem elementów metody 
Knillów i masażu Shantala. Kolejne dwa zajęcia 
były poświęcone umiejętności śpiewu. Na po-
czątku zajęć „Śpiewanki dla lalek”, dzieci podej-
mowały próby melodyzowania krótkich tekstów 
oraz doskonaliły umiejętność prawidłowego 
oddychania podczas wykonywanych piosenek. 
Zajęcia „Śpiewać każdy może”, polegały na śpie-
waniu krótkich utworów muzycznych, dzięki 

czemu dzieci pracowały nad emisją głosu oraz 
prawidłowym intonowaniem dźwięków.

Zajęcia plastyczne (p. Beata Bazan-Łabudzka, 
p. Anna Ząbik) – dzieci poznają i wykonują swo-
je prace różnorodnymi technikami, np. „mokre 
w mokrym”; przy użyciu taśmy malarskiej oraz 
farb; tworzyły witraże; zapoznały się z techniką 
origami; poznały kolejność kolorów tęczy oraz 
dowiedziały się jak powstaje kolor fioletowy. 
Wrześniowe zajęcia zainspirowane były nie tylko 
tematyką zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
ale również pogodą, zmianami zachodzącymi 
w przyrodzie oraz jesiennymi barwami.

Gimnastyka korekcyjna (p. Joanna Poręba) 
– zajęcia mają na celu eliminowanie zaburzeń 
w rozwoju motorycznym, korygowanie wad 
postawy, podniesienie ogólnej sprawności i wy-
dolności organizmu dziecka przez: ćwiczenia 
kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe, 
zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń 
korekcyjnych oraz naukę przyjmowania prawi-
dłowej postawy ciała. Tematyka zajęć dotyczyła 
zabaw z szarfami, ćwiczeń z laskami gimnastycz-
nymi, ćwiczeń przeciwko płaskostopiu-chodze-
nie po różnych powierzchniach, zabaw stopami 
– ćwiczenia chwytne, gniecenia gazety stopami. 
Dzieci wykonywały również ćwiczenia ogólno-
ustrojowe i zabawy ruchowe utrwalające przyj-
mowanie prawidłowej postawy ciała.

Zumba Kids i logorytmika (p. Małgorzata 
Kościelna) – celem zajęć muzyczno-rytmicz-
nych jest wprowadzenie tzw. wewnętrznego 
ładu i uporządkowania poprzez harmonijnie 
uporządkowany ruch i emocje wypływające 
z percepcji muzyki. W ramach zajęć realizowane 
były zajęcia logorytmiczne: zabawy i pląsy przy 
muzyce, ćwiczenia usprawniające dużą i małą 
motorykę, zabawy i ćwiczenia oddechowe z wy-
korzystaniem piórek, baniek mydlanych i wia-
traczków. Zumba Kids, obejmowała ćwiczenia 
gimnastyczne przy muzyce, opanowanie ryt-
micznego poruszania się i ćwiczenia ogólnoroz-
wojowe przy dynamicznej muzyce.

Zajęcia logopedyczne (p. Agnieszka Zając, p. 
Ewelina Selwa) – w ramach zajęć przeprowa-
dzona została diagnoza logopedyczna, która 
obejmowała badanie słuchu metodą akume-
tryczną, badanie sprawności aparatu artyku-
lacyjnego, poprawnej wymowy głosek, a także 
sprawdzała sposób oddychania, rozumienie 
poleceń słownych oraz powtarzanie i tworzenie 
form gramatycznych. Miała ona na celu wyło-
nienie dzieci z największymi problemami lo-
gopedycznymi, ze zwróceniem uwagi na zakres 
zaburzeń, potrzeby i możliwości dzieci.

Zajęcia terapeutyczne (p. Anna Ząbik, p. Mał-
gorzata Stopa-Wołowiec) – w ramach zajęć te-
rapeutycznych dzieci usprawniają koncentrację, 
pamięć i percepcję wzrokową, ćwiczą motory-
kę małą oraz prawidłowe napięcie mięśniowe. 
Umiejętności te są niezbędne w przygotowaniu 
do nauki w szkole. Podczas zajęć terapeuta uczy 
prawidłowych postaw społecznych. Różne formy 
relaksu wspierają prawidłowe funkcjonowanie 
organizmu. Dzieci słuchają bajek terapeutycz-
nych, opowiadań, muzyki klasycznej; ćwiczą 
orientację w przestrzeni; usprawniana jest mo-
toryka duża i mała; biorą udział w zabawach 
zręcznościowych; układają zdania, tworzą nowe 
wyrazy, wyliczają przedmioty, wyszukują różnice, 
układają klocki, dobierają figury geometryczne.

Doradztwo psychologiczne (p. Katarzyna Szu-
bart) – w ramach zajęć z psychologiem dzieci na 
zajęciach grupowych uczestniczą w grach i za-
bawach. W trakcie zabaw ruchowych psycho-
log również obserwuje i diagnozuje trudności 
rozwojowe dzieci. Następnie, podczas zajęć in-
dywidualnych, specjalista pracuje nad korekcją 
i niwelacja zaburzeń rozwojowych, stymuluje 
zachowania społecznie pożądane oraz wspiera 
obszary prawidłowo funkcjonujące.

Przedszkolaki czekają jeszcze inne atrakcje, np.: 
wycieczka edukacyjna do Pstrągowej Siedlisko 
„Janczar”, piknik „Dyniowe Party Show”, spek-
takl teatralny „Kłamstwa Kozy”, zabawa andrzej-
kowo-mikołajkowa, koncert w filharmonii.

WYDARZENIA

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany

Elektroniczny czip z zakodowanym niepowtarzalnym 
numerem jest wielkości ziarenka ryżu, nie przeszkadza 
zwierzęciu i nie powoduje reakcji alergicznych. Jest on 
wprowadzany podskórnie na szyi lub między łopatka-
mi i może działać nawet kilkadziesiąt lat. Czipowanie to 
doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt 
umożliwiająca szybkie ustalenie właściciela zwierzęcia. 
W chwili jego znalezienia, można specjalnym czytnikiem 
odczytać numer i po sprawdzeniu w elektronicznej bazie 
danych uzyskać informacje o właścicielu oraz powiado-
mić go o odnalezieniu czworonoga.

Warunkiem bezpłatnego oznakowania psa jest wypełnie-
nie przez właściciela wniosku o wykonanie zabiegu elek-

tronicznego oznakowania psa, okazanie dowodu tożsa-
mości, załączenie do wniosku min. 1 aktualnego zdjęcia 
psa oraz załączenie aktualnego świadectwa szczepienia 
przeciwko wściekliźnie – mówi Grzegorz Drozdowski, 
kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp. Akcja 
potrwa do końca 2017 roku. W tym okresie możliwe bę-
dzie zaczipowanie 200 psów. 

Wnioski oraz więcej informacji można uzyskać w Referacie 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w godzinach 
pracy Urzędu i pod numerem telefonu: (17) 85 151 36 lub 
(17) 85 151 37.

Anna Morawiec

TRWA AKCJA BEZPŁATNEGO CZIPOWANIA PSÓW
W gminie Głogów Młp. ruszyła akcja bezpłatnego elektronicznego czipowania psów. Elektronicz-
ne znakowanie czworonogów to doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt umożli-
wiająca w przypadku zaginięcia zwierzęcia szybkie ustalenie jego właściciela.
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CHODNIK PRZY UL. POLNEJ
Zakończono prace przy budowie chodnika dla pieszych 
wzdłuż ulicy Polnej w Głogowie. Nowy chodnik o długości 
200 mb. powstał na odcinku od ulicy Lipowej w kierunku 
ulicy Cichej. Zakres inwestycji objął prace przygotowawcze 
ziemne, wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy, 
ułożenie obrzeży betonowych oraz wykonanie zjazdów. 
Chodnik jest odsunięty od jezdni, którą planuje się posze-

rzyć. Inwestycja zrealizowana została przez firmę DB Bu-
downictwo Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Rytwiany 
z budżetu gminy Głogów Małopolski.

Anna Morawiec

GOSPODARKA

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

–	 serwis,	naprawa,	ustawianie	anten
–	 wykonywanie	instalacji	
elektrycznych	

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

Grz e Go r z 	w i s z 
Wysoka Głogowska 84 
36-061 Wysoka Głogowska 

Reklama Reklama Reklama Reklama 
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Z SAMOCHODU DO AUTOBUSU
Najważniejszym celem projektu pn. „Rozwój gospodarki 
niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców po-
przez usprawnienie zrównoważonego transportu publicz-
nego na terenie ROF” jest zachęcenie ludzi do tego, aby 
przesiedli się z samochodów do autobusów. Powstanie więc 
infrastruktura, umożliwiająca korzystanie z komunikacji 
publicznej osobom, dla których dziś jest to niewygodne. 
Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Związku Gmin 
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” i zrzeszonych 
w nim samorządów. Partnerskie gminy to: Boguchwała, 
Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, 
Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn.

NOWE AUTOBUSY I ZAPLECZE TECHNICZNE
Inwestycje rozpoczną się jeszcze w tym roku. Największe 
zrealizowane zostaną przez ZG PKS, ponieważ on odpo-
wiada za obsługę podmiejskich linii autobusowych. Naj-
kosztowniejszym przedsięwzięciem jest zakup 54 nisko-
emisyjnych, niskopodłogowych autobusów ON EURO 6, 
przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. 
Powstanie nowe zaplecze techniczne do obsługi taboru 
w zajezdni autobusowej – m.in. hala napraw i diagnosty-
ki, automatyczna myjnia. ZG PKS wprowadzi także sys-
tem transportowy Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalne-
go. Podobny, Zintegrowany System Zarządzania Ruchem 
i Transportem Publicznym posiada już Rzeszów. Oba 
zostaną zintegrowane w celu doprowadzenia do jednego, 
spójnego systemu, łączącego miasto z sąsiadującymi gmi-
nami. Na dworcach i w pojazdach pojawią się nowoczesne 

tablice informacyjne. Dzięki nim, a także przez smartfon, 
pasażer będzie mógł sprawdzić, gdzie znajduje się autobus, 
za ile minut przyjedzie i ile kosztuje bilet.

INWESTYCJE W GMINIE GŁOGÓW MŁP.
W ramach projektu w Gminie Głogów Młp. zostanie 
przebudowany dworzec PKP na centrum przesiadkowe 
wraz z budową dworca autobusowego, w tym wykonanie 
zadaszonej zajezdni autobusowej, utworzenie poczekal-
ni dla podróżnych, przygotowanie parkingu dla rowerów 
i motocykli i miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych, gdzie będzie można swobodnie zostawić pojazd 
i do centrum miasta dojechać już publicznym środkiem 
transportu. Przebudowane zostaną odcinki ulic: Sikorskie-
go, Długiej, Jaśminowej, Gajowej, Fabrycznej oraz odcinek 
drogi powiatowej. Przy ul. Sikorskiego, Długiej i Jaśmino-
wej zostaną wybudowane ścieżki rowerowe o długości 2 
km. Projekt zakłada również budowę parkingu Park&Ride 
na os. Niwa (53 miejsca postojowe) i w Budach Głogow-
skich (90 miejsc) oraz wymianę wiat i nowej infrastruktury 
na 85 przystankach autobusowych na terenie całej gminy. 
Przeprowadzona zostanie również kampania informacyj-
no-promocyjna, zachęcająca mieszkańców do korzystania 
z ekologicznej komunikacji miejskiej.

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2018 roku. 
Wartość projektu realizowanego przez gminę Głogów Młp. 
wynosi 7 947 000 zł w tym 6 694 000 zł to kwota dofinan-
sowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Anna Morawiec

TRANSPORT PODMIEJSKI ZMIENIA OBLICZE
Gmina Głogów Młp. oraz sąsiadujące z Rzeszowem gminy rozpoczęły gigantyczną inwestycję związaną 
z poprawą transportu publicznego. Wokół miasta powstaną parkingi przesiadkowe i zmodernizowane dwor-
ce. Wszystko za ponad 128 mln zł – to wartość projektu, którego liderem jest Związek Gmin „Podkarpacka 
Komunikacja Samochodowa”.

Pierwszy etap budowy chodnika – zakończony
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Trwają prace przy budowie Domu Pomocy Społecz-
nej w Budach Głogowskich. Placówka będzie mie-
ściła się na piętrze budynku byłej szkoły w Budach 
Głogowskich, której parter już został zaadaptowany 
na potrzeby Dziennego Domu Pobytu Osób Star-
szych „Senior-WIGOR”.

Inwestycja obejmuje przebudowę części parteru budyn-
ku – dobudowę tarasu i przebudowę istniejącego pię-
tra budynku w celu zwiększenia liczby pomieszczeń dla 
przyszłych pensjonariuszy. Na piętrze budynku wykona-
ne zostały instalacje wod.-kan., instalacja c.o. i wentyla-
cja mechaniczna. Budynek został również rozbudowany 
o klatkę schodową gdzie zostanie zamontowana również 
winda. W otoczeniu placówki powstaną też dojścia, droga 
dojazdowa i miejsca postojowe.

Obiekt docelowo przeznaczony będzie dla 8 osób z terenu 
gminy, wymagających całodobowej opieki z powodu wie-
ku, choroby lub niepełnosprawności. Dzięki temu w bu-
dynku będą mieścić się dwie placówki opieki społecznej dla 
seniorów, które stworzą kompleksowe warunki sprzyjające 
aktywnemu uczestnictwu osób starszych w życiu społecz-
ności lokalnej. Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Wie-
lobranżowego „POLBUD” z siedzibą w Rzeszowie. Obiekt 
zostanie oddany do użytku jeszcze w tym roku.

Zadanie pn. „Rozwój infrastruktury pomocy społecznej dla 
seniorów w Gminie Głogów Małopolski” jest realizowane w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt 
realizacji zadania wyniesie ponad 730 tys. złotych z czego 
15% stanowił będzie wkład własny gminy.

Katarzyna Madej

GOSPODARKA

Reklama Reklama Reklama rEkLaMa rEkLaMa rEkLaMa rEkLaMa 

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

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

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

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

Faktura elektroniczna jest prawnie uzna-
ną i coraz częściej stosowaną formą 
dokonywania rozliczeń. Aby korzystać 
z e-faktury niezbędne jest posiadanie 
aktywnego adresu e-mail oraz zainstalo-
wanego na komputerze lub innym urzą-
dzeniu oprogramowania do przeglądania 

plików PDF, np. Adobe Acrobat Reader 
– oprogramowania bezpłatnego i ogólno-
dostępnego.

Dzięki e-fakturze dbamy o środowisko na-
turalne, ponieważ unikamy drukowania 
faktur w wersji papierowej. Do e-faktury 
przesłanej na Państwa skrzynkę pocztową 
mają Państwo dostęp zdalny, co jest istot-
ne w przypadku dłuższej nieobecności 
w domu. E-fakturę łatwo jest zapisać w pa-
mięci komputera, przez co minimalizuje-
my ryzyko jej zgubienia. Ponadto e-faktu-
rę otrzymują Państwo niezwłocznie po jej 
wystawieniu, bez oczekiwania na przesyłkę 
pocztową. E-faktura jest korzystną alter-
natywą faktury tradycyjnej. E-faktura za-
pewnia szybkość i wygodę korzystania, jak 
również jest przyjazna środowisku.

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

Kolejne usługi dla mieszkańców Gminy Głogów Małopolski  
wprowadzone przez Spółkę EkoGłog Sp. z o.o. od września 2017 roku

TRWA BUDOWA DPS W BUDACH GŁOGOWSKICH 

Dom Pomocy Społecznej będzie świadczył całodobową opiekę dla osób starszych

http://www.ekoglog.pl
https://get.adobe.com/pl/reader
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MŁODZIEŻ WYSYŁA KARTKI  
DO POWSTAŃCÓW

BohaterON to projekt mający na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskie-
go. Ma za zadanie edukować społeczeństwo, bazując na tysiącach historii Powstańców. Ma pokazywać 
nie tylko tło historyczne, ale także sukcesy, dramaty i emocje każdego z nich. Do projektu przyłączyli się 
uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp.

KULTURA

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o 
tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uho-
norowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez 
wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na tere-
nie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków, bazując na 
historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości 
narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować 
wrażliwość społeczną. 

Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego 
„bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angiel-
skie „ON” dosłownie włącza historię bohatera – film albo 
prezentację, na komputerze, w telewizji bądź na tablecie. 
Nazwa ma również sygnalizować chęć włączenia do świa-
domości społecznej indywidualnych historii Powstańców 
poprzez nowoczesny patriotyzm. W lipcu 2017 roku Bo-
haterON otrzymał wyróżnienie w kategorii „Kampanie 
organizacji pozarządowych” w prestiżowym konkursie na 
najlepszą Kampanię Społeczną Roku 2016.

2 października br. zakończyła się ogólnopolska kampania 
BohateON – wyślij kartkę do powstańca. W ZSO w Głogo-
wie Młp. udział wzięły wszystkie klasy i osoby chętne napisa-
ły życzenia, podziękowania i osobiste refleksje na ponad 100 
kartkach, zaadresowanych do dwojga uczestników powsta-
nia warszawskiego. Żołnierze ci zostali wybrani przez mło-
dzież, która na ich temat i samej kampanii wykonała oko-
licznościową gazetkę szkolną. Kartki zapakowane do kopert 
zostały doręczone do punktu ich zbiórki w Rzeszowie, skąd 
zostały przekazane za pośrednictwem fundacji Sensoria do 
wskazanych osób. Inicjatorką akcji na terenie szkoły była p. 
J. Baran-Sabik. Akcja – dzięki zaangażowaniu uczniów i na-
uczycieli z zespołu humanistycznego – przebiegła sprawnie. 

Teraz pozostaje już tylko czekanie na informację zwrotną. 
Mamy nadzieję, że nasze słowa, będące dowodem pamięci, 
sprawią radość tym, do których zostały skierowane.

Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach historii jako 
jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską toż-
samość. Było uosobieniem kluczowych wartości, takich jak 
patriotyzm, wolność czy determinacja w przeciwstawianiu się 
wrogom. Niestety, wśród kolejnych pokoleń świadomość jego 
znaczenia stopniowo zanika. W tym samym czasie odchodzą 
od nas ostatni Powstańcy, którzy pełnią fundamentalną rolę 
w podtrzymywaniu pamięci, przedstawiając wydarzenia tam-
tych dni z bezpośredniej perspektywy. Ludzie Ci zasłużyli na 
naszą wdzięczność, pamięć i szacunek – akcja BohaterON po-
zwala każdemu na wyrażenie tego w symboliczny sposób.

Joanna Baran-Sabik

Kartki z życzeniami napisanymi przez uczniów ZSO  
trafią do dwóch uczestników powstania warszawskiego

X Charytatywna Aukcja Obrazów na rzecz podopiecznych 
hospicjum to akcja, w którą chętnie włączają się artyści 
i kolekcjonerzy, którzy z otwartym sercem dzielą się swoimi 
dziełami, by wesprzeć działalność hospicjum. Podczas wy-
darzenia wylicytować można było ponad 200 prac, w tym 
obrazy olejne, grafiki, ikony, rzeźby. Wśród zgłoszonych 
prac znalazła się m.in. płaskorzeźba przekazana przez Kan-
celarię Prezydenta PR, Andrzeja Dudy.

Do aukcji po raz kolejny przyłączyła się Aktywna Grupa 
Twórców, czyli grupa artystów działających na terenie gmi-
ny Głogów Małopolski. Na aukcję swoje obrazy przekazali: 

Maria Kania, Maria Witt, Jadwiga Lasocińska, Małgorzata 
Grodecka, Robert Łyczko, Agnieszka Cynar i Tomasz Koba. 
Artyści po raz kolejny chętnie przekazali kilka swoich prac 
wspierając szczytny cel. Dzięki wrażliwości i otwartym 
sercom zarówno artystów, jak i licytujących podczas tego-
rocznej aukcji zebrano kwotę 48 tys. zł. Dochód z licytacji 
został przeznaczony na zakup koncentratorów tlenu dla 
podopiecznych z hospicjum domowego oraz na zakup ma-
teraców przeciwodleżynowych dla dzieci przebywających 
pod opieką Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.

Anna Morawiec

ARTYŚCI WSPARLI AUKCJĘ CHARYTATYWNĄ
Ponad 200 prac przeznaczono na X Charytatywną Aukcję Obrazów na rzecz podopiecznych Fundacji Pod-
karpackie Hospicjum dla Dzieci, która odbyła się w niedzielę 22 października w Teatrze im. W. Siemaszko-
wej w Rzeszowie. Jak co roku aukcję wsparli również artyści działający w Aktywnej Grupie Twórców w Gło-
gowie Małopolskim.
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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.

Reklama Reklama Reklama Reklama 
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Walenty – to potomek znanych w Głogowie i szerokiej okolicy 
cieśli, stolarzy i flisaków. Kilku jego synów do połowy lat sześć-
dziesiątych XX wieku uprawiało to rzemiosło. Żona Walente-
go – Julia – pochodziła z rodziny Liszczów. Na początku XIX 
wieku Księżna Lubomirska sprowadziła z Medyni strycharza 
o tym nazwisku, by pracował na potrzeby siedziby książąt. 
Nadała mu na Wygodzie kawał ziemi, gdzie wybudował piec 
do wypalania cegieł i dachówek. Jego wyroby zaspokajały nie 
tylko Lubomirskich, ale znalazły nabywców w Głogowie i sze-
rokiej okolicy. Jeszcze w II połowie XX wieku na byłej posesji 
po Liszczach były ślady pieca i działalności znanego strycha-
rza. Stanisław Granat (wówczas chłopiec) odnalazł i podaro-
wał Franciszkowi Kotuli drewniane deseczki – matryce, które 
służyły do wypalania ozdób ceramicznych. Do dziś znajdują 
się one w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie.

Imię Kotulów najbardziej rozsławił syn Walentego – Franci-
szek – znany etnograf, muzealnik i badacz kultury ludowej 
Podkarpacia. Od lat trzydziestych ubiegłego wieku popular-
ny był w miasteczku Edward Kotula – bratanek Walentego. 
Przez szereg lat był organistą w pobliskich Budach Głogow-
skich, a w Głogowie był animatorem życia kulturalnego, po-
czątkowo w budynku „Sokoła”, a później w Domu Kultury. 
W wielu domach są zdjęcia upamiętniające jego dokonania 
reżyserskie. Wystawiał sztuki teatralne, jasełka, sceny pasyj-
ne. Prowadził chór zakładowy „Lnianki”. Mam przed oczami 
do dziś ogródek przydomowy mojego stryja – ojca chrzest-
nego Władysława. Na Piasku był to najpiękniejszy ogród. 
Stryj hodował róże, które z pietyzmem pielęgnował. Jako 
cieśla „ozdabiał” ogród miniaturami budowli drewnianych. 
Mieszkańcy Piasków chętnie oglądali i podziwiali te cuda. 

Wspomnę także Stefana. Człowiek o drobnej posturze, ale 
jakże ruchliwy i żywotny. Jako dwudziestolatek był żołnierzem 
armii polskiej w wojnie z bolszewikami. Pod Borysławiem 
został ciężko ranny. Cudem ocalał, bo leżał wśród poległych. 
Przeżył i bawił nas do późnej starości opowieściami o począt-
kach odradzającej się Ojczyzny. Pod koniec życia otrzymał 
z rąk Prezydenta RP awans do stopnia oficerskiego i medal 
za zasługi w wojnie bolszewickiej. Talentem plastycznym od-
znaczał się syn Walentego – Stanisław. W rodzinnym domu 
organizował dla znajomych „wieczory kabaretowe”. Na te spo-
tkania zapraszał wykonywanymi własnoręcznie plakatami. 

BY PAMIĘTAĆ, SKĄD NASZ RÓD…
30 września 2017 r. miała miejsce miła uroczystość dla potomków Julii i Walentego Kotulów. W tym dniu 
spotkaliśmy się na familijnej biesiadzie. Na spotkanie przybyło ponad sześćdziesiąt wnuków, prawnuków 
i praprawnuków z różnych stron Polski. 

Niektóre z nich dotarły do rąk jego brata Franciszka. Spisywał 
dla niego również wieści o „tamtych” czasach. Synowie Wa-
lentego byli gorącymi patriotami. Czynnie włączyli się ruch 
„Sokoła” i „Strzelca” w miasteczku. Byli przecież żołnierzami 
armii polskiej. Stefan – artylerzysta, Władysław – ułan, Michał 
– żołnierz tworzonej przed II wojną światową w podprzemy-
skiej Żurawicy brygady czołgów. Był uczestnikiem kampanii 
wrześniowej, żołnierzem AK, walczył z oddziałami UPA. 

Dziś już nikt z potomków Walentego nie trudni się ciesiołką. 
Spora grupa Kotulów to nauczyciele, prawnicy, inżyniero-
wie, ekonomiści, lekarze, ale pamiętamy o przodkach i temu 
służył ten zjazd. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w gło-
gowskiej farze w intencji zmarłych z naszego rodu. Potem 
biesiadowaliśmy w rodzinnym gronie. Wspomnieniom, ale 
również poznawaniu się nie było końca. Czas umilał nam grą 
i zabawą Stanisław i jego dwaj wnukowie – Kamil i Kacper.

WalKo

Rodzina uwieczniona na wspólnej fotografii
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NIEMIECKIE PACYFIKACJE
W czasie II wojny światowej wieś Przewrotne doświadczyła 
w 1943 r. dwóch niemieckich pacyfikacji, spowodowanych 
działaniami na tym terenie partyzantki komunistycznej. 
Działania te polegały przeważnie na dokonywaniu napa-
dów rabunkowych na dwory, domy bogatszych chłopów czy 
plebanie. Sąsiednia wieś Hucisko również została spacyfi-
kowana z tego samego powodu. Niemcy działali w sposób 
zaplanowany, najpierw wysyłali współpracujących z nimi 
rosyjskich prowokatorów, którzy podawali się za dywer-
santów szukających kontaktu z miejscowymi partyzantami. 
Prowokatorzy przygotowywali listę z nazwiskami osób po-
dejrzanych o przynależność do Gwardii Ludowej. Niemcy 
dysponując listą otaczali wieś i wyszukiwali znajdujących się 
na niej osób. Często mordowali całe rodziny, razem z dzieć-
mi. W przeważającej większości były to niewinne ofiary, nie 
mające nic wspólnego z partyzantką komunistyczną.

PAMIĘĆ O OFIARACH
Trauma niemieckich pacyfikacji po wojnie trwała długo. 
Ekshumowano ciała początkowo pochowane na miejscu do-
konania zbrodni i przeniesiono je na stary cmentarz w Prze-
wrotnem. Osobno pochowano ofiary z Huciska i osobno 
z Przewrotnego. Ufundowano nagrobki i umieszczono na 
nich inskrypcje informujące o niemieckiej zbrodni. Dla wielu 
osób z obu wsi, chwile z czasów pacyfikacji były najgorszymi 
wspomnieniami w całym życiu. Groza, jaką wówczas przeży-
li, wracała w najokropniejszych koszmarach. Przez wiele lat 
po wojnie bolesna pamięć o ofiarach wciąż była żywa.

INICJATYWA BUDOWY POMNIKA
Pierwszym, który zaproponował budowę pomnika, jako 
wyrazie pamięci o ofiarach, był Adam Drąg mieszkający 
na pograniczu Przewrotnego i Huciska. Pięć osób z jego 
rodziny zginęło podczas pacyfikacji, przeżył tylko jego oj-
ciec Piotr, któremu udało się Niemcom uciec. Adam Drąg 
znalazł poparcie ówczesnego przewodniczącego Gmin-
nej Rady Narodowej Stanisława Kluzińskiego i sekretarza 
Antoniego Jeża, dzięki czemu udało się uzyskać fundusze. 
Gmina dostarczyła kamień na budowę, natomiast tablicę, 
krzyż i ażurowe orły, które miały znaleźć się na pomniku, 
zostały wykonane w rzeszowskim WSK.

PROBLEMY ZE ZNALEZIENIEM MIEJSCA  
POD BUDOWĘ

Początkowo zamierzano zbudować pomnik przy głównej 
drodze Głogów-Raniżów, naprzeciwko szkoły. Znajdowa-
ła się tam działka Józefa Pruchnika, jednak nie wyraził on 
zgody na postawienie tam pomnika. Trudno było o lepszą 
lokalizację, lecz wobec niemożności przekonania właści-
ciela do zmiany decyzji, zdecydowano zbudować go w in-
nym miejscu. Stanisław Pokrywka, który razem z rodziną 
niemal cudem uratował się od śmierci podczas pacyfika-
cji, zaproponował aby pomnik stanął na jego działce. Ten 
gest miał być symbolem wdzięczności za ocalenie. Osta-

tecznie więc jego oferta 
została przyjęta i budo-
wa mogła się rozpocząć.

BUDOWA
Wykonawcą pomnika był 
mieszkaniec Przewrotne-
go Stefan Chuchro. Ten 
zasłużony murarz wziął 
sobie do pomocy bra-
ta Franciszka i innego 
mieszkańca wsi Stanisła-
wa Kramarza. W rodzinie 
Stefana Chuchro również 
były ofiary niemieckich 
zbrodni. W kwietniu 
1943 r., podczas pierwszej 
pacyfikacji, zginął Mar-
cin Chuchro (lat 36), na-
tomiast w maju w czasie 
drugiej pacyfikacji, zamor-
dowany został Michał Chuchro (lat 50). Budowa pomnika 
została tak zaplanowana, aby odsłonięcie odbyło się w 1966 r., 
kiedy to obchodzono Tysiąclecie Państwa Polskiego. Podczas 
uroczystości zebrała się cała wieś, uczestniczyło w niej około 
2 tys. osób. Do Przewrotnego przyjechali również przedstawi-
ciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

ILE PROPAGANDY, ILE OBOWIĄZKU
Na metalowej tablicy przytwierdzonej do pomnika znalazł się 
następujący napis: Pamięć o 111 partyzantach i obywatelach 
wsi Przewrotne wymordowanych przez faszystów hitlerowskich 
w trzykrotnej pacyfikacji w latach 1942-1944 w społeczeństwie 
żyć będzie wiecznie. Na dole umieszczono również rok posta-
wienia monumentu – 1966. Informacja o „trzykrotnej” pacy-
fikacji Przewrotnego, uwzględnia niemiecki mord dokonany 
w 1942 r. na ukrywających się w lesie Żydach oraz Polakach do-
starczających im jedzenie. Napis głosi, że pomnik upamiętnia 
zarówno partyzantów z Gwardii Ludowej, jak i mieszkańców 
Przewrotnego niezaangażowanych w działalność GL. Prawda 
była taka, że to gwardziści byli bezpośrednio odpowiedzialni 
za postępowanie Niemców. Ich „wyczyny” były szkodliwe dla 
całego społeczeństwa, m.in. w lutym 1943 r. spalili głogowski 
ratusz, za co okupanci represjonowali niewinnych zakładni-
ków. Jednak w PRL-u gloryfikowano komunistyczną party-
zantkę i wówczas nie można było inaczej zredagować napisu.

Ostatnio wśród mieszkańców Przewrotnego głośna była 
sprawa pomysłu rozbiórki pomnika. Przeważyło jednak 
zdanie większości, aby pomnik został zachowany. Wszak 
pamięć o tylu ofiarach niemieckiej zbrodni nie może za-
niknąć, nawet jeśli przyczyną tej zbrodni była działalność 
komunistycznej partyzantki. Zachowanie pamięci o ofia-
rach jest obowiązkiem żyjących.

Robert Borkowski

KULTURA

POMNIK PAMIĘCI O OFIARACH NIEMIECKICH 
PACYFIKACJI W PRZEWROTNEM

W centrum Przewrotnego znajduje się pomnik wykonany z granitowych kamieni, będący wyrazem pamię-
ci o 111 ofiarach zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej. Pomnik został zbudowany 
w 1966 r., a więc liczy już sobie ponad pół wieku.

Pomnik w Przewrotnem



13Ziemia GłoGowska 10/2017

Zapraszamy do odwiedzenia klimatycznej „Galerii 
pod Ratuszem”, gdzie można zapoznać się z nie-
zwykłą wystawą malarstwa i rysunku, której autorem 
jest artysta ze Słowacji Pavol Veseleovsky. Wystawa 
przedstawia kobiece akty – temat, który od wieków 
inspiruje wielu artystów. 

Na wystawę złożyły się obrazy i rysunki przedstawia-
jące niezwykle nastrojowe akty kobiece. Sam artysta 
przyznaje, że lubi malować „figularne” motywy, zwłasz-
cza akty kobiece. W swojej okolicy uznawany jest za 
mistrza aktu. A dlaczego wybrał akty? – Urzeka mnie 
piękno kobiecego ciała, które jest wieczną inspiracją..... 
a ja próbuję to piękno odkrywać i pokazywać w różnych 
formach. Tworzenie sztuki jest dla mnie źródłem radości, 
cennym spędzaniem wolnego czasu i doskonałym sposo-
bem relaksu i regeneracji po pracy – mówi Veselovsky. 
Kobiety podziwiane na jego obrazach są rysowane bar-
dzo odważnie – tym samym malarz wspaniale podkre-
śla kształt malowanej kobiety. 

Pavol Veselovsky urodził się w Liptowskim Mikulaszu na 
Słowacji, gdzie ukończył szkołę średnią. Studiował psy-
chologię na Uniwersytecie Comenius w Bratysławie. Po 
studiach powrócił w rodzinne strony, gdzie rozpoczął pra-
cę jako psycholog kliniczny w szpitalu w Liptowskim Mu-
kulaszu. Obecnie pracuje w prywatnym gabinecie. Już jako 
dziecko, a potem student malował i rysował. Rozstał się 
z malowaniem, kiedy założył rodzinę i na świecie pojawiły 
się dzieci. Powrócił do swojej pasji, kiedy dzieci podrosły 
i rozpoczęły studia. Zapisał się do Osnownej Szkoły Sztuki 
w Liptowskim Hradku, a rok później do Klubu Nieprofesjo-
nalnych Twórców w Liptowskim Mikulaszu, gdzie pozna-
wał różne techniki malarskie: rysunek, rzeźba, drzeworyt, 
sucha igła, glina, gips. Maluje najchętniej akrylem i farbami 
olejnymi oraz rysuje pastelami i węglem.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy, która potrwa do 
24 listopada br. „Galeria pod Ratuszem” jest otwarta 
dla zwiedzających w każdy wtorek i czwartek od godz. 
17.00 do 19.00. 

Katarzyna Madej 

KULTURA

KOBIECE AKTY W „GALERII POD RATUSZEM”

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

W drugim dniu w czasie wyjazdu do Tylicza 
uczniowie zapoznali się ze ścieżką edukacyjno
-przyrodniczą „Na Rakowisku”, wzięli udział 
w zorganizowanym Queście oraz mogli po-
dziwiać MOFETĘ w Tyliczu, kręte strumyki, 
barwne widoki oraz stację meteorologiczną. 
Zmagali się również przeszkodami – nierów-
ności terenu, pokonywanie strumyków, a także 
zadaniami zawartymi w Queście. W czasie spa-
ceru po Muszynie największe wrażenie zrobiły 
przepiękne widoki roztaczające się ze szczytu 
wzgórza, gdzie znajdują się ogrody zmysłów. 
Nie mogliśmy wprawdzie uruchomić wszyst-
kich zmysłów, ale widok Tatr i panorama Mu-
szyny zrobił na uczestnikach duże wrażenie.
Trzeciego dnia najwięcej wrażeń dostarczył Ogród 
Doświadczeń w Krakowie, gdzie uczniowie świet-

nie się bawili, poznając jednocześnie podstawo-
we prawa fizyki i zjawiska przyrodnicze. Mogli 
uruchomić prawie wszystkie zmysły – wzrok 
(optyka), słuch (akustyka), dotyk (mechanika). 
Podziwiali różne przyrządy, urządzenia, mode-
le – magiczne stożki, wahadła, ksylofon, dzwony 
rurowe, gongi, kalejdoskop, tworzyli optyczne 
złudzenia, wiry wodne, poznali jak powinni się 
zachowywać w razie porwania przez wir wodny, 
jak utrzymywać równowagę na równoważni, ob-
racającej się tarczy oraz jak pokonać siłę tarcia.
W czasie spotkań warsztatowych w pierwszym 
i drugim dniu wyjazdu uczniowie mieli moż-
liwość zapoznania się z wykorzystaniem wła-
ściwości fizyko-chemicznych dwutlenku węgla 
i wody, działania gaśnic pożarniczych, zasad 
gaszenia pożarów. Pani Małgorzata Kotarba 
przybliżyła uczniom zagrożenia z jakimi mogą 
się spotkać w czasie wyjazdów zagranicznych. 
Podała podstawowe zasady zachowania się 
w sytuacjach zagrożenia oraz podzieliła się swo-
imi wrażeniami i doświadczeniami z wyjazdów 
zagranicznych. Wyjazd był wspaniałą okazją do 
poznania nowych miejsc, integracji z kolegami 
z innych szkół, a także okazją do wykorzystania 
umiejętności nabytych w trakcie zajęć.

Wyjazd Edukacyjny realizowany w ramach projektu partnerskiego  
„Razem do Przyszłości” współfinansowanego ze środków  

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego  

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

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany
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KONKURS O WIELKICH 
POLAKACH

23 września br. w Wypożyczalni Muzycznej Woje-
wódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie 
odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac kon-
kursu „Wielcy Polacy i ich wynalazki na przestrze-
ni dziejów w literaturze”. Otwarcie połączone było 
z wręczeniem nagród dla laureatów.

To już siódma edycja konkursu, którego honorowy patro-
nat objął starosta powiatu rzeszowskiego pan Józef Jodłow-
ski. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Głogowie Ma-
łopolskim po raz pierwszy wzięła w nim udział. Konkurs 
odbywał się w dwóch etapach – gminnym i powiatowym. 
Na pierwszy etapie wyłoniono najlepsze prace w gminie – 
tutaj w skład jury wchodziły bibliotekarki z naszej Bibliote-
ki – które następnie wędrowały do etapu drugiego.

MGBP w Głogowie Małopolskim wytypowała cztery prace 
konkursowe, które dołączyły do ponad pięćdziesięciu pozo-
stałych z całego powiatu. Podczas wyłaniania laureatów eta-
pu drugiego okazało się, że wśród nagrodzonych znalazły się 
wszystkie cztery prace z gminy Głogów Młp.. W kategorii 
klasy podstawowe IV-VI, drugie miejsce zajęła Karolina Ru-
sin z pracą zatytułowaną „Maria Skłodowska-Curie”. Czwarte 
miejsce w tej kategorii otrzymała Zofia Majka, która przed-
stawiła osiągnięcia Jana Heweliusza. Kolejne zwyciężczynie 
z gminy Głogów, otrzymały pierwsze miejsce ex aequo w ka-
tegorii klasy gimnazjalne: Balbina Baran za pracę „Zygmunt 
Puławski” i Sabina Woźniak za pracę „Ernest Malinowski”. 
Przyznanie pierwszego miejsca na równo, wskazuje na bardzo 
wysoki poziom obu prac. Znamiennym jest także fakt, że w tej 
kategorii nie przyznano dalszych miejsc, a jedynie wyróżnie-
nia, co oznacza, iż prace obu głogowianek znacznie dystanso-
wały prace pozostałych uczestników z innych gmin powiatu.

MGBP w Głogowie Małopolskim zaprasza wszystkich chęt-
nych na promocję kolejnego tomiku „Kronik Głogow-
skich”. Kolejny, szósty zeszyt poświęcony jest… Nie, nie 
będę zdradzał. Niech to pozostanie niespodzianką. Zapra-
szam wszystkich miłośników tego, co głogowskie w piątek 10 
listopada 2017 r. o godz. 18.00 do naszej Biblioteki. Obecni 
otrzymają gratisowy egzemplarz najnowszych Kronik.

Robert Borkowski,
Dyrektor MGBP w Głogowie Młp.

KULTURAKULTURA

BIBLIOTEKA POLECA
Faraon,  
Wilbur Smith

Autor ponownie zabiera czytelni-
ków do starożytnego Egiptu. Trwa 
ofensywa na Egipt, Luksor jest 
otoczony. Faraon Tamose został 
śmiertelnie ranny. Wydaje się, że 
wszystko już stracone. Taita, do-
radca faraona, przygotowuje się 
do ostatecznego ataku przeciwni-
ka. Gdy nikt nie ma już nadziei na 
zwycięstwo, żołnierzom pozostaje 

liczyć na przebłysk geniuszu Taity. Albo… Na niespodzie-
wane przybycie dawnego sprzymierzeńca… Szturm zosta-
je powstrzymany, a święta armia Egiptu uderza na wroga. 
Radość ze zwycięstwa nie trwa długo – po powrocie do 
Luksoru Taita zostaje uwięziony. Tamose nie żyje, a rządy 
objął nowy faraon, którego władcze zapędy trzeba jak naj-
szybciej powstrzymać…

Dwór w Czartorowiczach,  
Monika Rzepiela

Panny Ewa Jabłońska i Iga Bra-
nicka wychowały się we dworze 
w Czartorowiczach, od pokoleń 
należącym do rodziny Jabłońskich. 
Pomimo że sporo je różni, są ze 
sobą zaprzyjaźnione. Obie się za-
kochują. Splot wydarzeń doprowa-
dzi je do konieczności dokonania 
trudnych wyborów. Co powinny 
uczynić, by spełniły się panieńskie 

marzenia? Nostalgiczna, barwna i lekko napisana historia 
miłosna, rozgrywająca się po upadku powstania stycznio-
wego na dalekim Podolu, w czasach i miejscach, których 
nie ma, ale które rzewnie wspominamy. Dwór w Czarto-
rowiczach ukazuje losy mieszkańców od urodzenia aż 
po grób, towarzysząc im w salonie i w kuchni, w alkowie 
i w ogrodzie, przy ołtarzu i nad mogiłą.

Romeo i Julia z KL Auschwitz,
Ireneusz Wawrzaszek

Historia Mally Zimetbaum i Edka 
Galińskiego to historia miłości, 
która rozegrała się w tak potwor-
nym miejscu jak Konzentrations-
lager Auschwitz-Birkenau. Byli 
młodzi, pewnego dnia pokochali 
się. Prosta historia, jak wiele miło-
snych historii od zarania dziejów. 
Ich wielka miłość jednak silnie 
odwołuje się do wielkich mitów 

ludzkości, szczególnie do historii Romea i Julii. Nie jest to 
historia inna niż tamta, wielka namiętność nie szuka bo-
wiem miejsca i scenerii, ona wybucha z nieokiełznaną siłą. 
Nie daje owładniętym nią kochankom żadnej szansy.

MGBP w Głogowie Młp.

Laureatki konkursu wraz z rodzicami oraz dyrektor WiMBP  
w Rzeszowie Barbarą Chmurą
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Głównym celem realizowanego corocznie przedsięwzięcia 
jest propagowanie piosenki religijnej, jako formy ewangeli-
zacji, upowszechnianie śpiewu i rozwój młodych talentów. 
Ponadto forum ma służyć nawiązaniu kontaktów między 
uczestnikami w celu wymiany muzycznych doświadczeń 
i repertuaru. To nie tylko popularyzacja pieśni i piosen-
ki religijnej, ale przede wszystkim zrozumienie przesłania 
miłości Boga do człowieka i odpowiedzi człowieka Bogu. 
To nie tylko konkurs wokalny, rywalizacja, możliwość 
sprawdzenia siebie. To przede wszystkim rozwój młodego 
człowieka, jego dobro duchowe, kulturowe i religijne.

Wydarzenie to, dzięki uprzejmości Księdza Dyrektora Piotra 
Potyrały, miało miejsce w Centrum Caritas w Budach Głog. 
W tym roku do współzawodnictwa przystąpiło 19 wyko-
nawców ze szkół podstawowych w Stykowie, Kolbuszowej, 
Czudcu, Cmolasie, Mechowcu, Widełce, Trzebownisku, Ra-
niżowie, Nowej Wsi, Głogowie Młp., Wysokiej Głog., Prze-
wrotnem i Budach Głog. Łącznie w przesłuchaniach kon-
kursowych udział wzięło 70 osób. Przesłuchania odbyły się 
w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VI szkoły 
podstawowej. Prezentacje uczestników oceniała specjalnie 
w tym celu powołana komisja konkursowa, w której skład 
wchodzili: ks. Paweł Zimny – Proboszcz Parafii w Budach 
Głog., Pani Monika Lesiak – nauczycielka Szkoły Muzycznej 
w Głogowie Młp. i Pan Maciej Marczydło – absolwent Szkoły 
Muzycznej i nauczyciel ZS w Budach Głog. Jury oceniając 
m.in. umiejętności wokalne, muzykalność, dobór repertuaru 
i ogólny wyraz artystyczny przyznało następujące miejsca:

KATEGORIA: ZESPOŁY KLASY I-III. II miejsce: zespół 
z ZS Wysokiej Głog., III miejsce: zespół z ZS w Nowej Wsi.
KATEGORIA: SOLIŚCI KLASY IV-VI. I miejsce: Wik-
toria Stachura z SP w Czudcu, II miejsce: Maja Bańkow-
ska z SP w Trzebownisku, III miejsce: Mateusz Bajek z ZS 
w Budach Głog., III miejsce: Kornelia Plis z SP w Widełce. 
Wyróżnienie: Inga Tworz z SP w Cmolasie.
KATEGORIA: ZESPOŁY KLASY IV-VI. I miejsce: zespół 
z SP w Czudcu, II miejsce: zespół z ZS w Wysokiej Głog., III 
miejsce: zespół z ZS w Raniżowie, III miejsce: zespół z ZS 
w Budach Głog. Wyróżnienia: Zespół z SP w Cmolasie, Ze-
spół z SP w Głogowie Młp., Zespół z ZS w Nowej Wsi, Ze-
spół z ZS w Przewrotnem.

Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują za pomoc i życz-
liwość w organizacji festiwalu oraz za nagrody, które ufun-
dowali: Burmistrz Głogowa Małopolskiego Pan Paweł Baj 
i Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pan Bogdan 
Romaniuk. Szczególne słowa uznania i podziękowania kieru-
jemy do Księdza Dyrektora Piotra Potyrały za przygotowanie 
obiektu i sprawną obsługę. Wszystkim uczestnikom gratuluje-
my pięknych śpiewów, opiekunom serdecznie dziękujemy za 
świadectwo wiary. Młodym artystom życzymy dalszych suk-
cesów oraz spotkania za rok na VI edycji naszego festiwalu.

Barbara Węglarz

KULTURA

FOTOREPORTAŻ

Skąpane jesiennym słońcem brzozy na rogatkach gminy
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V WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIEŚNI I PIOSENKI RELIGIJNEJ
7 października br. odbył się zorganizowany przez Zespół Szkół w Budach Głogowskich V Wojewódzki Festiwal 
Pieśni i Piosenki Religijnej pod hasłem: „Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać Imieniu Twemu, o Najwyższy”. 
Patronat honorowy nad Festiwalem objęli Jego Ekscelencja Ks. Biskup Jan Wątroba, Wicemarszałek Woje-
wództwa Podkarpackiego Pan Bogdan Romaniuk oraz Burmistrz Głogowa Małopolskiego Pan Paweł Baj.

Uczestnicy festiwalu
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PODSUMOWANIE PROJEKTU „MATH AROUND US”
Pierwszego września Szkoła Podstawowa w Głogowie Młp. rozpoczęła współpracę w ramach nowego mię-
dzynarodowego projektu Erasmus+ „FOCUS”, ale dzień wcześniej zakończył się nasz dwuletni projekt „Math 
Around Us”. Stanowił on nie tylko doskonałą płaszczyznę zdobywania wiedzy i umiejętności, ale także do-
starczył niezwykłych doznań kulturowych.

OŚWIATA

Trudno w kilku zdaniach podsumować dwa lata naszej pra-
cy. Najlepiej widać ją w opracowanych materiałach, takich jak 
podręcznik w wersji cyfrowej zawierający materiały dydak-
tyczne, a także aplikacja mobilna na smartfony „Math Around 
Us”, którą można bezpłatnie pobrać ze sklepu Google Play.

Osiem krajów, ośmiu partnerów ale niezliczona ilość pomy-
słów, inspiracji i doświadczeń zarówno uczniów, jak i nauczy-
cieli. Chcieliśmy poprzez projekt pokazać matematykę jako 
fascynującą naukę powiązaną z życiem codziennym i otacza-
jącym nas światem. Już na samym początku założyliśmy peł-
ną interdyscyplinarność, a każda szkoła partnerska wybrała 
dziedzinę wiedzy, w której doszukiwała się powiązań z ma-
tematyką. Poprzez interaktywne ćwiczenia, doświadczenia, 
obserwacje oraz wycieczki plenerowe uczniowie odkrywali 
związki matematyki z astronomią, geografią, biologią, arche-
ologią, chemią, informatyką i muzyką. Pracując z młodzieżą, 
nauczyciele sięgali po nowoczesne metody, m. innymi CLIL 
oraz blended learning, a także zachęcali uczniów do korzysta-
nia z bogatego wachlarza narzędzi informatycznych.

Projekt Erasmus+ pomógł uczniom rozwinąć różnorodne 
kompetencje, nie tylko te związane ze zdobywaniem wiedzy, 
ale także umiejętności o charakterze praktycznym przydatne 
w dalszym kształceniu i życiu zawodowym, włączając umie-
jętność autoprezentacji, pracy w zespole, zdobywanie kom-
petencji społecznych i emocjonalnych. Praca w projekcie, 
zarówno na miejscu, jak i za granicą podczas spotkań projek-

towych działają na młodzież niezwykle motywująco. Wyma-
gają wyjścia poza strefę komfortu, większej mobilizacji, ale 
jednocześnie dają możliwość wykorzystania przez uczniów 
posiadanego potencjału i talentu w maksymalnym stopniu.

Projekt Erasmus to także nauka tolerancji i szacunku wo-
bec innych kultur. Przebywając za granicą, doświadczając 
gościnności rodzin, nasi uczniowie wzięli udział w jednej 
z najbardziej wartościowych lekcji życia. W ramach projektu 
uczniowie i nauczyciele wyjechali do Włoch, Portugalii, Gre-
cji, Danii, Rumunii, na Litwę oraz Węgry. Kilka wspomnień 
zawarliśmy w filmiku podsumowującym naszą pracę w pro-
jektach Erasmus+. Warto wspomnieć, że film, dostępny po-
przez kanał naszej szkoły na serwisie youtube, zdobył II miej-
sce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1800 zł w konkursie 
„Erasmus i ja”, zorganizowanym niedawno przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Podkarpackiego.

„Math Around Us” został zrealizowany dzięki zaangażowa-
niu uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Nasze działania pod 
względem organizacyjnym i merytorycznym wspierały na-
stępujące osoby i instytucje: Burmistrz Głogowa Młp., Szkoła 
Muzyczna I Stopnia, Miejsko Gminny Dom Kultury w Głogo-
wie Młp., Filharmonia Podkarpacka, Uniwersytet Rzeszowski. 
W imieniu Dyrekcji Szkoły składam serdeczne podziękowanie 
za okazane zainteresowanie i pomoc w realizacji projektu.

Sabina Malik, koordynator

Ważną sprawą dla pierwszoklasisty jest obcowanie z książką. 
Dziecko przez poznawanie literek automatycznie staje się czy-
telnikiem. Może samodzielnie korzystać ze zbiorów biblioteki 
szkolnej. Zachęcenie dziecka do korzystania z biblioteki leży 
zarówno po stronie nauczyciela jak i rodzica. Należy jednak 
zwrócić uwagę na to, czy robi to w sposób rozsądny, czy oddaje 
książki do biblioteki dopiero po ich przeczytaniu. Nieważne, 
czy będzie to po dwóch dniach, czy po dwóch tygodniach. 
Chcemy zapobiec zjawisku „kto więcej” wypożyczy. Zdarza 
się, że uczniowie oddają książkę nie zajrzawszy do niej. To zły 
nawyk, który nie uczy dziecka prawidłowego kontaktu z książ-
ką. A przecież chodzi tylko o to, aby dziecko nauczyło się do-
brze czytać i z czytania potrafiło czerpać przyjemność.

Czytanie obok liczenia i pisania jest jedną z najważniejszych 
umiejętności. Dziecko, które nauczy się sprawnie czytać, 
pisać i liczyć, jest przygotowane do zdobywania informacji, 
przyswajania wiedzy by później wykorzystać ją w dalszym 
życiu. Pamiętajmy, że nawet korzystanie z Internetu uwa-
runkowane jest opanowaniem umiejętności sprawnego czy-
tania. Zachęcamy rodziców do czytania razem z dzieckiem, 
na przykład na dobranoc – wystarczy 10-15 minut dziennie. 
W książeczkach dla młodszych dzieci teksty są bardzo krótkie, 

a czcionka zwykle duża. Dziecko można wciągać do czytania 
stopniowo. Niech na początku czyta tylko tytuły wierszyków, 
tytuły rozdziałów (resztę przeczytają rodzice). Potem może to 
być już cała linijka lub zdanie. Po jakimś czasie można pró-
bować schematu: jedna strona dziecko, jedna strona rodzic. 
Przyjemnie będzie zauważyć, że dziecko z dnia na dzień bę-
dzie coraz chętniej czytać samodzielnie. Być może czytanie 
stanie się jedną z ciekawszych form spędzania wolnego czasu. 
Ćwiczenia w czytaniu odgrywają dominującą rolę w procesie 
rozwijania języka, wzbogacają słownictwo i wypowiadanie się.

W ostatnich latach wdrożono projekty, które pozwoliły wzbo-
gacić biblioteki szkolne o wiele nowych i ciekawych książek. 
Szczególnie ten ostatni aspekt jest dla dzieci bardzo ważny. 
Najmłodsi czytelnicy w pierwszej kolejności wybierają te 
książki, które mają atrakcyjny wygląd. W Szkole Podstawowej 
w Rudnej Małej realizowano projekty: „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa” i „Książki naszych marzeń”. Bibliote-
ka szkolna zwiększyła swój zasób do prawie 2 tys. książek. Jest 
w czym wybierać. Zachęcamy do odwiedzania biblioteki i ży-
czymy cierpliwości we wspólnym czytaniu z dziećmi.

SP Rudna Mała

POCZYTAJ ZE MNĄ MAMO, POCZYTAJ ZE MNĄ TATO
Rozpoczął się nowy rok szkolny. Przed uczniami wiele wyzwań. W szczególnej sytuacji są uczniowie klasy 
pierwszej. To oni stanęli na drodze do poznawania klucza, który otworzy przed nimi wszelkie tajniki wiedzy.
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EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW
W 2001 r. Rada Europy zdecydowała, że 26 września na całym 
kontynencie będzie obchodzony jako Europejski Dzień Języ-
ków. W naszej szkole EDJ świętowaliśmy 27 września. W tym 
dniu w sali gimnastycznej spotkali się wszyscy uczniowie ze 
swoimi nauczycielami, żeby uczestniczyć w rozstrzygnięciu 
szkolnych konkursów językowych: języka angielskiego i nie-
mieckiego. Po ogłoszeniu wyników uczniowie wzięli udział 
w szeregu atrakcji przygotowanych przez nauczycieli języków. 
Odgadywali znaczenie polskich archaizmów i słów używa-
nych w gwarach języka polskiego, łączyli wyrazy z różnych ję-
zyków europejskich z ich polskimi odpowiednikami i słuchali 
„Lokomotywy” J. Tuwima w wersji czeskiej. Niewątpliwym hi-
tem tego wydarzenia było spotkanie z gośćmi: Libero z Włoch 
i Joao z Portugalii, którzy przedstawili się w swoich ojczystych 
językach, a także poprowadzili lekcje języka włoskiego i portu-
galskiego. Próbowali również nauczyć naszych uczniów wło-
skich i portugalskich łamańców językowych oraz wymówić 
polskie. Przysłuchiwali się także próbom przeczytania łamań-
ców w różnych językach przez uczniów ze wszystkich klas. 

PIERWSZE SUKCESY

27 września w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie od-
były się eliminacje wojewódzkie w ramach II Ogólnopolskie-
go Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im. Henryka 
Rasiewicza KIMA. Inicjatorami Festiwalu jest Stowarzyszenie 
Passionart oraz Fundacja Armii Krajowej wspólnie z Oddzia-
łem Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Naszą szkołę 
reprezentowały trzy uczennice z klasy VI, które zostały lau-
reatkami eliminacji wojewódzkich: Julia Pasternak (II miej-
sce), Katarzyna Hess i Dominika Walczewska (III miejsce 
exaequo). Ponadto Julia Pasternak – zdobywczyni II miejsca 
– została zakwalifikowana do ogólnopolskiego finału, który 
odbędzie się w dniach 11-12 listopada w Krakowie. Jury do-
ceniło niezwykle dojrzałe i ekspresyjne wykonanie trudnych 
i pięknych piosenek, dobór repertuaru oraz stylizację naszych 
uczestniczek. Miło nam również poinformować, że w Woje-
wódzkim Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej pod hasłem 
„Dobrze jest dziękować Panu...”, który odbył się w 7 paździer-
nika w Centrum Caritas w Budach Głog. w kategorii zespół 
klasy I-III II miejsce zdobył zespół z kl. III a w składzie: Milena 
Bereś, Amelia Czarnota, Jakub Kogut, Filip Kościelny, Amelia 
Rogala, Patrycja Rzucidło i Natalia Węglowska. W kategorii 

zespół klasy IV-VI również II miejsce zdobył zespół z kl. VI 
w składzie: Katarzyna Hess, Estera Furman, Adrian Nabożny, 
Julia Pasternak, Justyna Ślęzak, Dominika Walczewska. 

PASOWANIE NA PIERWSZOKLASISTĘ
Pierwsze dni października były szczególnie ważne dla uczniów 
klasy pierwszej Szkoły Podstawowej. 5 października odbyła się 
uroczystość przyjęcia pierwszaków do społeczności uczniow-
skiej. Na uroczystość tę zaproszeni zostali rodzice uczniów klas 
pierwszych oraz uczniowie szkoły podstawowej wraz z wy-

chowawcami. Podczas uroczystości uczniowie zaprezentowali 
bogaty program artystyczny – tańczyli, śpiewali, recytowali 
i wraz ze starszymi kolegami z klasy III b i IV b przedstawili 
inscenizację „W krainie Szkołolandii”. Najważniejszą częścią 
ceremonii było odczytanie tekstu ślubowania przez wycho-
wawczynię panią Joannę Porębę oraz pasowanie wielkim 
ołówkiem każdego ucznia przez panią dyrektor Jolantę Kwar-
tę. Po uroczystości uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i upominki. Były również pamiątkowe zdjęcia i wspólny po-
częstunek. Pierwszoklasistom z terenu naszej gminy życzymy 
wzorowego zachowania i jak najlepszych osiągnięć w nauce.

ZS Wysoka Głogowska

OŚWIATA

Z ŻYCIA SZKOŁY W WYSOKIEJ GŁOGOWSKIEJ

Julia Pasternak, Katarzyna Hess i Dominika Walczewska podczas eliminacji 
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Pasowanie na pierwszoklasistę to wyjątkowy dzień w życiu każdego ucznia
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mi przez siebie przedmiotami i zjawiskami. Kierując się 
naturalną potrzebą ciekawości dąży do poznania świata.

Mali badacze w Niepublicznym Przedszkolu w Rogoźnicy 
w czasie eksperymentowania mieli okazję sprawdzić m. in. 
które przedmioty pływają, a które toną; co się rozpuszcza, 
a co nie; jak nadmuchać balon bez dmuchania, dlaczego soda 
połączona z octem tworzy „prawdziwy wulkan”, jak powsta-
je kolorowe mleko, w jaki sposób można zabarwić kwiaty, jak 
otrzymać kolorową tęczę na talerzu, jak pieprz może pływać, 
jak olej może tańczyć i jak wykonać ciecz nienewtonowską.

Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem brały udział 
w wykonywaniu poszczególnych zadań, z ciekawością 
wyczekiwały na efekt eksperymentów. Wszystkie dzieci 
czynnie uczestniczyły w zajęciach i nikt się nie nudził, a co 
najważniejsze, każdy z nich zdobywał nowe doświadcze-
nia i wiedzę na temat otaczającego ich świata. Dziecko jest 
wspaniałym badaczem i odkrywcą dlatego powinno mieć 
możliwość rozwijania tych umiejętności.

Marta Drzał, Anna Wojnar

OŚWIATA

Do krainy bajek przybyły wróżki złej mocy, które kochają 
waśnie i spory. Wszystko stanęło na głowie – Jaś z Małgosią 
trafili do bajki Czerwonego Kapturka, wilk został sam, Kot 
w butach zgubił swojego Janka, a czarownica nie miała kogo 
straszyć... Jedynie Król Baj mógł przywrócić spokój i zmienić 
hecę złych wróżek w dawną krainę bajek. Ale czy to się uda-
ło? O tym dzieci przekonały się w trakcie przedstawienia... 
W tę zabawną, pełną nieoczekiwanych zwrotów akcji opo-
wieść o postaciach z różnych bajek wcieliły się wszystkie na-
uczycielki z naszego przedszkola. Nauczyciele podjęli działa-
nie w ramach podsumowania projektu „Lubimy czytać”.

Przedszkolakom przedstawienie w wykonaniu pań bar-
dzo się podobało czego dowodem były gromkie brawa. 
Było dużo uśmiechów na twarzach zarówno aktorów, jak 
i publiczności. Niezwykle radosnym przeżyciem dla dzie-
ci było rozpoznawanie swojej wychowawczyni wcielającej 
się w jedną z postaci bajek. Bajkowy nastrój podkreślały 
wspaniałe stroje, które zaprojektowali sami aktorzy – ama-
torzy. Gra aktorów, muzyka, ciekawe stroje oraz dekoracje 

przyciągnęły uwagę publiczności, która z zainteresowaniem 
oglądała przedstawienie. Honorowym gościem na przed-
stawieniu był Zastępca Burmistrza Jerzy Komaniecki. Pani 
dyrektor Małgorzata Jodłowska podziękowała wszystkim, 
którzy zaangażowali się w przygotowanie przedstawienia.

Elżbieta Płoch

ZAMIESZANIE W KRAINIE BAJEK
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 11 października w Publicznym Przedszkolu w Głogowie Młp. odbyła się 
rzecz wyjątkowa. Kadra Pedagogiczna przygotowała niespodziankę dla dzieci – przedstawienie pt. „Za-
mieszanie w krainie bajek”

W bajkowe postacie wcieliły się nauczycielki przedszkola

Dzieci z natury są ciekawe świata. Chętnie podpatrują i obser-
wują. Częste pytania zaczynające się od słów: jak? co? dlaczego? 
świadczą o ich aktywności poznawczej. Ta zaś jest naturalnym 
etapem rozwoju dziecka. Jednym z zadań Niepublicznego 
Przedszkola w Rogoźnicy wynikających z podstawy progra-
mowej jest wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności inte-
lektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie 
i swojego otoczenia. Dlatego postanowiliśmy, że będziemy 
„eksperymentować” z naszymi podopiecznymi dając im moż-
liwość odkrywania fascynującego świata przyrody i techniki. 
Zabawy badawcze rozwijają u dziecka spostrzegawczość, kon-
centrację uwagi, uczą cierpliwości i konsekwencji w działaniu. 
Dzieci uwielbiają manipulować przedmiotami, doświadczać, 
eksperymentować, obserwować. Dzięki temu mają możliwość 
poznawania świata wieloma zmysłami i w atrakcyjny sposób 
zdobywania wiedzy i nowych umiejętności.

Głównym celem organizowania  zajęć  badawczych jest 
rozbudzenie u  dzieci ciekawości otaczającego świata oraz 
nauczenie prowadzenia obserwacji i wyciągania wnio-
sków z przeprowadzonych doświadczeń. Dziecko wiele 
czynności danego eksperymentu może przeprowadzić 
samodzielnie. Jest dumne z dobrze wykonanego zadania. 
W trakcie działania myśli, poznaje cechy, właściwości 
i funkcje przedmiotów, różnorodne zjawiska, a także roz-
maite zależności przyczynowo-skutkowe między badany-

MALI BADACZE
Wychodząc naprzeciw dziecięcym oczekiwaniom 
i ich pragnieniu rozwoju, w ciągu roku szkolnego 
2016/2017 w Niepublicznym Przedszkolu w Rogoźni-
cy systematycznie organizowano zabawy ekspery-
mentalno-badawcze dla przedszkolaków. W każdy 
piątek grupa starszaków zamieniała się w „szalonych 
naukowców”, a sala przedszkolna w laboratorium.

Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy 
i eksperymenty o charakterze badawczym
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Pokazy kulinarne to nie tylko sztuka gotowania, to 
także sztuka tworzenia pięknych rzeczy z np. warzyw 
i owoców. To naprawdę artyzm. Takie dekoracje 
nazywamy carvingiem. Carving to sztuka rzeźbienia 
w owocach i warzywach wywodząca się z krajów 
Dalekiego Wschodu: Chin, Tajlandii, Japonii.

11 października br. Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Wysokiej Głogowskiej wraz ze Stowarzyszeniem „Ra-
zem” z Bud Głogowskich zorganizował projekt – turniej 
kulinarny „Smacznie, zdrowo, kolorowo”. Projekt zrealizo-
wany został w ramach zadania z zakresu pomocy społecz-
nej wynikającego z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz 
Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Prze-
ciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 – 
2020 w ramach działania „Wspieranie działalności na rzecz 
dostępu osób niepełnosprawnych do usług kulturalnych, 
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych”.

Projekt skierowany był do 120 osób z ośrodków wsparcia 
dziennego (ŚDS, WTZ) z terenu województwa podkarpackie-
go z powiatów: kolbuszowskiego, dębickiego, rzeszowskiego. 
Tak więc w tym dniu w Centrum Promocji Obszarów „Natu-
ra 2000” gościliśmy zaprzyjaźnione ośrodki: ŚDS z Woliczki, 
Woli Raniżowskiej, Rzeszowa, Kolbuszowej, Spie, Dębicy, Ty-
czyna, Kamienia, Sokołowa oraz WTZ z Kolbuszowej. Zada-
niem projektu było stworzenie warunków do wzrostu integra-
cji społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych. Zajęcia 
miały na celu przyswojenie przez uczestników umiejętności 
tworzenia dekoracji i rzeźb z warzyw i owoców oraz promowa-

nie zdrowego stylu życia. Warsztaty teoretyczne i praktyczne 
prowadził Jacek Świerk z Podkarpackiej Akademii Kulinarnej.

Wszyscy uczestnicy turnieju z wielkim zaangażowaniem stwo-
rzyli „małe dzieła sztuki”, co zostało oczywiście nagrodzone: 
I miejsce uzyskał ŚDS ze Spie, II – ŚDS z Woli Raniżowskiej, 
III – ŚDS z Kolbuszowej. Nikt jednak nie odjechał z pustymi 
rękami – każdy uczestnik szkolenia otrzymał nagrodę pocie-
szenia, a ośrodki – nagrody i dyplomy uczestnictwa. Realizacja 
projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu z budżetu Wo-
jewództwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Rzeszowie. Turniej kulinarny „smacznie, zdro-
wo, kolorowo” był pierwszym tego typu projektem zrealizowa-
nym przez Stowarzyszenie Razem i ŚDS w Wysokiej Głog.

Anna Gniewek-Marek, kierownik ŚDS w Wysokiej Głog. 

OŚWIATA

Aktualnie Szkolna Kasa Oszczędności liczy 33 członków 
klas I-V, którzy mają założone konta internetowe i już od 
najmłodszych lat uczą się zasad oszczędzania zarówno 
w teorii, jak i w praktyce. Czerpią również zyski ze środków 
ulokowanych na indywidualnych kontach w PKO BP.

Członkowie SKO przez cały rok systematycznie oszczędza-
ją nawet drobne kwoty, które pozwalają im na spełnienie 
swoich „małych marzeń” lub udział w wycieczkach. Dla 
uczniów SKO organizowane są zajęcia z małej ekonomii 
oraz szkolne konkursy plastyczne, techniczne oraz wiedzy 
z zakresu „małej ekonomii”. Zwycięzcy konkursów otrzy-
mują nagrody ufundowane przez SKO i Bank PKO. Co 
roku szkoła przystępuje do Ogólnopolskiego Konkursu 
„Dziś oszczędzam w SKO jutro w PKO”, gdzie przygoto-
wywana jest praca konkursowa w formie elektronicznej – 
Kronika działań SKO. W roku szkolnym 2016/2017 po raz 
drugi zdobyliśmy nagrodę III stopnia. Od 2 lat o działal-
ności SKO można przeczytać na platformie Szkolne Blogi 
www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-wysoka-glogowska/, gdzie 
na bieżąco umieszczane są ważniejsze wydarzenia z życia 
szkoły i działalności SKO.

Dziękujemy za wsparcie i pomoc pracownikom Banku 
PKO BP oddział I w Rzeszowie, wszystkim nauczycielom, 
SKO-wiczom, uczniom i rodzicom, którzy wspierają nasze 
działania. Mamy nadzieję, że w bieżącym roku szkolnym po-
większy się nasza SKO-wa rodzinka, a w przyszłym roku bę-
dziemy mogli ponownie pochwalić się naszymi sukcesami.

Katarzyna Kowal, opiekun SKO

UCZYMY SIĘ OSZCZĘDZAĆ W SKO
W Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej od 3 lat działa Szkolna Kasa Oszczędności, której patronuje Bank 
Polski PKO oddział I w Rzeszowie. Głównym celem działań SKO jest wyrabianie u uczniów od najmłodszych lat 
nawyków świadomego oszczędzania i umiejętnego sposobu gospodarowania własnymi oszczędnościami.

SKO-wa rodzinka Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej

SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO!

Warsztaty carvingu, czyli sztuki rzeźbienia w owocach i warzywach

http://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-wysoka-glogowska/
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Głogów Małopolski ma w swoich dziejach niezwykłą historię 
z czasów II wojny światowej. Dotyczy ona miłości dwojga lu-
dzi, miłości przerwanej przez wojenny horror i zakończonej 
wielkim nieszczęściem. To miłość Polaka-katolika i Polki-ży-
dówki. Była wyjątkowa, gdyż Żydzi ogółem nie pozwalali swo-
im córkom wiązać się z chrześcijanami, szukając im mężów 
wśród wyznawców religii mojżeszowej. Postępowano tak, aby 
umożliwić im praktykowanie swojej religii, co po małżeństwie 
z katolikiem byłoby znacznie utrudnione. Chrześcijanie zresz-
tą z podobnych pobudek, nie oddawali swoich dziewcząt za 
żony Żydom. Inaczej było w przypadku Anny Birnfeld i Wła-
dysława Piechowskiego, których związek nie został rozłączony 
przez rodziców dziewczyny, a przez niemieckich okupantów.

Nikt nie pamięta kiedy ich miłość się narodziła. Z pewnością 
znali się od dziecka. Być może chodzili nawet do tej samej 
klasy, gdyż w Głogowie do szkoły powszechnej uczęszczały 
zarówno dzieci z rodzin katolickich, jak i żydowskich. Zga-
dywać możemy czy ukrywali swój związek z obawy przed 
negatywnym podejściem do niego rodziców Anny. Wybuch 
wojny wszystko zmienił, zepchnięcie ludności żydowskiej 
do roli „podludzi”, postawiło ich w katastrofalnej sytuacji. 
Przez pierwsze lata trwania wojny, Żydzi w Głogowie byli 
prześladowani przez Niemców ekonomicznie i fizycznie. 
Nakładano na nich przymusowe kontrybucje i kontyngenty 
dostaw. Wielu z nich cierpiało głód. Ojciec Anny miał swoją 
piekarnię, lecz brakowało mąki. Wówczas to z pomocą za-
czął przychodzić Władysław Piechowski, nie chciał, aby jego 
ukochana i jej rodzina biedowali. Jego pomoc spowodowała, 
że ojciec Anny zaczął patrzeć na niego przychylnie i nie miał 
nic przeciwko jego kontaktom z córką. Odrobina miłości, 
która dawała tak wiele radości Annie, nie mogła być przecież 
niczym złym w świecie ogarniętym szaleństwem wojny.

Na przełomie lutego i marca 1942 r. Niemcy rozpoczęli akcję 
likwidacji Żydów. W Głogowie przebiegało to w dwóch eta-
pach. Do tej pory Żydzi mieszkali w swoich domach, które 
były rozproszone po całym mieście. Teraz Niemcy nakaza-
li wszystkim przenieść się do jednego kwartału, który został 
otoczony parkanem i zamieniony w getto. Następnym etapem 
była wywózka Żydów z Głogowa do getta rzeszowskiego, skąd 
powędrowali dalej do obozu zagłady w Bełżcu. Część z nich 
została wcześniej już wymordowana w podgłogowskim Borze.

Zanim rodzina Birnfeldów znalazła się w getcie, Włady-
sław Piechowski zaproponował Annie, że poszuka dla niej 
kryjówki. Dziewczyna zgodziła się ukrywać, ale zależało 
jej również, aby znaleźć schronienie także dla rodziców. 
Piechowski spełnił jej prośbę, zabrał Birnfeldów do domu 
małżeństwa Marii i Jana Samojednych mieszkających przy 
ulicy Polnej, natomiast Annę przekazał w ręce Marii Ożóg, 
która ukryła ją w domu w Wysokiej. Ponieważ Samojed-
ni byli biedni, Maria Ożóg wzięła na siebie obowiązek do-
starczania Birnfeldom żywności. Sami ukrywający się, nie 
mogli pokazywać się ludziom, aby nie kusić losu, bowiem 
narażaliby zarówno siebie, jak i tych, którzy im pomagali.

Birnfeldom udało się przeżyć zagładę głogowskich Żydów. 
Gdy pod koniec czerwca 1942 r. likwidowano w miasteczku 
getto, oni nadal się ukrywali. Byli bezpieczni jeszcze przez 
kilka miesięcy, aż do feralnego dnia 13 lutego 1943 r., kiedy to 

Anna zachęcona wieścią, że w okolicy nie ma Niemców, stę-
skniona za rodzicami postanowiła ich odwiedzić. Opuściła 
dom w Wysokiej i udała się do Głogowa, była przekonana, że 
jest bezpieczna. Lecz niespodziewanie obok niej przejechała 
bryczka, w której znajdowali się niemieccy żandarmi. Gwał-
townie odwróciła się i zasłoniła twarz chustą, co zwróciło 
uwagę żandarmów. Niemcy zaczęli coś podejrzewać, zatrzy-
mali się i natychmiast rozpoznali w niej Żydówkę. Wypyty-
wali ją, w którym domu się ukrywała, przerażona dziewczy-
na zaczęła wskazywać różne domy. Zrobiło się ogromne 
zamieszanie, przybiegł sołtys. Na szczęście znał niemiecki 
i zaczął tłumaczyć, że dziewczyna jest obłąkana i nawet nie 
zna nazwisk ludzi, których domy wskazuje. Niemcy przyci-
snęli Annę. Powiedziała jedyne nazwiska, które znała, Ma-
rii Ożóg, Władysława Piechowskiego i małżeństwa Samo-
jednych. Znaleziono przy niej także zdjęcie Piechowskiego. 
Wówczas sprowadzono esesmanów, którzy zajęli się aresz-
towaniami. Marię Ożóg i Władysława Piechowskiego prze-
wieziono na posterunek do Łańcuta, a następnie poddano 
przesłuchaniom połączonym z torturami. Oboje zostali roz-
strzelani, później pochowano ich na łańcuckim cmentarzu. 
Egzekucję wykonano również na całej rodzinie Birnfeldów. 
Los ten nie ominął także małżeństwa Samojednych, torturo-
wanych i zamordowanych w swoim domu w Głogowie.

Tak oto zakończyła się historia miłości Anny i Władysława. 
To bardzo smutne zakończenie. II wojna światowa przynio-
sła z sobą zagładę wielu milionów ludzi. Jednak uosobienie 
tej zagłady w postaci konkretnych historii, bardziej działa 
na wyobraźnię, niż liczby, które podają statystyki. Gdyby 
tak jeszcze znalazł się reżyser, który chciałby przenieść hi-
storię Anny i Władysława na ekran, to wówczas o ich miło-
ści i tragedii dowiedziałoby się dużo więcej osób. A historia 
ta warta jest nakręcenia filmu.

Robert Borkowski

HISTORIA

HISTORIA MIŁOŚCI ANNY I WŁADYSŁAWA

Anna Birnfeld i Wojciech Piechowski
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swoją rodzinę. Znany jest portret jej męża z 1911 r., matki 
Eleonory, syna Kazimierza z 1920 r., córki Marii z 1933 
r. i synowej, Karoliny z Emilewiczów, żony jej najstar-
szego syna Stanisława. Dodatkowo zachowało się wiele 
pasteli przedstawiających owoce lub kwiaty i rośliny. Jed-
nym z ciekawszych obrazów jest widok z portyku dworku 
w Przewrotnem na podjazd i ogród dworski. Na pierw-
szym planie widać kolumny wspierające portyk i wspi-
nający się po nich bluszcz. Wszystkie jej obrazy są w po-
siadaniu osób prywatnych. Za to dziełem Marii, które 
mieszkańcy Przewrotnego mogą podziwiać do dzisiaj jest 
antepedium zasłaniające mensę ołtarza głównego i dwóch 
ołtarzy bocznych w kościele pw. św. Antoniego.

W życie Marii Politalskiej dwukrotnie wdarła się wojna 
światowa. Po raz pierwszy w 1914 r., kiedy to z całą rodziną 
musiała uciekać i szukać schronienia w Linz w Austrii. Na 
jednym z tamtejszych cmentarzy pochowała zmarłą w wie-
ku 10 miesięcy córeczkę Eleonorę. Po wyparciu z Galicji 
Rosjan, rodzina Politalskich wróciła do Przewrotnego. II 
wojna światowa była kolejnym kataklizmem, który zakłó-
cił ich rodzinny spokój. W listopadzie 1943 r. partyzantka 
komunistyczna zastrzeliła Stanisława Politalskiego, nie-
słusznie oskarżając go o kolaborację z Niemcami. Dalsze 
pozostawanie w Przewrotnem było zbyt ryzykowne, 27 
listopada 1943 r. razem z synową i wnuczętami, opuściła 
dworek i przez Rzeszów wyjechała do Krakowa. Pozostała 
tam aż do końca swojego życia, pielęgnowana przez córkę 
Marię Sołtykiewiczową i synową Karolinę. Majątek w Prze-
wrotnem został upaństwowiony. Maria Politalska zmarła 7 
lutego 1957 r. i została pochowana na cmentarzu Rakowic-
kim w grobowcu rodzinnym Tałasiewiczów-Bocheńskich.

Robert Borkowski

Urodzona w 1878 r. 
w Bochni Maria była 
najmłodszą z czworga 
dzieci Juliana Tałasie-
wicza i Eleonory z Go-
łębiowskich. Jej ojciec 
pełnił funkcję c. k. radcy 
sądowego i często prze-
noszono go służbowo 
do różnych miast gali-
cyjskich, aż ostatecznie 
trafił do Krakowa. Tam 
Maria zaczęła uczęsz-
czać do szkoły ss. wizy-
tek. Szybko wyszło na 
jaw, że jest utalentowa-
na artystycznie. Rodzice 
zdecydowali zatem, aby 
ich córka udoskonaliła 
swój warsztat malar-
ski i w 1905 r. zapisali 
ją do prywatnej szkoły 
Adriana Baranieckiego 
na Wydział Artystycz-
ny Wyższych Kursów 
dla Kobiet. Maria stu-
diowała tam przez trzy 
lata, jednym z jej wy-
kładowców był malarz 
i pedagog Wincenty 
Wodzinowski. Podczas 
studium Maria wyspe-
cjalizowała się w malo-

waniu portretów wyko-
nywanych w różnych technikach, głównie olejem i pastelami. 
Lubiła także malować kwiaty. Jej pracą dyplomową był por-
tret mężczyzny z czapką na głowie tzw. „baranówką”.

W 1909 r. Maria Tałasiewicz poślubiła Franciszka Ksawerego 
Politalskiego (ur. 1876 r.). Ich ślub odbył się 17 czerwca w ko-
ściele św. Szczepana w Krakowie. Niespełna trzy tygodnie 
później zmarł ojciec Marii. Po pogrzebie Franciszek Politalski 
zabrał żonę do swojego majątku ziemskiego w Przewrotnem. 
Majątek ten, który składał się jeszcze z Huciska i Pogwizdo-
wa, był w posiadaniu jego rodu już od trzech pokoleń. Ku-
pił go w 1818 r. od skarbu austriackiego jego dziadek Jakub. 
Maria i Franciszek Politalscy zamieszkali w rodowym klasy-
cystycznym dworku w Przewrotnem. Doczekali się czworga 
dzieci: Stanisława (ur. 1909 r.), Marii (ur. 1913 r.), Eleonory 
(ur. 1914 r.) i Kazimierza (ur. 1917 r.). Spośród nich jedynie 
Eleonora zmarła w niemowlęctwie, pozostałe doczekały wie-
ku dorosłego. W 1931 r., w wieku 55 lat, zmarł także jej mąż 
Franciszek. Odtąd Maria pozostawała wdową.

Dzięki majątkowi swojego męża, Maria była zabezpieczo-
na finansowo i nie zabiegała o zamówienia na portrety. 
Malowała jedynie z potrzeby serca, często portretując 
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GŁOGOWSKIE BIOGRAFIE 
MARIA TAŁASIEWICZ-POLITALSKA

Maria Tałasiewicz.  
Portret pędzla Klementyny Mien

Maria i Franciszek Politalscy w okresie zaręczyn
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Jak zaczęła się historia OSiR w Głogowie Młp.?
Referat Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głogowie Młp. rozpoczął 
działalność 10 lat temu, w listopadzie 2007 roku, czyli z dniem 
oddania do użytku krytej pływalni „Wodnik”. Pływalnia tak 
jak większość obiektów użyteczności publicznej powstała po-
nieważ wśród mieszkańców pojawiła się potrzeba stworzenia 
miejsca, które obejmie wszystkie obszary aktywności spor-
towej. Dzięki możliwości skorzystania ze środków unijnych 
w pierwszej kolejności powstał budynek pływalni, czyli basen 
sportowy i rekreacyjny, zjeżdżalnia zewnętrzna oraz jacuzzi 
i sauna sucha. Na piętrze, gdzie obecnie jest siłownia przez 
krótki okres czasu funkcjonowała niewielka kawiarnia.

Budowa krytej pływalni stała się początkiem inwestycji, 
która w dużej mierze wpłynęła na rozwój kolejnych obiek-
tów sportowych należących do OSiR.
Budowa pływalni stała się impulsem do powstania kolej-
nych obiektów sportowych. Powstał kompleks boisk „Orlik 
2012” w Głogowie Młp. i w Przewrotnem, kort tenisowy, lo-
dowisko „Biały Orlik”, siłownia „Wodnik GYM” w miejscu 
dawnej kawiarni, Miasteczko Ruchu Drogowego, boisko do 
siatkówki plażowej, a dwa lata temu siłownia zewnętrzna. 
Dzięki temu dziś możemy cieszyć się niemal kompleksową 
ofertą jaką umożliwia Ośrodek nie tylko w samym Głogo-
wie Małopolskim, ale także innych sołectwach gminy.

Baza obiektów sportowych jakie posiada Ośrodek jest 
udostępniana różnym grupom klientów. Z jakiej oferty 
korzystają?
W ramach zajęć wychowania fizycznego z basenu korzysta-
ją uczniowie wszystkich szkół z terenu gminy Głogów Młp., 
ale także uczniowie szkół zewnętrznych np. z Bratkowic czy 
Mrowli. Dodatkowo na pływalni realizowane są programy 
przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Jest również oferta 
dla klientów indywidualnych – karnety zwykłe i open umoż-
liwiające korzystanie z siłowni, pływalni i sauny bez ograni-
czeń za jedyne 100 zł miesięcznie, a bieżącą ofertę uzupełniają 
sezonowe promocje. Pływalnia oferuje również indywidualne 
i grupowe kursy pływania, zarówno dla dorosłych jak i dzieci 
oraz naukę dla dzieci poniżej 3 roku życia. Z obiektów należą-
cych do OSiR stale korzystają mieszkańcy gminy jak również 
ościennych miejscowości. Współpracujemy również z wielo-
ma instytucjami publicznymi, podmiotami o charakterze spo-
łecznym, firmami i uczniowskimi klubami sportowymi znaj-
dującymi się na terenie naszej gminy i nie tylko.

Ośrodek Sportu i Rekreacji tworzą nie tylko obiekty, ale 
także ludzie i wydarzenia. Jakie imprezy sportowe na stałe 
wpisały się w kalendarz OSiR?
Cyklicznie organizujemy Międzyszkolne Zawody Pływac-
kie – bardzo dużą imprezę sportową, w której biorą udział 
uczniowie ze szkół z całej gminy. Na pływalni rozgrywany jest 
także turniej pływacki „Liga Sześciu Miast”, w którym biorą 
udział takie miasta jak Głogów Młp., Sokołów Młp., Łańcut, 
Nowa Dęba, Nowa Sarzyna i Leżajsk. W międzyczasie są pro-
wadzone zawody pływackie, turnieje piłkarskie, siatkarskie, 
szkolne i międzyszkolne oraz wydarzenia sportowe takie jak 

Strongman Głogowski Mocarz, Bezpieczna Droga do Szkoły 
i wiele innych. W ciągu roku to ok. 50 imprez, których jeste-
śmy głównym organizatorem, współorganizatorem lub które 
wspieramy. Od wielu lat uczestniczymy w programie Orlik 
2012, w ramach którego korzystamy z dofinansowania Mi-
nisterstwa Sportu na animatorów, którzy organizują zajęcia 
i sprawują nadzór na orlikach w Głogowie i Przewrotnem.

Jakie podsumowanie nasuwa się po tych dziesięciu latach?
Dziesięć lat funkcjonowania OSiR w Głogowie Młp. na pew-
no można scharakteryzować ciągłym rozwojem, ponieważ od 
momentu budowy krytej pływalni „Wodnik” powstało dużo 
nowych obiektów sportowych przeznaczonych do czynne-
go wypoczynku. Ponadto cały czas staramy się uatrakcyjniać 
naszą ofertę i reagować na oczekiwania klientów wprowa-
dzając różne udogodnienia. Z okazji jubileuszu planujemy 
więc organizację ogólnodostępnych zawodów pływackich dla 
wszystkich mieszkańców, które będą połączone z zawodami 
międzyszkolnymi. Dodatkowo w dniach 18-19 listopada za-
praszamy na dzień otwarty pływalni, w ramach którego bez-
płatnie będzie można skorzystać ze wszystkich usług basenu.

Plany na przyszłość?
W przyszłym roku obok istniejących obiektów rekreacyj-
nych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji rozpocznie się bu-
dowa skateparku. Obiekt przeznaczony będzie do jazdy na 
rowerach typu BMX, rolkach, deskach czy hulajnogach. 
Skatepark zostanie wyposażony w elementy łatwiejsze dla 
początkujących, średnie i największe dla zaawansowanych. 
W pobliżu Ośrodka powstanie również farma fotowoltaicz-
na. Poza tym będziemy się skupiać na bieżących sprawach 
związanych z rozwojem i poszerzaniem oferty.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Katarzyna Madej

SPORT

10 LAT OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GŁOGOWIE MŁP.
Rozmowa z Pawłem Ginalskim, kierownikiem OSiR

Budowa pływalni stała się impulsem do powstania kolejnych obiektów sportowych 
należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji

Grupa AA EDEN
 w Głogowie Młp. zaprasza na spotkanie w każdy czwartek o godz. 

18.00 w Miejsko Gminnym Domu Kultury w Głogowie Młp. 
w pok. nr 109. Mitingi otwarte dla wszystkich zainteresowanych 

odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca. 
Tel. 515 249 728
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We wrześniu podopieczni trenera Jakuba Wosia rozegra-
li kilka gier kontrolnych szlifując formę przed zbliżający-
mi się rozgrywkami. W sparingu w Rakszawie pokona-
li miejscową Anilanę 3:2, a następnie wygrali we własnej 
hali przedsezonowy turniej o Puchar Burmistrza Głogowa 
Małopolskiego. W rozstrzygającym spotkaniu, po bardzo 
wyrównanym i zaciętym meczu, pokonali również 3:2 be-
niaminka III ligi, team trenera Adama Maryniaka Sportur 
Łańcut. Trener Jakub Woś miał do dyspozycji wszystkich 
zawodników, w tym trzech nowo pozyskanych Jakuba Ka-
landyka, Mateusza Wojtowicza i Michała Nieckarza.

Ciężka praca podczas przygotowań zaowocowała znakomi-
tym występem głogowskich siatkarzy podczas meczu inau-
gurującego nowy sezon. W pierwszej kolejce III ligi siatkówki 
mężczyzn siatkarze LKS Głogovii Głogów Młp. pokonali 3:0 
młody zespół AKS V LO Rzeszów i zgarnęli komplet punk-
tów. Wyrównany początek spotkania nie wskazywał na tak 
przekonywujące zwycięstwo, a raczej zwiastował trudny po-
jedynek. I tak też wyglądał cały mecz, chociaż nie wskazywał 
na to wynik poszczególnych setów. Kibice oglądali twardą 
walkę, efektowne i nieszablonowe akcje. Obydwa zespoły 

grały odważnie, ryzykownie na zagrywce i zdecydowanie 
stawiając na mocny atak. Więcej błędów popełnili jednak 
przyjezdni i gra układała się po myśli trenera Jakuba Wosia. 
Ostatecznie wygrał zespół LKS Głogovii Głogów Młp. zdecy-
dowanie lepiej rozgrywając końcówki setów. 

Anna Morawiec

Poruszając się po terenie Miasteczka Ruchu Drogowego 
w Głogowie Małopolskim pierwszoklasiści zapoznali się 
z podstawowymi zasadami, którymi należy się kierować 
będąc uczestnikiem ruchu drogowego. Podczas spotkania 
dzieci zapoznały się z zasadami bezpiecznego poruszania 
się w drodze do i ze szkoły. Najmłodsi otrzymali kilka rad, 
których należy bezwzględnie przestrzegać przed wejściem na 
jezdnię, przechodząc przez jezdnię oraz poruszając się poza 
terenem zabudowanym pieszo lub na rowerze. Dzieci pozna-
ły również podstawowe znaki drogowe i ich rodzaje, a także 
dowiedziały się, że oprócz znaków pionowych umieszcza-
nych na pionowej tarczy należy też zwracać uwagę na znaki 
poziome, które namalowane są bezpośrednio na jezdni.

Uczestniczy szkolenia dowiedzieli się, że bardzo ważnym 
elementem zwiększającym bezpieczeństwo na drodze jest 
noszenie na sobie elementów odblaskowych, dlatego każdy 
uczestnik akcji został wyposażony w odblaskową opaskę. 
Na zakończenie szkolenia każdy uczeń otrzymał pamiątko-
wy certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. W akcję 
zorganizowaną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gło-
gowie Młp. włączyli się policjanci z Komisariatu Policji 
w Głogowie Młp. oraz Straż Miejska.

Akcja została przeprowadzona w ramach programu „Popra-
wa Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na terenie Gminy 
Głogów Młp.” realizowanego w ramach programu ograni-
czania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bez-
pieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017.

Katarzyna Madej

SPORT

PIERWSZOKLASIŚCI POZNALI ZASADY  
RUCHU DROGOWEGO

Początek roku szkolnego i wzmożony ruch na drogach to doskonała okazja do przypomnienia najmłod-
szym użytkownikom dróg, jak należy bezpiecznie poruszać się po drodze. W ramach działań edukacyj-
no-profilaktycznych pierwszoklasiści z gminnych szkół wzięli udział w akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, 
podczas której z zapoznali się z podstawowymi przepisami ruchu drogowego.

Pierwszoklasiści  poznali m.in. rodzaje znaków drogowych oraz dowiedzieli się jak 
bezpiecznie pokonać drogę do i ze szkoły

ZNAKOMITA INAUGURACJA SIATKARZY GŁOGOVII
Po miesięcznych przygotowaniach i ciężkich treningach siatkarze LKS Głogovii Głogów Młp. znakomicie 
rozpoczęli nowy sezon III ligi siatkówki mężczyzn. Ciężkie treningi i wysiłek opłaciły się, aby podczas meczu 
inaugurującego nowy sezon pokonać AKS V LO Rzeszów 3:0. 

Podczas meczu inaugurującego nowy sezon siatkarze trzecioligowej LKS Głogovii 
Głogów Młp. pokonali zespół AKS V LO Rzeszów 3:0
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NORDIC WALKING
Uniwersalny rodzaj sportu dla każdego. Nie wymaga spe-
cjalistycznej wiedzy i jest bardzo łatwy do opanowania. Po-
lega na żwawym marszu z użyciem specjalnych kijów, które 
zwiększają efektywność treningu. Efektywny trening po-
prawia kondycję fizyczną, reguluje pracę serca, ale również 
pomaga spalić kalorie. Pozwala również na wypracowanie 
właściwej sylwetki, co korzystnie wpływa na kręgosłup, 
a także wzmocnienie mięśni tułowia, ramion oraz barków. 
Ten rodzaj aktywności ruchowej polecić można wszystkim 
– zarówno tym, którzy nie prowadzili wcześniej aktywne-
go trybu życia, jak i osobom aktywnie uprawiającym sport. 
Rozpoczynając swoją przygodę z Nordic Walking warto za-
poznać się z poprawną techniką marszu.

BIEGANIE
Ten rodzaju sportu wzmacnia przede wszystkim układ od-
dechowo-krążeniowy. Serce biegacza jest bardziej wydolne, 
zwiększa się jego objętość, ciśnienie się normalizuje, puls 
obniża. Naczynia krwionośne stają się elastyczniejsze, płuca 
sprawniejsze, przez to mózg jest lepiej dotleniony. Regular-
ne biegi to również sprawdzony środek antystresowy, gdyż 
podczas wysiłku wydzielają się endorfiny, czyli hormony 
szczęścia. Bieganie, szczególnie w nieco chłodniejsze dni, 
z pewnością poprawi nie tylko kondycję, ale również od-
porność. Biegając jesienią czy zimą, najlepiej ubierać się na 
cebulkę. Taki strój zapewni nam nie tylko ciepło, ale także 
odpowiednią cyrkulację powietrza i wilgoci. Nie biegajmy 
w ubraniach bawełnianych, nie odprowadzają one wilgoci, 
przez co łatwo o przeziębienie. Warto zainwestować w ko-
szulkę termoaktywną oraz lekką biegową bluzę i kurtkę.

Pamiętaj, aby przy zakupie jesiennej odzieży wybierać ubrania z jak 
największą ilością odblasków. Czasami może przydać się również la-
tarka-czołówka lub zwykła opaska na ramię z diodą.

Jogging najlepiej uprawiać w lesie czy parku – naturalne 
nawierzchnie są przyjazne stawom. Do tego można wyko-
rzystać ścieżki rekreacyjne na terenie nasze gminy, m.in. 
w rezerwacie „Bór”, Annopol czy Natura 2000 w Budach 
Głogowskich.

PŁYWANIE
Pływanie to sport dobry każdej porze roku. Podczas pływa-
nia ulgę odczuwają stawy, które codzienną pracą są bardzo 
zmęczone. Pracuje za to reszta mięśni i to dość intensyw-
nie. Wszystko dzięki zwiększonemu oporowi, dzięki które-
mu potrzebujemy włożyć w pracę rąk i nóg więcej energii 
i wysiłku. Ten rodzaj sportu jest dobry na budowę zgrabnej 
sylwetki, utratę paru kilogramów oraz w walce z cellulitem. 
Również osoby, które na co dzień pracują w pozycji siedzą-
cej i mające problemy z kręgosłupem powinny zaintereso-
wać się tym rodzajem sportu, który również wpływa ko-
rzystnie na kości. Jeśli nie potrafisz pływać, zawsze możesz 
zrelaksować się w saunie czy jacuzzi.

SIŁOWNIA I FITNESS
Jeżeli dodatkową motywację do ćwiczeń czerpiemy od in-
nych osób, warto zapisać się na siłownię. Tutaj wymagana 
jest po pierwsze spora chęć, ponieważ siłownia wymaga 
sporo wysiłku. Jednak jej efekty są znacznie szybsze i bar-
dziej spektakularne. Jesień to doskonały czas to rozpoczę-
cia przygody z siłownią. Tam znajdziesz wszelkiego rodza-
ju przyrządy do ćwiczeń, które pomogą Ci w utrzymaniu 
dobrej sylwetki. Zbudujesz zarówno masę mięśniową jak 
i zrzucisz zbędne kilogramy. Skorzystać można również 
z siłowni plenerowej np. przy Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Głogowie Młp. lub w Lasku na Piaskach w Zabajce. 

Katarzyna Madej

JESIEŃ NA SPORTOWO
Jesień przybiera różne formy – niekiedy jest ponura i deszczowa, ale bywa również złota i słoneczna. Chłodniej-
sze jesienne dni nie są jednak pretekstem do porzucenia sportu. Wszystkie odsłony jesienią stwarzają inne moż-
liwości. Aby utrzymać dobrą kondycję i czuć się zdrowo wystarczy dostosować się do panujących warunków.

Prawidłowa technika marszu Nordic Walking
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UODPARNIA, WZMACNIA I ŁAGODZI
Miód jako naturalny produkt pszczeli wzmacnia i uodpar-
nia, dając ochronę przed bakteriami i wirusami. Jest łatwo 
przyswajalny przez organizm dlatego warto wprowadzić 
codzienny rytuał picia ciepłej wody z miodem na czczo 
tuż po przebudzeniu, który pozwoli zadbać o odporność 
i dobrze wpłynie na nasze trawienie. Również w przypadku 
bólu gardła sprawdzi się ciepła woda z miodem, która ukoi 
powierzchnię gardła. Wypity rano z ciepłą wodą, herbatą 
czy kawą pobudzi i doda energii, a wieczorem pomoże za-
snąć i ukoi nerwy.

MIÓD ZAMIAST CUKRU
Miód zawiera 21 pierwiastków ważnych dla ludzkiego or-
ganizmu w tym aminokwasy i witaminy, dlatego dobrze 
jest zastąpić nim cukier, który oprócz energii nie dostarcza 
nam żadnych innych składników odżywczych. To dlatego 
nazywany jest „pustymi kaloriami”. Jest najbardziej kalo-
ryczną substancją słodzącą. W przeciwieństwie do cukru 
miód posiada właściwości antybakteryjne, detoksykacyj-
ne oraz te wpływające na regulację ciśnienia i większą od-
porność organizmu. To właśnie te właściwości stanowią 
o wartości miodu.

W KOSMETYCZCE
Dobroczynne właściwości miodu cenione są również w ko-
smetyce. Jesienią i zimą warto więc zaopatrzyć się w kremy 
do twarzy, rąk, balsam do ciała czy pomadki, które w swo-
im składzie mają miód. Krem z miodem świetnie odmłodzi 
skórę, a do tego rozjaśni cerę i poprawi jej koloryt. Miód 
dzięki witaminie H, łagodzi podrażnienia i zapobiega sta-
nom zapalnym skóry. To prawdziwy zbawienny balsam dla 
skóry szorstkiej, spierzchniętej i popękanej. Włosy też lubią 
miód pszczeli, szczególnie, jeśli mają odcień blond.

JAKI MIÓD WYBRAĆ?
Miód spadziowy. Ma zielonkawy kolor i korzenny smak. 
Jest najmniej słodki. Wykorzystywany do produkcji sy-
ropów wykrztuśnych. Zielonkawy syrop ma też działanie 
przeciwzapalne i antybakteryjne. Najlepszy jesienią, bo ma 
właściwości antybiotyczne i poprawiające odporność.

Miód lipowy. Ma jasnożółtą barwę. Wspomaga leczenie 
przeziębienia i grypy. Ma działanie antybiotyczne, prze-
ciwgorączkowe i przeciwkaszlowe. Ułatwia zasypianie.

Miód wrzosowy. Ma barwę ciemnobrunatną, po skrystali-
zowaniu pomarańczową. Charakteryzuje się ostrym, gorz-
kim smakiem. Wykorzystywany głównie przy schorzeniach 
układu moczowego.

Miód rzepakowy. Jest słodki, ale z gorzkawą nutą i od-
znacza się słomkowym kolorem. Zawiera olejki eteryczne, 
goryczki, witaminy, aminokwasy i dużą ilość glukozy. Ma 
właściwości detoksacyjne, jest łagodny dla wątroby.

Miód wielokwiatowy. Ma żółtą barwę, po skrystalizowa-
niu przybiera kolor jasnobrunatny. Jest bardzo słodki. Wła-
ściwości miodu wielokwiatowego wykorzystuje się przy 
anemii, zmęczeniu, zapaleniu gardła i przeziębieniu. Stoso-
wany również w leczeniu chorób serca i regulacji ciśnienia.

Miód akacjowy. Przyśpiesza regenerację błon śluzowych 
żołądka, przez co zapobiega chorobom wrzodowym żołąd-
ka i dwunastnicy, wspomaga trawienie. Wykorzystywany 
też przy schorzeniach nerek i dróg moczowych.

Katarzyna Madej

MIÓD – NAJLEPSZY ŚRODEK NA CHŁODNĄ JESIEŃ
O dobroczynnych właściwościach miodu słyszymy niemal wszędzie. Dodawany do lekarstw, kosmetyków 
i potraw naturalnie wzmacnia i uodparnia. Co więcej ma właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne. 
Systematycznie spożywany daje najlepsze efekty w profilaktyce chorób w sezonie jesienno-zimowym. 

Miód jest naturalnym produktem spożywczym, posiadającym wiele dobroczynnych 
właściwości. Warto go wykorzystać w codziennej diecie i pielęgnacji

Wsparcie dla rodzin z gminy Głogów Małopolski

W miesiącach październik-grudzień w ramach projektu „Wsparcie 
rodziny najlepszą inwestycją” realizowanego przez Miejsko Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim odbywać 
będą się spotkania profilaktyczne dla uczestników projektu, zarówno 
tych dorosłych jak i dzieci. Spotkania dotyczyć będą takich zagad-
nień jak profilaktyka uzależnienia od alkoholu, profilaktyka uza-
leżnień od gier komputerowych, socjoterapia, trening kompetencji 
rodzicielskich, zapobieganie agresji i przemocy rówieśniczej. Wyżej 

wymienione formy wsparcia prowadzone będą przez specjalistów 
posiadających wysokie kompetencje i doświadczenie.

Zachęcamy także do korzystania z Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego 
funkcjonującego w ramach projektu „Wsparcie rodziny najlepszą inwe-
stycją”, w którym można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, psy-
chologicznej oraz pomocy mediatora. Harmonogram Punktu zamiesz-
czony był w poprzednim numerze gazety oraz na stronie internetowej.

Przypominamy także, że od przyszłego roku rusza druga tura projektu, 
w której wsparciem objętych zostanie kolejne 40 rodzin z terenu gmi-
ny Głogów Małopolski. Chętne rodziny zapraszamy do biura projektu, 
które mieści się w pokoju nr 111 w MGOPS w Głogowie Młp. Wszelkie 
informacje dostępne są pod numerem telefonu: 507 755 850.

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany
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Podsmażone kawałeczki 
mięsa wrzucić do gotu-
jącej się kapusty i wy-
mieszać. Gotować razem 
ok. pół godziny. (Mięso 
można również wcześniej 
zapeklować i podpiec 
w piekarniku. Wystudzo-
ne pokroić i dodać do 
kapusty.) Następnie do-
rzucić do kapusty boczek, 
pokrojony wcześniej 
i podsmażony na patelni 
razem z drobno pokro-
joną cebulą. Podgotować 
wszystko razem ok. 15 
minut. Kiełbasę pokroić 
w półplasterki i podsma-
żyć na patelni, aby pu-
ściła nadmiar tłuszczu. 
Odsączyć z wytopionego 
tłuszczu i dodać do bigosu. Dorzucić suszone śliwki. Całość 
dokładnie wymieszać i dalej gotować kilkanaście minut.
6. Bigos doprawić solą, pieprzem, mieloną papryką i przy-
prawą maggi. Na koniec dodać przecier pomidorowy (moż-
na go podsmażyć na patelni). Wszystko dokładnie wy-
mieszać i gotować jeszcze ok. pół godziny. Bigos najlepiej 
podawać następnego dnia z chlebem. Smacznego!

Anna Morawiec

SKŁADNIKI: 1 średnia główka białej kapusty, 1 ½ kg ki-
szonej kapusty (może być z marchewką) lub słoik 1 ½ litra, 
1 ½ mięsa wieprzowego (łopatka, szynka lub karczek), ½ kg 
boczku, 1 kg kiełbasy, 15 dag suszonych śliwek bez pestek 
(polskich), garść suszonych leśnych grzybów, 2 duże cebule, 
sól i pieprz do smaku, 1 łyżeczka ostrej papryki w prosz-
ku, 5 listków laurowych, 10 ziarenek ziela angielskiego,  
1 łyżeczka kminku, mały słoiczek przecieru pomidorowego.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
1. Główkę kapusty oczyścić z wierzchnich liści i drobno po-
szatkować. Włożyć do garnka, dolać trochę wody (ok. 1 ½ 
litra) i gotować pod przykryciem ok. pół godziny.
2. Suszone grzyby namoczyć i ugotować w niewielkiej ilości 
wody (ok. ½ litra). Pokroić.
3. Kapustę kiszoną odcisnąć z soku i drobno pokroić. Wrzu-
cić do dużego garnka, zalać wodą tak, aby przykryła kapu-
stę i gotować ok. 20 minut. Po tym czasie sprawdzić, czy 
woda nie jest zbyt kwaśna – jeśli tak, odlać wodę, a kapustę 
zalać świeżą wodą i gotować jeszcze ok. 30 minut.
4. Gdy kapusta jest odpowiednio kwaśna, dodać do niej 
podgotowaną kapustę słodką (bez wody, w której się goto-
wała, najlepiej wybierać ją z wody łyżką cedzakową). Obie 
kapusty dokładnie wymieszać i razem gotować. Dorzucić 
liście laurowe, ziele angielskie i kminek oraz pokrojone 
grzyby wraz z wywarem. Wymieszać.
5. Mięso umyć i pokroić, posolić i posypać pieprzem. Ob-
smażyć na patelni z każdej strony do lekkiego zrumienienia. 

LIFESTYLE

SALONIK PRASOWY (W BIEDRONCE )
GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, UL. PIŁSUDSKIEGO 24
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NASZE SMAKI – BIGOS STAROPOLSKI

Czas chłodnej i deszczowej jesieni to okres, kiedy w naszej kuchni króluje m.in. kapusta. W kuchni polskiej 
mamy kapustę białą, czerwoną, pekińską oraz kiszoną. W daniach kuchni polskiej kapusta ma wiele zasto-
sowań – z kapusty kiszonej w połączeniu ze słodką przyrządza się bigos – danie niemal narodowe. Prezen-
tujemy przepis na tradycyjny bigos z leśnymi grzybami.

Przepis pochodzi z książki  
„Tradycja Smak i Wdzięk”, zawierającej przepisy 

przygotowane przez panie z kół gospodyń 
wiejskich m.in. z terenu gminy Głogów Młp.

KONKURS NA PRZEPIS!
Lubisz piec, a znajomi chwalą Twoje wypieki? Ten 
konkurs jest właśnie dla Ciebie! Przyślij przepis na 
dowolne ciasto i wygraj nagrodę niespodziankę 
oraz publikację swojego przepisu w kolejnym nu-
merze Ziemi Głogowskiej.

Konkurs skierowany jest do wszystkich miłośników wypieków, 
którzy ukończyli 18 rok życia. Aby wziąć udział w konkursie 
należy przysłać przepis na dowolne ciasto, najlepiej z wykorzy-
staniem sezonowych produktów, które będzie wyróżniać się 
zarówno ciekawym smakiem, jak i prostotą wykonania. Prze-
pis wraz ze zdjęciem wypieku oraz adresem i numerem kon-
taktowym autora należy dostarczyć do biura redakcji Ziemi 
Głogowskiej, mieszczącego się w Miejsko Gminnym Domu 
Kultury w Głogowie Młp. przy ul. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego 12, pokój nr 9 B, do dnia 20 listopada br. włącznie. 
Dyżur redakcji w każdy czwartek w godzinach: 12.30 – 15.30.

Spośród wszystkich zgłoszeń Redakcja wybierze laureata Kon-
kursu. Autor najlepszego przepisu zostanie nagrodzony nagro-
dą niespodzianką, a zwycięski przepis zostanie opublikowany 
w kolejnym numerze Ziemi Głogowskiej (nr 11/2017). 

Anna Morawiec
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Głogów Młp.: Sklep „Super - Sam” GS*; 
Sklep Delikatesy „Dwójka” GS; Sklep 
Delikatesy „Centrum”; PIWEX Sklep 
firmowy ul. Długa (osiedle Słoneczne); 
Sklep nr 6 w Głogowie Młp. (osiedle Sło-
neczne) GS; Sklep p. Zofii Liszcz; Salo-
nik prasowy w Biedronce.
Wysoka Głogowska: SPAR; Sklep p. 
Furman
Budy Głogowskie: Sklep nr 10 - GS; 
Sklep p. Bober; Sklep p. Kogut
Przewrotne: Sklep p. Rusin; Sklep nr 9 
"Delikatesy Centrum" - GS
Styków: Sklep p. Pasek
Pogwizdów Stary: Sklep p. Kluzińskich
Hucisko: Sklep nr 8 - GS
Zabajka: Sklep nr 11 - GS, Sklep KAMA
Miłocin: Delikatesy „Dwójka” - GS
Rudna Mała: Sklep nr 16 „Delikatesy 
Centrum” - GS
Lipie: Delikatesy „Premium” - GS
Rogoźnica: Sklep p. Marczydło

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

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

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

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

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

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

lub alarmowy: 997, 112

Kronika Policyjna

Kalendarium

4 listopada – mecz siatkarzy o mistrzostwo III ligi, LKS Głogovia – PZL Sędziszów 
Młp., hala sportowa ZSO, godz. 18.00

5 listopada – mecz LKS Głogovia – Unia Nowa Sarzyna, Stadion Miejski w Głogowie 
Młp., godz. 11.00

8 listopada – rozstrzygnięcie XII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Nasz 
Wspólny Świat 2017”, godz. 11.00, MGDK w Głogowie Młp.

10 listopada – promocja kolejnego tomiku „Kronik Głogowskich”, MGBP w Głogowie 
Młp. , godz. 18.00

11 listopada

– gminne obchody Dnia Niepodległości, rozpoczęcie Mszą Św. w  parafii 
Trójcy Przenajświętszej w Głogowie Młp. o godz. 8.00, koncert niepodle-
głościowy, składanie kwiatów na rynku

– mecz Orzeł Wysoka Głogowska – Grunwald Budziwój, stadion w Wyso-
kiej Głogowskiej, godz. 14.00

12 listopada 
– mecz Victoria Budy Głogowskie – Iskra Zgłobień, stadion w Budach 

Głogowskich, godz. 14.00

– mecz KP Zabajka – Świlczanka Świlcza, stadion w Zabajce, godz. 14.00

14 listopada 
– podsumowanie XIV Wojewódzkiego Konkursu Twórczości Plastycznej 

Dzieci i Młodzieży „Święty Hubert wzorem współczesnego ekologa”, 
godz. 12.00, ZS w Pogwizdowie Nowym

19 listopada – mecz LKS Głogovia – Piast Tuczempy, Stadion Miejski w Głogowie 
Młp., godz. 11.00

03.10.br. – uszkodzenie okien nowobudowanego domu w Rogoźnicy.

04.10.br. – wypadek drogowy w Wysokiej Głogowskiej, w wyniku którego obrażeń 
ciała doznała kierująca rowerem. 

10.10.br. – śmiertelny wypadek przy pracy na terenie jednej z firm w Rogoźnicy, 
w wyniku którego zmarł pracownik firmy.

13.10.br. – kradzież dowodu osobistego w Głogowie Małopolskim.

14.10.br. – oszukanie pracownika jednego ze sklepów na terenie Głogowa Mało-
polskiego przez kobietę narodowości romskiej przy wydawaniu pienię-
dzy metodą na tzw. „przekładkę”.

18.10.br. – naruszenie czynności narządów ciała mężczyzny w miejscowości Prze-
wrotne. 

20.10.br. – psychiczne i fizyczne znęcanie się mężczyzny nad konkubiną w Budach 
Głogowskich.

21.10.br. – oszustwo internetowe za pośrednictwem portalu Allegro na szkodę 
mieszkańca Głogowa Małopolskiego.

24.10.br. – zawiadomienie o przywłaszczeniu przesyłki kurierskiej, która miała 
miejsce w grudniu 2015 r.
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