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77. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ
Mija 77 lat od kiedy z obozu w Kozielsku wyruszył pierwszy transport jeń-
ców kierowanych na egzekucję do Katynia. Dwa dni później rozpoczę-
ła się likwidacja obozów w Starobielsku i Ostaszkowie. 12 kwietnia ofiary 
zbrodni katyńskiej upamiętniono w Głogowie Młp.

Uroczystości odbyły się przy obelisku ku czci polskich oficerów pomordowanych 
w Katyniu, Twerze i Charkowie. Po odśpiewaniu uroczystego „Mazurka Dąbrow-
skiego” Burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj wygłosił przemówienie, a następnie 
ks. Mateusz Mycek zainicjował wspólną modlitwę w intencji Ojczyny. W wyda-
rzenia tamtego okresu wprowadzili zgromadzonych uczniowie Zespołu Szkół 
w Głogowie Młp. przedstawiając krótki program słowno-muzyczny. Odczytano 
również apel pamięci i złożono kwiaty. Głogowski obelisk upamiętnia nazwiska 
siedmiu oficerów Wojska Polskiego i Policji Państwowej z terenu Gminy Gło-

gów Młp., którzy wiosną 1940 r. zostali zamordowani strzałem w tył głowy przez 
NKWD w Katyniu, Twerze i Charkowie: ppłk Józefa Piesowicza, por. Stanisława 
Krydę, por. Józefa Franciszczaka, por. Pawła Tęczę, ppor. Henryka Domańskiego, 
por. Jana Grodeckiego i aspiranta Ludwika Osiniaka.

W uroczystościach udział wzięli: przedstawiciele władz gminy, uczniowie Zespo-
łu Szkół w Głogowie Młp. wraz z samodzielnym plutonem strzelców, uczniowie 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących, podopieczni ŚDS w Wysokiej Głog., grupa 
z Parafialnego Przedszkola im. Św. Michała Archanioła.

Anna Morawiec

POLECAMY

Z OBIEKTYWU

Burmistrz Głogowa Młp. podziękował zgromadzonym za pielęgnowanie pamięci o bohaterach
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Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. pod przewod-
nictwem bpa Jana Wątroby, który w homilii wyraził 
radość z powstania tak pięknego Dzieła Miłosierdzia, 
którego otwarcie wpisało się w przeżywany właśnie 
w parafii Tydzień Miłosierdzia. Podczas Mszy Św. 
Ksiądz Biskup dokonał poświęcenia kaplicy pw. św. 
Wincentego a Paulo oraz erygował Drogę Krzyżo-
wą. Następnie poświęcił cały budynek odwiedzając 
przebywających tam pacjentów i udzielając im pa-
sterskiego błogosławieństwa. W uroczystości wzięli 
udział duchowni, władze miasta, sponsorzy, personel 
zatrudniony w placówce oraz mieszkańcy Głogowa 
Młp. Swoje podziękowania dla wszystkich, którzy 
przyczynili się do budowy Zakładu wyraził Ks. Pro-
boszcz Adam Samel.

Zakład jest prowadzony przez Caritas Diecezji Rze-
szowskiej. Placówka świadczy całodobową opiekę oso-
bom starszym, zmagającym się z ciężkimi chorobami 
oraz osobom po przebytych operacjach, które wyma-
gają stałej opieki i rehabilitacji. Obecnie w Zakładzie przeby-
wa 18 pacjentów, ale placówka stara się o przyjęcie kolejnych 
chorych, gdyż jest przystosowana do objęcia opieki nad 40 
osobami. W budynku znajduje się oddział dla chorych, po-
mieszczenia biurowe i rehabilitacyjne, kaplica oraz kuchnia. 
Zakład posiada również odpowiedni personel: lekarzy, pie-
lęgniarki, pomoc medyczną, psychologa, fizjoterapeutę, far-
maceutę, księgowego i konserwatora.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Głogowie Młp. jest 
wotum, złożonym przez Parafię za dar Koronacji Obra-
zu Matki Bożej Głogowskiej Uzdrowienie Chorych oraz 
Nadzwyczajnego Jubileuszu Roku Miłosierdzia, który był 
przeżywany w ubiegłym roku. Powstanie Zakładu to rów-
nież forma  powrotu do korzeni parafii, przy której niegdyś 
funkcjonował drewniany szpital dla ubogich ufundowany 
przez Mikołaja Spytkę Ligęzę. Kolejny, ale już murowany 
szpital dla ubogich wybudowała następna właścicielka Gło-
gowa Urszula Lubomirska, a budynek ten stoi do dziś jako 
„Dom pod krzyżem”.

Budowę Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Głogowie 
rozpoczęto 7 kwietnia 2009 r. W przeciągu kilku miesięcy bu-
dynek był już w stanie surowym zamkniętym. 15 maja Ksiądz 
Biskup Kazimierz Górny wmurował kamień węgielny. Od 
czasu poświęcenia kamienia węgielnego, przez 6 lat, nie były 
wykonywane żadne prace przy budynku. Brakowało fundu-
szy, a Parafia czyniła przygotowania związane z oczekiwanym 
darem koronacji Matki Bożej Głogowskiej. Impuls do kon-
tynuacji prac dał nowy pasterz diecezji rzeszowskiej Ksiądz 
Biskup Jan Wątroba. W lutym 2016 r. Ksiądz Biskup przybył 
do Głogowa Młp. wraz z dyrektorem rzeszowskiego Caritas 
i wyraził pragnienie, by rozpoczęte prace były kontynuowane. 
Dzięki życzliwości i ofiarności miejscowych parafian, licznych 
właścicieli firm, sponsorów i wykonawców zostały wykonane 
instalacje elektryczne, gazowe, grzewcze, przywoławcze, alar-
mowe, przeciwpożarowe, klimatyzacyjne i hydranty. Powstały 
wylewki, tynki i strop podwieszany z podwójnej płyty ognio-
odpornej. Wykonano i wprawiono 104 drzwi, pomalowano 
5000 metrów kwadratowych ścian i położono 1800 metrów 
kwadratowych płytek ceramicznych. Powstała kaplica szpital-
na pod wezwaniem świętego Wincentego a Paulo, do użytku 
przygotowano wszystkie łazienki. W wyposażenie Zakładu 
zaangażował się Caritas Diecezji Rzeszowskiej. W grudniu 
2016 r. budynek Zakładu został odebrany przez Nadzór Bu-
dowlany, Państwową Straż Pożarną, Sanepid i Farmację. Od 
stycznia 2017 roku do trwały poszukiwania personelu ob-
sługującego całodobowo Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. 
W marcu 2017 r. została podpisana pierwsza umowa z Fun-
duszem Zdrowia. W międzyczasie budynek został ogrodzo-
ny. Obecnie trwają prace w otoczeniu budynku – wykonano 
już inwestycje związane z budową parkingu z przodu i tyłu 
budynku wraz z ciągiem chodnikowym dla pieszych, zreali-
zowane z budżetu Gminy. W maju br. planowane jest przygo-
towanie ogrodu dla chorych. 

Katarzyna Madej

FAKTY I OPINIE

UROCZYSTE OTWARCIE ZAKŁADU  
PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO

26 kwietnia br. miało miejsce uroczyste otwarcie Parafialnego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. 
Matki Bożej Głogowskiej Uzdrowienie Chorych w Głogowie Młp. Poświęcenia placówki dokonał Ordyna-
riusz Rzeszowski Ks. bp Jan Wątroba.

Biskup Rzeszowski odwiedził chorych, udzielając im pasterskiego błogosławieństwa

Budynek Zakładu poświęcił Ksiądz Biskup Jan Wątroba.  
Na zdjęciu wraz z Kierowniczką Zakładu Małgorzatą Krzysztofińską  

oraz Dyrektorem Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. Stanisławem Słowikiem
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Niedawno w Głogowie Młp. powstało SAUNARIUM Termy 
Głogowskie. Proszę przybliżyć czytelnikom Waszą ofertę.
Termy Głogowskie to wyjątkowe miejsce na mapie Polski pro-
pagujące kulturę poprawnego saunowania. Obiekt jest przygo-
towany do przebywania około 45 -50 osób. W skład wewnętrz-
nej części Saunarium wchodzą: sauna fińska (6-8 osobowa), 
łaźnia parowa typu LACONIUM, bardzo duża łaźnia parowa, 
pokój kąpielowy Indi Hammam z wanną do aromatycznych 
kąpieli i natryskiem, ścieżka Kneippa, natryski wrażeń, stud-
nia do schładzania, wiaderko z lodowatą wodą, 12 osobowe 
jacuzzi, pomieszczenie wypoczynkowe zaaranżowane w skal-
nej grocie z podgrzewanymi i profilowanymi leżankami, lod-
opad i część wypoczynkowa z leżakami. Część zewnętrzna 
Saunarium to 20-osobowa „Ruska bania” w której odbywają 
się seanse z udziałem saunamistrza, łaźnia błotna, studnia do 
schładzania, zewnętrzna wanna spa, prysznic w skale, domek 
fiński z łóżkami posłanymi sianem i zewnętrzna część wypo-
czynkowa z leżakami. Obiekt jest czynny przez pięć dni w ty-
godniu: od środy do piątku w godzinach 18.00 – 22.00, a w so-
boty i niedziele od 16.00 do 22.00.

Organizujecie też ciekawe wieczory tematyczne i tak zwa-
ne rytuały saunowe. Na czym to polega?
W Termach Głogowskich oferujemy klientom inny wymiar 
sanowania. Oprócz, nazwijmy to „normalnego” korzystania 
z saun i łaźni, co godzinę odbywają się tzw. rytuały saunowe. 
Ceremonie te prowadzi sauna mistrz, polewa piec natural-
nymi olejkami aromatycznymi ukrytymi w lodowych kulach 
lub rozpuszczonymi w wodzie i w rytm muzyki przy pomo-
cy ręcznika nawiewa ciepło na siedzących w saunie klientów. 
Ceremonia nazywana jest również „naparzaniem”. Taki spo-
sób korzystania z sauny jest bardzo popularny w zachodniej 
Europie, a do naszego kraju zawitał już około 10 lat temu 
i z miesiąca na miesiąc cieszy się coraz to większą popu-
larnością. W Termach Głogowskich organizujemy również 
tematyczne Noce Saunowe. Mamy już za sobą Walentyn-
kową Noc Saunową, Krakowsko-Góralską NS i Tybetańską 
NS, a przed nami Grecka NS, która odbędzie 12 maja. Na 
Nocach Saunowych bawimy się do drugiej w nocy, a oprócz 
turniejowych pokazów najlepszych saunamistrzów z Polski 
jest tematyczna muzyka i poczęstunek. Oprócz tego w łaźni 

parowej hammam robimy seanse peelingowe. Po nałożeniu 
takiej mikstury na całe ciało przebywamy kilkanaście minut 
w atmosferze ciepła i wysokiej wilgotności. Po takim zabiegu 
nasze ciało staje się aksamitne i jedwabiste. Takie noce orga-
nizujemy co najmniej raz w miesiącu.

Czy w ofercie są również masaże? 
Tak, w ofercie Term Głogowskich są również masaże i zabiegi 
pielęgnacyjne na ciało. Do najciekawszych należą: masaż go-
rącymi kamieniami,  okłady z błota z Morza Martwego, masaż 
lomi lomi czy klasyczny rytuał Hammam. Mamy także łaźnie 
błotną a w niej możliwość skorzystania we dwoje z zabiegu Ra-
sul. Każdy z nich jest gwarancją po ciężkim tygodniu pracy.

Czy z sauny trzeba umieć korzystać?
Oczywiście że tak, całość prawidłowych zachowań to tak zwa-
na kultura saunowania, a składa się na nią szereg rytuałów 
niezależnych od tego z jakiego rodzaju sauny korzystamy. Naj-
ważniejsze to zachowanie higieny, zdrowego rozsądku i zasad 
dobrego wychowania wszak saunę dzielimy innymi osobami. 
O szczegółach jednak opowiadają nasi sauna mistrzowie każ-
demu z klientów przy pierwszej wizycie, a i w trakcie saunowa-
nia na bieżąco czuwamy nad jego poprawnością.

A czy są jakieś przeciwskazania do korzystania z sauny?
Jest takie fińskie powiedzenie „Do sauny może pójść ten, kto 
o własnych siłach potrafi do niej dojść”. Jednak są pewne prze-
ciwskazania do korzystania z zabiegów saunowych. Są to cho-
roby układu krążenia, infekcje, nowotwory, choroby wrzodo-
we, zaawansowana ciąża czy podwyższona temperatura ciała, 
ponieważ powietrze w saunie, które ma wpływ na skórę oraz 
układ oddechowy, powoduje wzrost temperatury ciała. Każdy 
więc, kto ma problemy zdrowotne, bądź przewlekłe choroby 
zanim rozpocznie przygodę z saunowaniem bezwzględnie po-
winien najpierw skonsultować się ze swoim lekarzem.

Na terenie NTB Active Club jest mini pole golfowe, kom-
pleks SPA, restauracja. Czy termy są uzupełnieniem tej 
oferty, czy stanowią osobny element?
Przebywając wiec na obiekcie bez problemu można korzy-
stać w pełni ze wszystkich dostępnych tu atrakcji.  Nasi go-

WYDARZENIA

PROPAGUJEMY KULTURĘ  
POPRAWNEGO SAUNOWANIA

Rozmowa z Łukaszem Leniar – właścicielem obiektu SAUNARIUM Termy Głogowskie

„Ruska bania”

Budynek SPA
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niego plażą. Dzięki niemu chcemy na czas sezonu letniego, 
kiedy samo saunowanie nie cieszy się aż tak dużą popular-
nością urozmaicić ofertę obiektu. Do południa basen był 
otwarty dla wszystkich osób, również tych którzy korzysta-
ją z oferty NTB Acitve Club, a później w godzinach popołu-
dniowych i wieczornych oddzielimy tą strefę i udostępnia-
my ją wyłącznie dla pasjonatów poprawnego saunowania.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Katarzyna Madej

WYDARZENIA

BĘDZIE WIELKI  
PIKNIK RODZINNY

Już 20 maja w Centrum Promocji Obszarów Natura 
2000 w Budach Głogowskich odbędzie się II Spor-
towy Piknik Rodzinny połączony z charytatywnym 
Półmaratonem „Biegam i Wspieram”. Celem im-
prezy będzie wsparcie osób niepełnosprawnych.

Piknik rozpocznie się Biegiem Charytatywnym na dy-
stansie półmaratonu „Biegam i Wspieram” z Kolbuszowej 
do Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Budach 
Głogowskich. Dodatkowo w ramach akcji po raz drugi 
odbędzie się Sportowy Piknik Rodzinny. W programie 
m. in. biegi dla dzieci, zawody Nordic Walking, rozgryw-
ki sportowe, kiermasz prac osób niepełnosprawnych, gry, 
zabawy, dmuchane zjeżdżalnie, ścianka wspinaczkowa, 
poczęstunek i wiele innych atrakcji. Szczegóły na plakacie.  
Zapraszamy!

Anna Morawiec

Domek fiński z łóżkami posłanymi sianem
Na StroNie www.zieMiaGloGowSKa.Pl

została przeprowadzona na sonda na temat:

„Czy korzystasz z atrakcji rekreacyjno-turystycznych 
na terenie gminy Głogów Młp.”

Oto jej wyniki:

ście mają do dyspozycji cały ośrodek a wiec  pole golfowe, 
miejsce na ognisko, boisko do siatkówki plażowej, boisko 
do gry w boulle, restaurację, domek myśliwski,  halę sporto-
wą, plac zabaw dla najmłodszych i co ważne duży parking. 

Czy jest zapotrzebowanie mieszkańców gminy i okolic na 
tego typu rozrywkę? Czy Głogów Młp. to dobre miejsce na 
tego typu działalność?
Powiedziałbym, że wręcz idealne.  Przyjeżdża do nas dużo 
osób z całej Polski, są grupy z Lublina, Kielc, Tarnobrze-
ga, Sanoka, Leska, Dębicy, ostatnio zapowiedziała się grupa 
z Wrocławia. W Polsce funkcjonuje coś takiego jak turysty-
ka saunowa, czyli grupy znajomych umawiają się i w dany 
weekend jadą sobie w różne miejsca Polski posaunować. 
Będąc tutaj można połączyć wszystkie atrakcje spędzając 
naprawdę fantastyczny weekend.

Jakie ma Pan palny na przyszłość w związku z ofertą term?
Obecnie budujemy saunę eventową na co najmniej 50 osób, 
w której odbywać się będą nie tylko pokazy najlepszych 
saunamistrzów z Polski i zagranicznych gości, ale również 
ogólnopolskie zawody dla przedstawicieli tego zawodu. Ko-
lejna inwestycja to basen zewnętrzny wraz z przynależną do 

http://www.ziemiaglogowska.pl
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ŚCieŻKi PrzYroDNiCzo-eDUKaCYJNe 
w rezerwaCie „BÓr”

Na terenie rezerwatu „Bór” istnieją dwie ścieżki przyrod-
niczo-edukacyjne. Obie swój początek mają w pobliżu par-
kingu stacji „Lotos” w Głogowie Młp. Punktem kończącym 
obie ścieżki jest strzelnica myśliwska PZŁ. W rezerwacie 
tym objęte są ekosystemy charakterystyczne dla dawnej 
Puszczy Sandomierskiej. Oprócz fauny i flory opieką oto-
czone są miejsca pamięci związane z martyrologią ludności 
polskiej i żydowskiej w czasie II wojny światowej.

Krótsza ze ścieżek oznakowana jest kolorem pomarańczo-
wym i liczy 8 przystanków. 1. Mogiły poległych Żydów; 2. 
Mogiła polska; 3. Bór mieszany Querco roboris-Pinetum; 4. 
Starodrzew sosnowo-bukowy z czosnkiem siatkowym oraz 
naturalnymi odnowieniami buka i graba; 5. Forma typowa 
boru mieszanego; 6. Wydmy; 7. Zarośla z wierzbą uszatą; 8. 
Monokultura dębu czerwonego.

Dłuższa ścieżka oznakowana jest na czerwono. Liczy 12 
przystanków, oprócz pierwszych sześciu przystanków jak 
na trasie krótszej, także przystanki: 1. Oczko wodne; 2. Bór 
mieszany z dużym udziałem świerka; 3. Ols porzeczkowy; 
4. Bór mieszany z trzęślicą modrą; 5. Bór mieszany – forma 
typowa; 6. Ośrodek szkolenia strzeleckiego.

ŚCieŻKa PrzYroDNiCzo-eDUKaCYJNa aNNoPol
Ścieżka tworzy pętlę zaczynającą się i kończącą przy stawach 
rekreacyjnych w Głogowie Młp. (znajduje się tu utwardzony 
parking samochodowy). Ścieżka przebiega przez drzewostany 
zróżnicowane wiekowo i gatunkowo, porastające piaszczyste 
wydmy. Na trasie można zobaczyć uprawy leśne, różne stadia 
rozwojowe lasu, a także spotkać wszystkie główne gatunki la-
sotwórcze drzew. W połowie drogi przy Nadleśnictwie Gło-
gów urządzono zieloną klasę z zadaszonymi ławkami i sto-
łami, z miejscem na ognisko. Na miejscu ustawione zostały 
tablice informacyjne opisujące las i procesy w nim zachodzące.

SzlaKi rowerowe i KoNNe
trasa rowerowa niebieska: Głogów Młp. – wysoka Gło-
gowska (5,5 km). Zaczyna się na głogowskim Osiedlu Niwa, 
obok kompleksu boisk sportowych. Tu postawiono wiatę, 
dwa ławostoły, a także stojaki rowerowe i tablicę informująca 
o przebiegu tras rowerowych. To samo czeka na rowerzystów 
na końcu trasy. Na trasie zlokalizowano dwa miejsca posto-
jowe na odpoczynek. Trasa kończy się w Wysokiej Głog.

trasa rowerowa zielona: Głogów Młp. – Budy Głogowskie 
(9 km). Zaczyna się w tym samym miejscu gdzie trasa pro-
wadząca do Wysokiej Głogowskiej i częściowo, na początku 
biegu, pokrywa się z nią. Biegnie jednak na północny-za-
chód, by doprowadzić rowerzystów do Bud Głogowskich.

trasa rowerowa pomarańczowa: Głogów Młp. – Pogwiz-
dów Stary (15 km). Zaczyna się przy wiacie obok krytej 
pływalni „Wodnik” w Głogowie Młp. Następnie odbija na 
północ prowadząc wzdłuż stawów i wyprowadza turystów 
z Głogowa Młp. by po chwili wprowadzić ich na leśne dro-
gi. Następnie polami, ocierając się o kilka miejscowości 

dociera do Przewrotnego, skąd asfaltową drogą wiedzie do 
Rajskiej Doliny w Pogwizdowie Starym. Osoby preferujące 
dłuższe dystanse mogą pojechać dalej do Raniżowa.

trasa rowerowa czerwona: „leśny Szlak eurogalicji”, 
Głogów Młp. – Sokołów Młp. – Kamień (50 km, w tym 17 
km w Gminie Głogów Młp.). Również rozpoczyna się przy 
wiacie zlokalizowanej nad stawem, obok Krytej Pływalni 
„Wodnik” w Głogowie Młp. Biegnie uliczkami Głogowa 
na południe między zabytkowymi kamieniczkami, obok 
Sanktuarium MB Głogowskiej, mija Cmentarz Żydowski, 
Dąb Papieski przy kościele na os. Niwa aż do lasu Bór. Da-
lej prowadzi obok mogiły polskiej, Żydowskiej, ośrodka 
PZŁ, kopalni gazu, by dobić na północ, a następnie odbić 
na wschód na teren Gminy Sokołów Młp. doprowadzając 
turystów do dworku myśliwskiego w Gminie Kamień.

traSY MieSzaNe
trasa pieszo-konno-rowerowa zabajka-lipie-zabajka 
(10 km). Swój początek ma przy LKJ „Zabajka” w Zabajce. 
Początkowo wiedzie lasem, by następnie drogami pomię-
dzy polami i łąkami dotrzeć w okolice stawów w Lipiu. Tu 
przy zagajniku leśnym wykonuje pętlę i na powrót wśród 
łąk i pól prowadzi do lasu w Zabajce i LKJ.

trasa pieszo-konno-rowerowa zabajka-Budy Głogowskie-
lipie-zabajka (23 km). Z LKJ Zabajka wyrusza lasem, potem 
polami, prowadzi do Bud Głogowskich, gdzie kawałek bie-
gnie asfaltową szosą, by po chwili odbić na zachód i wchodząc 
w Las Budzieński. Następnie skręca w Las Bratkowski i zawra-
cając ostatecznie na wschód przechodzi przez Lipie, by skiero-
wać się na północ i doprowadzić turystów na miejsce startu.

traSa BieGowa 2014
Najmłodsza trasa biegowa zlokalizowana w kompleksie le-
śnym Bór. Zaczyna się i kończy na parkingu leśnym przy 
drodze krajowej Rzeszów – Warszawa. Parking wyposa-
żony jest w 10. miejsc parkingowych, posiada wiaty, stoły, 
ławki oraz kilka urządzeń „ścieżki zdrowia”. Turyści mają 
do dyspozycji dwie trasy: dłuższą liczącą 7700 m i krótszą 
o długości 5300 m. Trasy prowadzą po granicy rezerwatu 
lub przez rezerwat przyrody „Bór”.

Ciąg dalszy w kolejnym numerze Ziemi Głogowskiej.

Katarzyna Madej

WYDARZENIA

REKREACJA W GMNIE GŁOGÓW MŁP. – CZĘŚĆ I
Równinny teren gminy, łagodny klimat oraz skupiska niewielkich stawów i rozległe kompleksy leśne spra-
wiają, że okolice Głogowa Młp. są znakomitym miejscem dla amatorów turystyki pieszej, rowerowej i kon-
nej. Prezentujemy trasy ścieżek ścieżki znajdujących się na terenie gminy i okolic, które pozwolą na aktyw-
ny wypoczynek i podziwianie znajdujących się tu ciekawostek przyrodniczych.

Początek trasy „Leśny szlak Eurogalicji” nad stawami w Głogowie Młp. 
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WYREMONTUJĄ 
ZABYTKOWE NAGROBKI

Gmina Głogów Małopolski pozyskała środki na pra-
ce związane z konserwacją i remontami grobow-
nictwa wojennego. W ramach udzielonej dotacji 
zostaną wyremontowane zabytkowe nagrobki oraz 
wymienione tablice informacyjne.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego zawarł porozumienie 
z Wojewodą Podkarpackim w sprawie przyznania dotacji 
i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżące-
go utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad 
cmentarzami i mogiłami wojennymi znajdującymi się na 
terenie gminy Głogów Młp. W nawiązaniu do porozumie-
nia gmina podpisała umowę z wykonawcą, w ramach któ-
rej zostaną wyremontowane dwa nagrobki znajdujące się 
na cmentarzu w Głogowie Młp.: mogiła Marii Litwin oraz 
Jana i Marii Samojedny – ofiar terroryzmu hitlerowskiego. 
Na cmentarzach wymienione zostaną również tablice in-
formacyjne mówiące o miejscach spoczynku ofiar terro-
ru hitlerowskiego: jedna w Głogowie Małopolskim, dwie 
w Przewrotnym i jedna w Wysokiej Głogowskiej. 

Firmą wykonującą wymianę tablic oraz remont nagrobków 
będzie firma Pana Adama Gniewka – Zakład Kamieniarski 
„U Gniewka”, 36-100 Domatków 218 a. Zarówno mogiły 
jak i tablice informacyjne z biegiem czasu uległy znaczne-
mu zniszczeniu, a dzięki ich renowacji pamięć o poległych 
w czasie wojny przetrwa jeszcze długie lata.

Anna Morawiec

CO SŁYCHAĆ  
W „SENIOR-WIGOR”?

Przełom marca i kwietnia to przygotowania do Świąt 
Wielkanocnych również w Dziennym Domu „Senior
-WIGOR”. Wielkanoc kojarzy się z kolorowymi pi-
sankami, mnóstwem pysznego jedzenia, śmigusem 
dyngusem i wieloma innymi przygotowaniami.

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijan, 
obchodzone na pamiątkę zmartwychwstania Jezusa Chry-
stusa. Choć poprzedza go dość smutny okres Wielkiego Po-
stu, same Święta to czas radości i odnowy.

Seniorzy z Dziennego Domu „Senior-WIGOR” końcem mar-
ca celebrowali przygotowania do tego wyjątkowego czasu. 
Kiedy przyroda budzi się do życia w sercu uczestników rów-
nież zawitała wiosna i z radością rozpoczęli swoje przygoto-
wania do świąt. Nasi seniorzy bardzo dobrze znają tradycje 
oraz zwyczaje świąteczne. Z ich rąk wyszły przepiękne wyko-
nane palmy wielkanocne oraz własnoręcznie robione stroiki 
świąteczne, które w święta były ozdobą na świątecznym stole. 
Jeszcze przed rozpoczęciem Wielkiego Tygodnia na rozdanie 
czekały okolicznościowe stroiki dla lokalnych i wojewódzkich 
władz i zaprzyjaźnionych jednostek. Czas spędziliśmy bardzo 
pożytecznie i twórczo kultywując regionalne tradycje. Dzien-
ny Dom „Senior-WIGOR” stanowi ważny element lokalnej 
społeczności, udowadniając każdego dnia potencjał osób 
starszych oraz krzewiąc historię i kulturę regionalną.

Edyta Bajek

WYDARZENIA

Ręczne wykonane palmy wielkanocne

Wymieniona zostanie m.in. tablica,  
informująca o miejscach pochówku ofiar terroru II wojny światowej

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

http://polki.pl/wielkanoc.html
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Studio masażu działa od niedawna. Skąd pomysł na biznes?
Już od dawna interesowałam się metodami masażu, ale nie 
miałam wtedy jeszcze podstaw do jego wykonywania. Zaczę-
łam więc uczyć się pod kątem medycznym, a następnie posze-
rzałam wiedzę o techniki relaksacyjne, co z resztą nadal robię 
jeśli pojawiają się tylko takie możliwości. W dzisiejszych cza-
sach jesteśmy bardziej podenerwowani, często żyjemy z dnia 
na dzień. Praca, stres i życie w ciągłym biegu odbija się na 
naszym zdrowiu. Masaż leczniczy czy relaksacyjny może być 
pewnego rodzaju odskocznią, która przyniesie dużo spokoju, 
odprężenia i zlikwiduje napięcia. Uważam, że zapotrzebowa-
nie na usługi masażu jest duże i najprawdopodobniej będzie 
rosnąć, stąd pomysł na taką właśnie działalność.

Lokalizacja gabinetu też nie była przypadkowa.
Na lokalizację swojej działalności wybrałam budynek Krytej 
Pływalni „Wodnik”, ponieważ chciałam, aby w Ośrodku Spor-
tu i Rekreacji w Głogowie Młp. powstała kompleksowa strefa 
relaksu i wypoczynku. Chciałabym, aby każdy kto odwiedzi 
ośrodek mógł skorzystać nie tylko z basenu, sauny czy jacuzzi 
ale również z masaży, które oferuję. Mam nadzieję, że to będzie 
doskonałe miejsce do kompleksowego relaksu i odpoczynku.

Jaką ofertę przygotowała Pani dla klientów?
Swoim pacjentom (klientom) mogę zaoferować następu-
jące masaże lecznicze: masaż klasyczny całego ciała, tera-
pia zatok, masaż tkanek głębokich (metoda precyzyjnego 
rozluźnienia układu mięśniowo-powięziowego), masaż 
leczniczy kręgosłupa plus terapia manualna. Dla Pań wy-
konuję masaż bańką chińską (antycellulitowy jak i odchu-
dzający). W swojej ofercie mam także masaże spa: masaże 
relaksacyjne – energetyzujący i rytmiczny, masaż gorącymi 
kamieniami, masaż stemplami ziołowymi i masaż balijski. 
W ofercie znajduje się również masaż dla pracowników 
w firmach, tak zwany masaż biurowy (work site). 

Jest też opcja masażu z dojazdem do domu. Czy to wiąże 
się z dodatkową opłatą?
Dodatkową ofertą jest masaż z dojazdem do pacjenta. Do-
jazd do domu pacjenta zamieszkującego teren gminy Gło-
gów Młp. jest całkowicie bezpłatny – pacjent płaci wyłącz-
nie za usługę masażu. W przypadku zleceń spoza terenu 
gminy dojazd wyceniany jest indywidualnie do zlecenia.

Czym się Pani kieruje podczas seansu z klientem?
Podstawą dobrego masażu jest przeprowadzenie wywiadu 
z pacjentem i zebranie informacji na temat jego stanu zdrowia 
i ewentualnych problemów zdrowotnych. Niestety pacjenci 
nie są przyzwyczajeni do wywiadów i przychodząc do gabine-
tu po prostu kładą się i chcą mieć masaż. A to nie o to chodzi. 
Przed samym zabiegiem musimy ustalić, czy nie ma żadnych 
przeciwskazań do wykonania masażu. Czasem zdarza się, że 
pacjent chce masaż, który nie jest możliwy do wykonania, ze 
względu na przeciwwskazania zdrowotne. Dlatego podstawą 
jest rzetelny wywiad i rozmowa z pacjentem, które pomaga-
ją wykluczyć takowe, a nawet zasygnalizować, że należy taką 
osobę skierować do specjalisty. Jeśli nie ma przeciwwskazań 

to dzięki rozmowie mam możliwość dobrania odpowiedniej 
techniki masażu. Każdy pacjent jest wyjątkowy i do każdego 
powinno się mieć indywidualne podejście.

Czy możemy zafundować sobie każdy rodzaj masażu?
Jak już wcześniej wspomniałam, rodzaj masażu trzeba dobrać 
do dolegliwości. Np. osobom pracującym w pozycji siedzącej 
poleciłabym zdecydowanie masaż klasyczny kręgosłupa gdzie 
szczególnie skupiłabym się na odcinku piersiowym kręgosłu-
pa gdzie gromadzą nam się napięcia, które powodują dole-
gliwości bólowe. Oczywiście zawsze można zafundować so-
bie masaż relaksacyjny całego ciała, który na pewno odpręża 
i likwiduje stres. Pacjent wychodzi po takim masażu „lekki” 
i taki masaż mogę polecić każdej osobie. Dla osób energicz-
nych, rzutkich proponuję masaż relaksacyjny rytmiczny, a dla 
osób cichych i spokojnych masaż relaksacyjny energetyzujący. 

Jaką radę dałaby Pani osobom, które chciałyby otworzyć 
własny biznes? Na co powinny zwrócić uwagę?
Przede wszystkim trzeba robić to co się naprawdę lubi. My-
ślę, że nie ma sensu otwierać własnej działalności jeśli nie 
jest się przekonanym o jej sukcesie. Warto też skorzystać 
z dofinansowania. Teraz możliwości jest bardzo dużo – 
można skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku, biznes 
planu, więc warto spróbować. Trzeba mieć tylko odrobinę 
odwagi i przekonanie, że się uda. Gdy wykonamy pierwszy 
krok i podejmiemy decyzję o otwarciu własnej firmy trze-
ba zrobić kolejny i doprowadzić wszystko do końca. Ważne 
jest samozaparcie i odpowiednia motywacja.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Katarzyna Madej

BIZNES Z PASJĄ
Wywiad z Moniką Grygiel – właścicielką Studia Masażu w Głogowie Młp.

Dobrze wykonany masaż relaksuje, rozluźnia mięśnie, redukuje stres, a także 
przyczynia się do dotlenienia komórek i ułatwia krążenie krwi
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Obecnie zostały wykonane ściany zewnętrzne i wewnętrz-
ne, dylatacje, słupy żelbetowe, nadproża, warstwy posadz-
kowe, stopy fundamentowe, ściany fundamentowe, izolacje 
i ławy fundamentowe. Zostały również wykonane prace 
związane z przebudową kanalizacji oraz roboty przygoto-
wawcze, rozbiórki i roboty ziemne. 

Powierzchnia użytkowa nowego obiektu będzie miała 360,94 
metry kwadratowe i wymiary: długość – 24 m, szerokość – 
12 m, wysokość – 6 m. W obiekcie będzie magazyn sprzętu 
sportowego, pokój trenera, łazienka, szatnia męska, umywal-
nia męska, szatnia damska, umywalnia damska, trybuny dla 
publiczności i pomieszczenia sanitarne. Nowy obiekt zosta-
nie połączony z istniejącym budynkiem szkoły w Pogwizdo-
wie Nowym. Ponadto, w ramach inwestycji zmodernizowa-
na zostanie kotłownia, wykonane zostaną niezbędne prace 
elektryczne, wodno-kanalizacyjne oraz zamontowana zosta-
nie wentylacja mechaniczna. Budowę szkolnej hali realizuje 
Firma Budowlana „LISBUD” S.C. z siedzibą w Mielcu. 

Anna Morawiec

eKoGŁoG wProwaDza 
e-FaKtUrĘ

EkoGłog Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie 
Małopolskim, ul. Towarowa 4A uprzej-
mie informuje, że z dniem 01.06.2017 
r. wprowadza udogodnienie polegające 
na możliwości otrzymywania w formie 
elektronicznej faktur za dostarczanie 
wody i odprowadzanie ścieków. Nazy-
wamy to usługą „e-faktury”. Usługa ta 
polega na wysłaniu do Państwa faktury 
w postaci pliku PDF pocztą elektro-
niczną, zamiast faktury papierowej wy-
syłanej za pośrednictwem poczty tra-
dycyjnej. Korzystanie z e-faktury jest 
nieodpłatne i dobrowolne.

Z e-faktury mogą skorzystać wszyscy 
Odbiorcy, posiadający aktualną umo-
wę o zaopatrzenie w wodę i/lub odpro-
wadzanie ścieków bytowych. Warun-
kiem otrzymywania faktur w formie 
elektronicznej, jest udzielenie zgody 
na ich przesyłanie oraz podanie adresu 

e-mail. Wymaga to złożenia stosowne-
go oświadczenia, którego można do-
konać elektronicznie, poprzez stronę: 
www.ekoglog.pl w zakładce e-faktura 
lub osobiście w siedzibie Spółki. Podpi-
sane 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 zapo-
znać się z „Regulaminem wystawiania 
i przesyłania faktur droga elektronicz-
ną”. Zgodę na otrzymywanie e-faktur 
można w dowolnym czasie wycofać 
i tym samym powrócić do otrzymywa-
nia faktur w wersji papierowej.

Faktura elektroniczna jest prawnie 
uznaną i coraz częściej stosowaną for-
mą dokonywania rozliczeń. Aby korzy-
stać z e-faktury niezbędne jest posia-
danie aktywnego adresu e–mail oraz 
zainstalowanego na komputerze lub 
innym urządzeniu oprogramowania do 
przeglądania plików PDF, np. Adobe 
Acrobat Reader – oprogramowania 
bezpłatnego i ogólnodostępnego.

Dzięki e-fakturze dbamy o środowisko 
naturalne, ponieważ unikamy dru-

kowania faktur w wersji papierowej. 
Do e-faktury przesłanej na Państwa 
skrzynkę pocztową mają Państwo 
dostęp zdalny, co jest istotne w przy-
padku dłuższej nieobecności w domu. 
E-fakturę łatwo jest zapisać w pamięci 
komputera, przez co minimalizujemy 
ryzyko jej zgubienia. Ponadto e-fak-
turę otrzymują Państwo niezwłocznie 
po jej wystawieniu, bez oczekiwania 
na przesyłkę pocztową. E–faktura jest 
korzystną alternatywą faktury trady-
cyjnej. E-faktura zapewnia szybkość 
i wygodę korzystania, jak również jest 
przyjazna środowisku.

Zachęcamy do korzystania z e-faktury!

GOSPODARKA

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

TRWA BUDOWA HALI SPORTOWEJ 
W POGWIZDOWIE NOWYM

Trwa budowa hali sportowej znajdującej się przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie Nowym. Inwestycja 
jest realizowana w ramach programu „Rozwój Bazy Sportowej w Województwie Podkarpackim w 2015 
roku” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie. Dofinan-
sowanie ze środków FRKF wynosi 600 000,00 zł.

Nowy obiekt umożliwi uczniom i nauczycielom  
dostęp do podstawowej infrastruktury sportowej, niezbędnej do prowadzenia zajęć 

wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych
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W tym roku mija 15 lat od założenia Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Hanka” w Głogowie Młp. Jak ocenia Pani ten czas?

Dla Zespołu to bardzo intensywny i owocny czas, ponieważ 
w czasie 15 lat działalności artystycznej Zespołu zrobiliśmy 
bardzo dużo. To setki koncertów, występów, przeglądów, 
prób, zgrupowań i wyjazdów zagranicznych, dzięki czemu 
dzisiaj możemy poszczycić się bogatym programem arty-
stycznym i bogatą bazą kostiumów ludowych.

Jak wyglądały początki zespołu?
Zespół powstał w 2002 roku. Wtedy ogłoszono nabór w Ze-
spole Szkół w Głogowie Młp. z inicjatywy ówczesnego dy-
rektora Zespołu Szkół Tadeusza Jadama, dyrektor Domu 
Kultury Elżbiety Kotowicz i Burmistrza Kazimierza Roki-
ty. Dużą rolę w pierwszych momentach zespołu odegrała 
Pani Anna Tuszyńska, nauczycielka ZS w Głogowie Młp., 
która została opiekunką zespołu wraz z Panem Wiesławem 
Tajchmanem. Zespół składał się wówczas z 3 grup tanecz-
nych, które tworzyli uczniowie szkoły. Przez pierwszy rok 
szkolny z zespołem pracowała Pani Stanisława Morańda. 
Ja dołączyłam jesienią 2003 r. i od razu rozpoczęłam pracę 
nad nowymi układami tanecznymi. Ogłosiliśmy nowy na-
bór i na bazie istniejących grup zaczęliśmy tworzyć kolejne. 
Nie korzystałam z gotowych opracowań choreograficznych 
– stworzyłam swój autorski repertuar, zaczęliśmy szyć stro-
je. Przez wiele lat zespół funkcjonował jako Zespół Pieśni 
i Tańca Zespołu Szkół w Głogowie Młp. Dopiero w 2004 r. 
przyjęliśmy nazwę „Hanka”, a patronat nad zespołem objął 
Gminny Dom Kultury i Biblioteka w Głogowie Młp.

Obecnie zespół liczy prawie 180 osób. Jest Pani dumna 
z tego, że struktury zespołu się tak rozrosły?
Zespół składa się z pięciu grup tanecznych oraz grupy absol-
wenckiej. To uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, 
licealnych, studenci a także dorośli. Posiadamy również gru-
pę wokalną i kapelę, której kierownikiem i chórmistrzem jest 
Mirosław Szpyrka. Przez ten czas struktury zespołu znacznie 
się rozrosły i dzisiaj zespół liczy ok. 170-180 osób. Warto za-
znaczyć, że nie są to wyłącznie mieszkańcy samego Głogo-
wa, ale także całej gminy, a nawet okolicznych miejscowości. 
Największą grupę stanowią uczniowie ZS w Głogowie Młp., 

ale są też dzieci z Bud Głogowskich, Lipia, Woli Cichej, Wy-
sokiej Głogowskiej, a nawet Raniżowa, Zaczernia, Chmiel-
nika i Rzeszowa. Zainteresowanie zespołem trwa cały czas, 
a chętni zapisują się w ciągu całego roku szkolnego.

Tworzy Pani autorskie choreografie dla zespołu. Jak dużo 
czasu trzeba poświęcić, aby opanować nowy taniec?
Podczas tworzenia pomysłu chodzi o to, aby stworzyć ciekawe 
choreografie taneczne, takie które chętnie będzie tańczyła gru-
pa. W tej kwestii trzeba jednak mieć odpowiednie wykształce-
nie i znać tańce regionalne i narodowe, znać kroki, elementy 
ustawienia w parze, wiedzieć w jakim stroju należy wystąpić. 
Wszystkie elementy muszą być zgodne z tradycją. Są zespo-
ły bardziej regionalne – autentyczne i są zespoły opracowane 
artystycznie tak jak „Hanka”, ponieważ ja tworząc choreogra-
fię na bazie tradycji i wiedzy, dotyczącej tego jak dany taniec 
powinien wyglądać dokładam jeszcze elementy tańca klasycz-
nego, aby bardziej przyciągnąć uwagę widza. Wstępując do ze-
społu trzeba mieć przede wszystkim poczucie rytmu. Bez tego 
niestety nic nie da się zrobić. Trzeba mieć też talent i trzeba 
to lubić. W tańcu musimy się otworzyć na widza, wprowadzić 
nieco gry aktorskiej i połknąć przysłowiowego bakcyla. Jeśli 
ktoś tego nie potrafi to nie ma to sensu. Znam osoby, które 
przygodę z zespołem ludowym zaczynały będąc w pierwszej 
klasie podstawówki, a teraz studiują i kontynuują prace w stu-
denckich zespołach. Widać, że rzeczywiście kochają to co ro-
bią. Bardzo się cieszę, że wychodząc z Głogowa idą w świat 
i dalej kontynuują swoją pasję w innych zespołach. To dla 
mnie niezwykle motywujące.

Jest coś, czym wyróżniacie się na tle innych zespołów lu-
dowych?
Myślę, że wszystkie zespoły folklorystyczne funkcjonują 
podobnie – przekazują tradycję bazując na tym, co jest już 
stworzone. Krakowiak zawsze będzie krakowiakiem, a ma-
zur mazurem. Tym, czym rzeczywiście możemy się jednak 
wyróżnić, jest bogata baza kostiumowa. Każdy występ, każ-
dy taniec ma swój odpowiedni kostium regionalny czy na-
rodowy. Tak duża ilość kostiumów jest dzisiaj rzadkością, 
bo to kosztuje i nie wszystkie miejscowości na to stać. My 
mamy to szczęście, że posiadamy bogatą garderobę, dzięki 
temu nasze występy są niezwykle barwne i widowiskowe, 
więc tym na pewno się wyróżniamy.

Z czego jesteście najbardziej dumni?
Wraz zespołem jesteśmy dumni z tego że w 2012 r. zostaliśmy 
uhonorowani Nagrodą Zarządu Województwa Podkarpackie-
go za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i twórczości 
ludowej. Drugą ważną dla nas nagrodą jest Nagroda Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2013 r. za całokształt 
działalności kulturalnej i krzewienie polskiej kultury narodo-
wej w kraju i poza jego granicami. Ważne dla nas są również 
narody, które zdobywamy podczas wyjazdów na festiwale 
i konkursy wojewódzkie. Był taki okres, że przez ok. 2-3 lata 
z rzędu zdobywaliśmy wszystkie pierwsze miejsca na prestiżo-
wych wojewódzkich konkursach. To było dla nas bardzo zna-
czące. Ważne są też dla nas wyjazdy na zagraniczne festiwale. 

15 LAT TAŃCA I ŚPIEWU
Rozmowa z Edytą Śliwą – kierownikiem artystycznym i choreografem Zespołu Pieśni i Tańca „Hanka”

Absolwenci Zespołu Pieśni i Tańca "Hanka"
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To nie są spotkania, na których zdobywa się jakieś miejsca. 
Ważniejsza jest integracja między zespołami z różnych stron 
świata, prezentacja swojej kultury i zdobycie doświadczenia. 
Polski folklor jest bardzo bogaty i kolorowy więc nasza mu-
zyka, taniec i śpiew bardzo podoba się za granicą. A trochę 
już zwiedziliśmy: kilkukrotnie byliśmy na Ukrainie i Słowa-
cji, odwiedziliśmy Węgry, Litwę, Kanadę, Macedonię, Grecję 
i Portugalię. Bierzemy również udział w festiwalach między-
narodowych odbywających się w Polsce.

Z okazji Jubileuszu 15-lecia działalności zespołu dla 
mieszkańców zostanie przygotowane specjalne wydarze-
nie. Co to będzie?
Z okazji jubileuszu ZPiT „Hanka” przygotowujemy wyjąt-
kowy koncert, który odbędzie się w dniach 29 i 30 kwiet-
nia br. w Miejsko Gminnym Domu Kultury im. F. Kotuli 

w Głogowie Młp. Z racji tego, że w zespole jest bardzo dużo 
osób i spodziewamy się dużej widowni jubileusz został 
rozłożony na dwa dni. Koncerty będą jednak takie same. 
Pierwszego dnia tj. 29 kwietnia o godz. 16.00 odbędzie się 
koncert dla rodziców, władz miasta, delegacji, sponsorów 
i zaproszonych gości. Drugi koncert odbędzie się 30 kwiet-
nia o godz. 16.00 i będzie koncertem otwartym, na który 
zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy. Podczas kon-
certu wystąpią wszystkie grupy ZPiT „Hanka”, absolwenci 
zespołu, kapela i grupa wokalna oraz osoby które kiedyś 
tworzyły zespół. Przygotowaliśmy bogaty program arty-
styczny: tańce narodowe, regionalne, hopak ukraiński oraz 
przyśpiewki wokalne i utwory instrumentalne w wykona-
niu kapeli. Będziemy śpiewać i grać, a tego dnia drzwi będą 
otwarte dla każdego.

Kapela powstała nieco później niż Zespół. Czy również in-
dywidualnie pracujecie na swój sukces?
Kapela powstała na przełomie 2009/2010 roku kiedy to zespół 
przygotowywał się do wyjazdu do Kanady. Obecnie składa 
się z 12-osobowej grupy wokalnej i 12 muzyków. Nie zawsze 
jednak występujemy razem z całym Zespołem. Występujemy 
również indywidualnie, jako Kapela Zespołu Pieśni i Tańca 
„Hanka”. Uświetniamy różne uroczystości, bierzemy udział 
w konkursach i przeglądach jak np. w organizowanym przez 
MGDK w Głogowie Młp. Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Lu-
dowych „Wykopki”. Większe sukcesy osiągamy występując 
już razem z całym Zespołem Pieśni i Tańca „Hanka”.

Kapela wykonuje tradycyjne melodie i przyśpiewki, ale 
czy sięgacie po oryginalne utwory?
Jako Kapela współpracujemy z Panem Jerzym Dynią, który jest 
znaną postacią jeśli chodzi o świat muzyki ludowej i on kilka 
takich „perełek” mi przyniósł m.in. oberka Pana Kretowicza 
(głogowianina) i kilka innych przyśpiewek z naszego regionu 
typu „Wczoraj deszczyk lał”. Wiadomo, że niektóre melodie nie 
będą dla wszystkich znane jak np. melodie przeworskie czy la-
sowiackie, ale staram się, aby wykonywane przez nas utwory 
były znane i żeby wszyscy mogli je zaśpiewać czy zanucić. Sta-
ramy się czerpać z materiałów ogólnodostępnych, ale jeśli się 
trafi jakaś muzyczna perełka to też chętnie ją wykorzystujemy.

Polska muzyka ludowa spotyka się z coraz większą popu-
larnością, a rodzimy folklor, w szczególności za granicą, 
wzbudza niemałe zainteresowanie. Z czego to wynika?
Kultura słowiańska jest bardzo ceniona na zachodzie. 
Mamy całą barwę różnych odmian i form muzycznych – 
od walczyków, sztajerków, oberków poprzez polki, których 
charakter jest zarazem bardzo żywiołowy jak i spokojny, 
nostalgiczny. W zależności od regionu mamy ogromną róż-
norodność przyśpiewek i melodii ludowych. Każdy region 
ma swoje cechy charakterystyczne – są to różne interwa-
ły, śpiewy, melodie, gwara, co w połączeniu z kolorowymi 
strojami robi bardzo duże wrażenie. Spotykamy się z wielo-
ma zagranicznymi zespołami, które występują praktycznie 
w jednym stroju, a my pokazujemy się w strojach łowic-
kich, lubelskich czy rzeszowskich i już samym ubiorem wy-
wołujemy pozytywne wrażenie. Do tego dochodzi bardzo 
żywiołowa muzyka, która też się podoba. Często podczas 
zagranicznych wyjazdów gramy również poza sceną. Siada-
my sobie gdzieś z boku i po prostu zaczynamy grać. Wtedy 
zbiera się całe audytorium ludzi, którzy zaczynają tańczyć, 
na swój sposób próbują nucić melodię. Robimy dużą furo-
rę, bo polski folklor jest inny, a ciągle zmieniający się na-
strój utworów sprawia, że ta muzyka nie jest monotonna. 
I to się podoba.

Czy w dzisiejszych czasach kultywowanie rodzimego folk-
loru jest ważne?
W obecnym świecie globalizacji ważnym jest, aby nie zatra-
cić swojej tożsamości narodowej i nie zapomnieć tego, skąd 
się wywodzimy. Wielu ludzi nadal wstydzi się kultury ludo-
wej, uważa, że jest ona nie na czasie, jest niemodna. A trze-
ba pamiętać, że muzyka której obecnie słuchamy często 
wywodzi się z muzyki ludowej, która później zostaje w róż-
ny sposób przetworzona. Nawet sam Fryderyk Chopin in-
teresował się muzyką ludową, którą wykorzystywał w swo-
jej twórczości na przykład komponując mazurki, polonezy 
czy inne dzieła. Myślę, że nie należy się tego wstydzić wręcz 
przeciwnie – trzeba to kultywować i pielęgnować.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Katarzyna Madej

* * *
Mirosław Szpyrka – kierownik kapeli i grupy wokalnej Zespołu Pieśni i Tańca „Hanka”

Kapela ZPiT "Hanka"
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stwierdzili, że gdyby zdecydowano się na odnowienie za-
bytkowych zabudowań, uporządkowanie parku i stworzenie 
alejek, z pewnością byłaby to ciekawa atrakcja turystyczna.

PODSUMOWANIE: Młodzież zgodnie stwierdziła, że na 
terenie Gminy Głogów Młp. są miejsca na weekendowy 
wypoczynek. Wytyczonymi ścieżkami edukacyjnymi moż-
na wybrać się na wycieczkę rowerową bądź konną. Dużą 
popularnością cieszą się też boiska sportowe oraz miejsca 
wypoczynku nad wodą. Uczniowie zdecydowali, że duży 
potencjał mają stawy w Głogowie Młp. oraz siłownie na 
powietrzu czy ścieżki zdrowia.

Katarzyna Madej
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Wcześnie rano w ostępach. Zachęcam do wędrówek po głogowskich lasach

Debata rozpoczęła się krótkim wprowadzeniem odnoszą-
cym się do ulubionych form spędzania czasu młodzieży w 
okolicy. Bez wątpienia ulubioną formą wypoczynku mło-
dzieży jest gra zespołowa na boiskach sportowych. W po-
bliżu szkoły w Przewrotnem znajduje się zespół boisk „Or-
lik”, z którego uczniowie bardzo chętnie korzystają grając 
w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziemnego. 
Sporty zespołowe zawsze przyciągają szeroką publiczność, 
więc wśród uczniów pojawił się pomysł, że na terenie obiek-
tu mogłyby znaleźć się trybuny dla kibiców.

Pojawiła się również propozycja zewnętrznego boiska spor-
towego w sąsiedztwie Zespołu Szkół w Przewrotnem, z któ-
rego uczniowie w ramach zajęć z wychowania fizycznego 
mogliby korzystać w okresie letnim. Boisko sportowe znaj-
duje się w części wsi zwanej Studzieniec, ale zbyt duża odle-
głość od budynku szkoły uniemożliwia uczniom korzystanie 
z obiektu w ramach zajęć z WF-u. Dobrym pomysłem było-
by także wybudowanie siłowni zewnętrznej lub tzw. ścieżki 
zdrowia do ćwiczeń, z której młodzież chętnie by korzystała.

Podczas debaty pojawił się pomysł, aby w okolicach stadio-
nu wybudować stały pożarniczy tor przeszkód, ponieważ do 
tej pory przygotowując się do startów w zawodach pożarni-
czych młodzież sama konstruowała mobilny tor. Uczniowie 
ZS w Przewrotnem od wielu lat biorą udział w zawodach 
sportowo-pożarniczych, a drużyna zawsze zajmuje wysokie 
miejsca na podium. Stały tor do ćwiczeń były więc doskona-
łym miejscem do podnoszenia swoich umiejętności.

Młodzież bardzo chętnie korzysta z turystyki rowerowej. 
Na terenie gminy jest kilka przyrodniczo-edukacyjnych 
szlaków rowerowych wiodących przez tereny leśne, które są 
odpowiednio oznakowane i wyposażone w elementy małej 
architektury. Gimnazjaliści ZS w Przewrotnem korzystają 
przede wszystkim z trasy rowerowej położonej najbliżej ich 
miejsca zamieszkania o nazwie „Leśny Szlak Eurogalicji”, 
której część przebiega właśnie przez Przewrotne. Znajdu-
je się tu punkt postojowy, gdzie można odpocząć – są tam 
wiaty, ławostoły, stojaki rowerowe i miejsce do grillowania. 
Trasa wiedzie aż do Gminy Kamień.

Ważnym punktem dyskusji był wypoczynek nad wodą. 
Młodzież z ZS w Przewrotnem chętnie korzysta z basenu 
Krytej Pływalni „Wodnik” w Głogowie Młp. oraz ze znajdu-
jącego się najbliżej ich miejsca zamieszkania stawu w Hu-
cisku. W tej kwestii uczniowie zaproponowali, aby wyko-
rzystać potencjał głogowskich stawów. Zgodnie stwierdzili, 
że gdyby nad stawami powstała np. wypożyczalnia sprzętu 
wodnego, plaża wysypana piaskiem, ścieżki i alejki, chętnie 
korzystaliby z tego typu atrakcji.

Uczniowie wspólnie doszli do wniosku, że niewątpliwą „pe-
rełką” na mapie Przewrotnego jest zabytkowy dwór Polital-
skich, znajdujący się w prywatnych rękach. Gimnazjaliści 

CZY NA TERENIE NASZEJ GMINY JEST MIEJSCE NA 
WEEKENDOWY WYPOCZYNEK?

Czy na terenie naszej gminy są miejsca, gdzie można zrelaksować się i wypocząć? Jakich obiektów bra-
kuje w okolicy, w której mieszkasz? Co można poprawić, a z czego zrezygnować? Odpowiedzi na te py-
tania szukali gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Przewrotnem, którzy wzięli udział w debacie zorganizowanej 
przez Młodzieżową Radę Miasta pod patronatem Ziemi Głogowskiej.

Uczniowie debatowali o tym, jakie miejsca w gminie są atrakcyjne do spędzania 
wolnego czasu, a także jakie miejsca możne jeszcze ulepszyć 

KULTURA
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Do eliminacji przystąpili uczniowie z trzech kategoriach 
wiekowych: Szkoła Podstawowa – 15 osób, Gimnazja – 19 
osób, Szkoły Ponadgimnazjalne – 7 osób. Wszyscy uczest-
nicy przystąpili do części pisemnej składającej się z testu 
40 pytań jednokrotnego wyboru. Następnie po trzy osoby 
z każdej kategorii wiekowej z największą ilością punktów 
dostały się do finału ustnego, gdzie czekały na nich cztery 
pytania – trzy teoretyczne i jedno praktyczne z zakresu ty-
powych działań ratowniczo-gaśniczych, sprzętu i wyposa-
żenia oraz historii Związku OSP RP.

Po zaciętych zmaganiach laureatami konkursu w poszcze-
gólnych kategoriach zostali:

SzKoŁa PoDStawowa: I miejsce – Konrad Kozdrański, 
II miejsce – Agnieszka Zięba, III miejsce – Zuzanna Hess. 

GiMNazJUM: I miejsce – Arkadiusz Bembenek, II miejsce 
– Wiktoria Organiściak, III miejsce – Justyna Majka. 

SzKoŁY PoNaDGiMNazJalNe: I miejsce – Kamil 
Walczewski, II miejsce – Kamila Zięba, III miejsce – To-
masz Kamyk. Najmłodszym uczestnikiem turnieju był 
10-letni Kacper Dziubek z Pogwizdowa Starego.

Nagrody dla zdobywców trzech pierwszych miejsc oraz pa-
miątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju 
wręczył Burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj, Pre-
zes ZOG OSP RP Stanisław Zięba oraz Komendant Miejsko 
Gminny ZOSP RP w Głogowie Młp. Marian Bąk. Zwycięzcy 
etapu gminnego: Konrad Kozdrański, Arkadiusz Bembenek 
i Kamil Walczewski będą reprezentować Gminę Głogów 
Młp. na etapie powiatowym OTWP, który zostanie rozegra-
ny 28 kwietnia w Komedzie Miejskiej PSP w Rzeszowie.

Katarzyna Madej

KULTURA

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

–	 serwis,	naprawa,	ustawianie	anten
–	 wykonywanie	instalacji	
elektrycznych	

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

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

WIEDZY POŻARNICZEJ  
– ETAP GMINNY

42 młodych adeptów pożarnictwa wzięło udział 
w gminnym etapie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega poża-
rom”, który odbył się 7 kwietnia w Miejsko Gminnym 
Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Młp.

Konrad Kozdrański, laureat I miejsca w kategorii szkoła podstawowa

NOWY DYREKTOR BIBLIOTEKI
3 kwietnia 2017 r. Zarządzeniem Burmistrza Głogo-
wa Młp. na stanowisko nowego dyrektora Miejsko 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Głogowie Młp. został 
powołany Robert Borkowski, z wykształcenia histo-
ryk, od wielu lat popularyzujący przeszłość naszego 
miasteczka i okolic.

Jest absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu Rzeszow-
skiego. W 2010 r. zamieszkał w Głogowie Młp. i zainteresował 
się przeszłością miasta i regionu. Odkrywając znikomą ilość 
naukowych publikacji dotyczących tej tematyki jako zawodo-
wy historyk poczuł się zobowiązany do rozpoczęcia badań, 
które pozwoliłyby zgłębić tajemnice z przeszłości. Swoje kro-
ki skierował do archiwów w Polsce i za granicą odkrywając 
wiele ciekawych źródeł pisanych, które zostały wytworzone 
przez wcześniejsze pokolenia mieszkańców Głogowa. Wyniki 
swoich badań zaczął popularyzować w „Ziemi Głogowskiej” 
oraz podczas spotkań z mieszkańcami organizowanymi przez 
MGBP. Tym samym wśród mieszkańców Głogowa wzbudził 
ogromne zainteresowanie historią regionalną.

Wydał książkę pt. „Głogów Małopolski w czasach II wojny 
światowej” przeprowadzając wywiady z kilkunastoma świad-
kami wydarzeń z czasów II wojny światowej, a na zlecenie 
Nadleśnictwa Głogów napisał monografię przedstawiającą 
historię leśnictwa w naszym regionie od czasów średniowie-
cza aż do współczesności. Obecnie jest na etapie pisania pra-
cy doktorskiej, w której zainteresował się dawnymi właścicie-
lami Głogowa, m.in. głogowską linią książąt Lubomirskich. 
Obejmując stanowisko dyrektora MGBP chce dalej rozwijać 
czytelnictwo w naszej gminie, chociażby poprzez zakup no-
wych książek, ale również poprzez inną działalność, jak np. 
organizowanie konkursów dla czytelników, w tym konkur-
sów historycznych współpracując przy tym z Miejsko Gmin-
nym Domem Kultury im. F. Kotuli i szkołami.

Anna Morawiec
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BIBLIOTEKA POLECA
Harda, Elżbieta Cherezińska

Książę Mieszko nie pozostawiał 
swym dzieciom złudzeń. Każ-
de z nich miało być wykonawcą 
jego woli, ku chwale i tryumfowi 
księstwa. Świętosławie wskazał 
Północ i przez małżeństwo z kró-
lem Szwecji, Erikiem, uczynił 
ją gwarantką ważnego sojuszu. 
Świętosława posłusznie wykona-
ła powierzone przez ojca zada-
nie, ale po śmierci Mieszka sama 
chciała decydować o swoim losie. 
Rozpoczęły się wojny… „Harda” 

to niezwykły portret Świętosławy, córki Mieszka i Dobrawy, 
siostry Bolesława Chrobrego, królowej Szwecji, Danii, Nor-
wegii i Anglii. Pasja, ambicja, walka o miłość i wpływy.

Tajemnica Kolumba, Steve Berry
Nagrodzony Pulitzerem dzien-
nikarz śledczy Tom Sagan pisał 
niegdyś reportaże z najniebez-
pieczniejszych miejsc na świecie. 
Gdy jego kontrowersyjny raport 
z targanego wojną regionu został 
zdemaskowany jako oszustwo, 
zawodowa reputacja Toma legła 
w gruzach. Dziś żyje jak na wy-
gnaniu, dręczony przez złe de-
cyzje z dawnych lat i szokującą 
prawdę, której nie jest w stanie 
udowodnić – że przyczyną jego 

upadku był sabotaż dokonany przez nieznanych wrogów. 
Zanim jednak Sagan zdąży zakończyć swoje cierpienia jed-
nym pociągnięciem za spust, do jego drzwi zapuka tajemni-
czy człowiek. Zachariasz Simon ma wygląd uczonego, duszę 
łotra i wiarę fanatyka. Ma także w rękach córkę Toma Saga-
na. Simon za wszelka cenę pragnie posiąść klucz do rozwią-
zania liczącej sobie pięćset lat tajemnicy oraz skarb mogący 
zatrząść całym współczesnym światem. A wskazówek może 
mu dostarczyć jedynie Tom Sagan…

Spoko! To tylko rodzinka, Augustyn Szczawiński
„Jesteśmy w trudnej sytuacji 
finansowej. Tacie uciekły dż-
dżownice kalifornijskie, na które 
babcia Sabina pożyczyła tysiąc 
dolarów, i spłacamy nową pralkę 
(…). Raz o mało nie znaleźliśmy 
się w bardzo dobrej sytuacji fi-
nansowej, bo tata trafił szóstkę, 
ale zgubił kupony”. Książka , któ-
ra zaczyna się takimi zdaniami, 
nie może być nudna. Poznamy 
zwariowaną rodzinkę Wesołow-
skich, z którą przeżyjemy wiele 

ciekawych niespodzianek i przygód. Trudna sytuacja ma-
terialna rodziny staje się źródłem różnych nieporozumień, 
konfliktów, a zarazem zabawnych sytuacji. 

Marta Myśliwiec, MGBP w Głogowie Młp. 

KULTURAKULTURA

TYDZIEŃ BIBLIOTEK
W dniach 8-15 maja 2017 r. w całym kraju odbywać 
się będzie XIV edycja programu Tydzień Bibliotek. 
Jego najważniejszym celem jest podkreślanie roli 
czytania i bibliotek w poprawie jakości życia i edu-
kacji oraz zainteresowanie książką jak najszerszego 
kręgu społeczeństwa. Hasło tegorocznego Tygodnia 
Bibliotek brzmi „Biblioteka. Oczywiście!”. Autorką ha-
sła jest Ewa Korulczyk z Biblioteki Publicznej im. Z. J. 
Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Tydzień Bibliotek ma kreować wizerunek biblioteki jako insty-
tucji trwale wpisanej w pejzaż kulturowy, a hasło "Biblioteka. 
Oczywiście!" wzmacnia ten przekaz. Hasło odpowiada także 
na pytanie „Jaka instytucja pozwala zaspokoić różnorodne po-
trzeby w zakresie uczestnictwa w kulturze?". Zmieniające się 
bowiem funkcje bibliotek pozwalają na zwiększenie zakresu 
działań biblioteki publicznej, można w niej nie tylko czytać 
i obcować z książką, ale też obejrzeć wystawę czy film, nauczyć 
się języka, spotkać z przyjaciółmi, śpiewać, poznać nowocze-
sne technologie oraz zdobyć wszelkie potrzebne informacje 
i uczestniczyć w innych różnorodnych działaniach. Biblioteka 
to przestrzeń dla czytelnika w każdym wieku, każdego wyzna-
nia i koloru skóry, każdy może się w niej realizować w zakresie 
edukacji kulturalnej i uczestnictwa w kulturze.

MGBP w Głogowie Młp. również włączyła się w organizację 
Tygodnia Bibliotek. W wypożyczalni głównej od 8 do 12 maja 
odbywać się będzie kiermasz książek. Odwiedzający bibliote-
kę będą mogli nabyć wystawione na sprzedaż książki za atrak-
cyjną cenę, nawet za symboliczną złotówkę. Przy współpracy 
z Publicznym Przedszkolem w Głogowie Młp. biblioteka zor-
ganizuje również lekcję biblioteczną dla przedszkolaków. Po 
raz kolejny biblioteka będzie także w swoich progach gościć 
podopiecznych ŚDS z Wysokiej Głogowskiej. Na zakończenie 
Tygodnia Bibliotek w naszej gminie zorganizowane zostanie 
spotkanie autorskie z panami Walentym Kotulą i Romanem 
Grodeckim, których teksty wspomnieniowe o czasach ich 
dzieciństwa zostały zamieszczone w 5. tomie „Kronik Gło-
gowskich”. Spotkanie odbędzie się 12 maja 2017 r. o godz. 
18.00 w czytelni biblioteki. Serdecznie zapraszamy na spo-
tkanie oraz do odwiedzenia biblioteki i jej filii.

Dyrektor MGBP Robert Borkowski
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„NA SZKLE MALOWANE”
Aby zainteresować dzieci i młodzież techniką malar-
stwa na szkle, wzbogacić ich wiedzę na ten temat i za-
chęcić do odkrywania w sobie artystycznych talentów 
Miejsko Gminny Dom Kultury im. F. Kotuli w Głogowie 
Młp. już po raz siedemnasty zorganizował Wojewódzki 
Konkurs Plastyczny „Na Szkle Malowane”.

Tegorocznym tematem przewodnim w konkursie była po-
stać św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego, a uczest-
nikom zaproponowano temat „ROK 2017 – ROKIEM ŚW. 
BRATA ALBERTA”. Prace zostały ocenione w dwóch katego-
riach tyczących się techniki plastycznej czyli malarstwa tra-
dycyjnego na szkle oraz nawiązującego do techniki witrażu. 
Jury w składzie: Ks. Piotr Potyrała – Wicedyrektor Caritas 
Diecezji Rzeszowskiej, Lucyna Organiściak – Aktywna Gru-
pa Twórców w Głogowie Młp. i Andrzej Korzec – artysta pla-
styk z Rzeszowa przyznało następujące miejsca:

w kategorii malarstwa tradycyjnego na szkle:
I miejsce: Balbina Baran (MGDK w Głogowie Młp.) oraz 
równorzędnie Martyna Chorzępa (ZS w Sokołowie Młp.).
II miejsce: Anna Migut (ZS w Głogowie Młp.).
III miejsce: Hubert Kiełbowicz (ZS w Głogowie Młp.).
Wyróżnienia: Sabina Woźniak (MGDK w Głogowie Młp.), 
Olimpia Gorycka (ZS w Głogowie Młp.), Nicola Bielecka 
(MGDK w Głogowie Młp.), Natalia Pacyna (MGDK w Gło-
gowie Młp.), Agnieszka Zygora (ZS Przewrotne), Aleksandra 
Nowak (ZS w Wysokiej Głog.), Zofia Majka (MGDK w Gło-
gowie Młp.), Agnieszka Kwolek (ZS w Sokołowie Młp.).

w kategorii malarstwa nawiązującego do techniki witrażu:
Wyróżnienia: Aleksandra Jakubczyk (ZS w Budach Głog.), 
Magdalena Ślęzak (ZS w Budach Głog.).

Anna Morawiec

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.

Nagrodzeni w konkursie 

KONKURS 
„OZDOBA WIELKANOCNA”
Wiosna jest piękną i kolorową porą roku, która in-
spiruje do wykorzystywania jej darów nie tylko 
w sposób praktyczny, ale też uruchamia wyobraź-
nię i pozwala tworzyć ciekawe prace plastyczne. 
Przedszkolaki w Publicznym Przedszkolu w Przewrot-
nem realizowały na zajęciach blok tematyczny do-
tyczący wiosny oraz Wielkanocy.

Wielkimi krokami zbliżała się Wielkanoc – najradośniej-
sze, najbardziej wiosenne i pachnące święta. To najlepsza 
okazja, by móc wykonywać wiele symboli, które w ludo-
wych zwyczajach wiążą się z okresem poprzedzającym 
Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Zajączki, kurcza-
czki, kolorowe pisanki i koszyczki to ozdoby Wielkanoc-
ne, które w okresie świątecznym przyozdabiają zapewne 
każdy dom i przedszkole. Wiele z tych ozdób można wy-
konać własnoręcznie. 

Warto podtrzymywać tę piękną tradycję, tak więc w koń-
cowych dniach marca został ogłoszony konkurs twórczo-
ści plastycznej pod hasłem: „Ozdoba Wielkanocna”. Do 
udziału w konkursie zostały zaproszone dzieci z przed-
szkola wraz z rodzicami. Ich zaangażowanie było ogrom-
ne. Dzieci razem z rodzicami przygotowały piękne prace, 
które zostały wyeksponowane na stoliku obok wejścia do 
przedszkola, aby każdy mógł je podziwiać. Były tam ba-
ranki, zajączki, pisanki, kurczaczki – wszystkie bardzo 
pomysłowe. Komisja konkursowa w składzie p. Klaudia 
Ginalska i p. Renata Weber miała bardzo trudne zadanie 
aby wybrać najlepszych.

w kategorii 3-4 latków
I miejsce – Julia Uchańska (lat 4), II miejsce – Kornelia 
Kowal (lat 4), III miejsce – Karolina Sport (lat 4).

w kategorii 5-6 latków: 
I miejsce – Liliana Pachla (lat 6), II miejsce – Ewelina 
Miazga (lat 5), III miejsce – Emilia Dworak (lat 6). 

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbyło się 28 
kwietnia przy współudziale Pana Dyrektora oraz nauczy-
cielek z przedszkola. Gratulacje dla wszystkich za pomy-
słowość i zaangażowanie w konkursie!

Agnieszka Tokarz-Terpin, nauczycielka ZS w Przewrotnem 

KULTURA
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Przyznano stypendia Burmistrza Głogowa Młp. za bardzo 
dobre wyniki w nauce i inne osiągnięcia. Certyfikaty przy-
znania stypendium otrzymują dzieci i młodzież ze szkół 
podstawowych, gimnazjum i liceum z terenu gminy, którzy 
uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce, uzyskując średnią 
ocen powyżej 5.0. Stypendium jest również stałą formą 
wsparcia zdolnych uczniów, którzy mają również wybitne 
osiągnięcia sportowe lub artystyczne. Certyfikaty na I se-
mestr roku szkolnego 2016/2017 otrzymali:

zeSPÓŁ SzKÓŁ w GŁoGowie MŁP. Szkoła podstawowa: 
Barczak Marcel, Kmieć Aleksandra, Włodyka Karol, Gorycka 
Olimpia, Migut Anna, Tobiasz Michał, Baran Kamil, Drómla 
Damian, Drómla Kamil, Dykiel Bartosz, Gunia Kacper, Paw-
lukiewicz Alan, Bąk Agata, Kozak Zuzanna, Rusin Karolina, 
Liśkiewicz Amelia, Łuksik Wiktor, Niedziela Gabriela, Penar 
Emilia, Jaskuła Wiktoria, Witt Jakub, Skop Martyna, Wiącek 
Oliwia, Kiełbowicz Hubert, Kata Kamil, Bryś Natalia, Mular-
ska Weronika. Gimnazjum: Alicja Kopeć, Klaudia Malik, Zu-
zanna Żelazo, Dominika Kamler, Aleksandra Kowalska.

zeSPÓŁ SzKÓŁ w BUDaCH GŁoGowSKiCH. Szko-
ła podstawowa: Gabriela Bielenda, Zuzanna Król, Dawid 
Grzywacz, Izabela Ziemba, Aleksandra Jakubczyk. Gimna-
zjum: Kacper Przywara.

zeSPÓŁ SzKÓŁ w wYSoKieJ GŁoGowSKieJ. Szkoła 
podstawowa: Czyżewska Maja, Płoch Aleksandra. Gimna-
zjum: Sala Rafał, Guz Jakub, Kubicz Patrycja.

zeSPÓŁ SzKÓŁ w PrzewrotNeM. Szkoła podsta-
wowa: Majka Zofia, Buczek Katarzyna, Pacyna Martyna, 
Drożdż Julia, Magierski Jakub, Krasoń Łukasz. Gimna-
zjum: Majka Justyna.

zeSPÓŁ SzKÓŁ w PoGwizDowie NowYM. Chłan-
da Olga, Kozdrański Konrad, Mucha Oliwier, Safin Klau-
dia, Hess Zuzanna, Krzak Anna, Kubicz Aleksandra, No-
wak Emilia, Safin Kinga, Rząsa Paulina.

zeSPÓŁ SzKÓŁ oGÓlNoKSztaŁCĄCYCH w GŁo-
Gowie MŁP. Gimnazjum: Zygo Michalina, Rębisz Piotr, 
Nędza Kamil, Dzierżak Kacper, Rzeszutek Dawid, Rębisz 
Magdalena, Mierzwa Antoni, Bryś Aneta. Liceum: Przy-
było Joanna, Wrażeń Gabriela, Rumak Karolina, Jamroży 
Karolina, Surowiec Marta, Selwa Gabriela, Bułaś Gabrie-
la, Rudnicki Mateusz, Rogala Klaudia, Cebula Katarzyna, 
Wilk Magdalena, Kozak Gabriela, Palak Wiktoria.

SP StYKÓw. Kłeczek Edyta, Selwa Wiktoria, Sosnowska-
Magdalena.

SP rUDNa MaŁa. Pyziak Paulina, Golonka Wiktoria, 
Pokrywka Klaudia.

Katarzyna Madej

OŚWIATA

STYPENDYŚCI Z GMINY GŁOGÓW MŁP.

Stypendyści z Zespołu Szkół w Budach Głogowskich

Uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawo-
wych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Głogów 
Małopolski i granice obwodów na okres od 1 września 
2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. a także nowy plan sieci 
publicznych, ośmioletnich szkół podstawowych i granice 
obwodów, które zaczną obowiązywać od 1 września 2019 r.

Na mocy uchwały z dniem 1 września 2017 r. gimnazjum 
w Głogowie Młp. przekształci się w ośmioletnią szkołę pod-
stawową im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głogo-
wie Małopolskim; gimnazjum w Przewrotnem w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Przewrotnem, 
gimnazjum w Budach Głog. w ośmioletnią Szkołę Podstawo-
wą im. Marii Konopnickiej w Budach Głogowskich, a gimna-

zjum w Wysokiej Głog. w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 
Św. Jana Kantego w Wysokiej Głogowskiej. Szkoła Podstawo-
wa im. Ks. Stanisława Ujdy w Stykowie oraz Szkoła Podsta-
wowa w Rudnej Małej również przekształcą się w ośmioletnie 
szkoły podstawowe. Tym samym uczniowie, którzy w czerwcu 
2017 r. skończą VI klasę szkoły podstawowej, we wrześniu sta-
ną się już uczniami VII klasy szkoły powszechnej.

Gimnazjum Dwujęzyczne prowadzone w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim zakończy 
działalność 31 sierpnia 2019. Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących przekształci się natomiast w Samorządowe Liceum 
Ogólnokształcące w Głogowie Małopolskim. 

Anna Morawiec 

RADA MIEJSKA PODJĘŁA UCHWAŁĘ  
WS. NOWEJ SIECI SZKÓŁ

Rada Miejska w Głogowie Młp. przyjęła uchwałę dotyczącą dostosowania sieci szkół podstawowych i gim-
nazjów do nowego ustroju szkolnego. Zgodnie z reformą edukacji rozpoczyna się stopniowe wygaszanie 
gimnazjów, w miejsce którego powstaną ośmioletnie szkoły podstawowe.

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



17Ziemia GłoGowska 4/2017

Wsparcie rodziny najlepszą inWestycją

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie 
Małopolskim rozpoczął realizację projektu pt.: „Wsparcie 
rodziny najlepszą inwestycją” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
2014-2020, Priorytet VIII Integracja Społeczna, Działanie 
8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy 
zastępczej współfinansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach programu uczestnicy będą mogli skorzy-
stać w wielu form wsparcia, do których należeć będą:

• Rodzinny Punkt Konsultacyjny (porady psycholo-
giczne, prawne, mediator);

• Świetlica Socjoterapeutyczna dla 20 dzieci z po-
łudniowej części gminy tj. Pogwizdów Nowy, Miło-
cin, Rudna Mała;

• Trening Kompetencji Rodzicielskich, Podstawo-
wych, Społecznych;

• Socjoterapia;
• Profilaktyka uzależnień od alkoholu, narkotyków, 

gier komputerowych;
• Zapobieganie agresji i przemocy rówieśniczej;

Do udziału zapraszamy rodziny, które potrzebują tego 
rodzaju wsparcia, zamieszkujące teren gminy Głogów 
Małopolski, korzystające z pomocy MGOPS, lub kwa-
lifikujące się do objęcia pomocą przez MGOPS. Dla 
uczestników projektu przewidziane zostało wsparcie fi-
nansowe. Osoby chętne zapraszamy do biura projektu, 
mieszczącego się w MGOPS w Głogowie Małopolskim 
w pokoju nr 111.

UCZENNICA ZS GŁOGÓW MŁP. 
LAUREATKĄ OLIMPIADY

Aleksandra Kowalska, uczennica klasy IIIa gimnazjum 
Zespołu Szkół w Głogowie Młp. została laureatką ogólno-
polskiej finał Olimpiady Matematycznej Juniorów – naj-
bardziej prestiżowych w kraju zawodów matematycznych 
dla uczniów w wieku gimnazjalnym. Dzięki temu znalazła 
się w ścisłej, sześcioosobowej grupie najzdolniejszych ma-
tematycznie gimnazjalistów w kraju.

Uczennica bezbłędnie rozwiązała wszystkie zadania, zdo-
bywając maksymalną liczbę punktów. Tym samym wraz 
z grupą sześciu najzdolniejszych matematycznie gimnazja-
listów w kraju zakwalifikowała się na matematyczny obóz 
naukowy, na którym przygotowywać się będzie m.in. do 
uczestnictwa w zawodach międzynarodowych. W maju 
szóstka wspomnianych wcześniej gimnazjalistów reprezen-
tować będzie Polskę na VI Czesko-Polsko-Słowackich Za-
wodach Matematycznych Juniorów.

Anna Morawiec

OŚWIATA

W dniu 18 marca br. uczniowie wzięli udział w I Dniu 
z Angielskim zorganizowanym w ramach projektu „WG 
speaks English”, który w tym roku szkolnym jest realizowa-
ny w szkole w Wysokiej Głogowskiej w ramach Programu 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TE-
ACHING, a którego krajowym operatorem jest Nidzicka 
Fundacja Rozwoju NIDA. 29 uczniów klasy VI szkoły pod-
stawowej i I gimnazjum obydwu szkół uczestniczyło przez 
kilka godzin w zajęciach wypełnionych grami i zabawami 
językowymi. Mogli spróbować swoich sił w grze w Jengę 
z zasłoniętymi oczami, śpiewaniu oraz rozwiązywaniu re-
busów i łamigłówek. Dzięki pracy w małych grupach skła-
dających się z uczniów obydwu szkół, młodzi miłośnicy 
języka angielskiego z Wysokiej Głogowskiej mieli okazję 
bliżej poznać swoich rówieśników z Bud Głogowskich. 

Zajęcia zostały w całości przygotowane i przeprowadzone 
przez pełnych zapału wolontariuszy działających w programie 
„PROJEKTOR – wolontariat studencki”, a w czasie przerw 
między zajęciami wszyscy uczestnicy mogli spróbować prze-
pysznych wypieków i kanapek zrobionych przez rodziców 
uczniów, którzy biorą udział w projekcie. Każdy uczestnik 

I Dnia z Angielskim otrzymał pamiątkowy certyfikat potwier-
dzający udział w tym wydarzeniu. Po zakończonych warszta-
tach językowych wszyscy z żalem rozjechali się do domów.

Monika Khan

UCZYMY SIĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEZ ZABAWĘ
Czy można uczyć się języka angielskiego, dobrze się przy tym bawiąc? Oczywiście, że tak. Przekonali się o tym 
uczniowie dwóch szkół – Zespołu Szkół w Budach Głogowskich oraz Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej. 

Nagrody wręczył wiceminister edukacji Maciej Kopeć

Gry i zabawy językowe
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W PRZEDŚWIĄTECZNY 
CZAS…

aPel wielKaNoCNY 
Wielkanoc to najważniejsze święto w naszej chrześcijań-
skiej tradycji. W czasach, gdy człowiek skłonny jest skupiać 
się raczej na zewnętrznej oprawie tych świąt, warto zwró-
cić myśl ku temu, co w nich najistotniejsze i zachęcić do 
refleksji. 12 kwietnia w ZS w Wysokiej Głogowskiej odbył 
się uroczysty apel świąteczny z okazji Wielkiej Nocy. Te-
goroczną uroczystość umiliły śpiewy, recytowane wiersze 
oraz tradycje związane z Wielkanocą w różnych krajach 
świata. Na zakończenie apelu uczniowie złożyli życzenia 
pracownikom szkoły na ręce pani dyrektor. Również i pani 
dyrektor życzyła wszystkim radosnych świąt, a uczniom 
klasy III powodzenia na egzaminie.

SPotKaNie z KS. BiSKUPeM
5 kwietnia, w trzecim dniu rekolekcji szkolnych i parafialnych 
oraz w wizytacji parafii, odwiedził naszą szkołę szczególny 
gość – JE ksiądz biskup ordynariusz Jan Wątroba. Spotkanie 
w sali gimnastycznej zgromadziło całą społeczność. Na po-
witanie uczniowie odśpiewali „Piosenkę o Dobrym Paste-
rzu”. Dostojnego Gościa powitała pani dyrektor mgr Jolanta 
Kwarta, a następnie przedstawiciele uczniów Patrycja Kubicz 
i Paweł Nowak. W dalszej kolejności obejrzano program ar-
tystyczny, który nawiązał do przemiany w dobrego człowieka. 
W swoim przemówieniu nasz gość podziękował za przepięk-
ny występ i zachęcił do podejmowania trudu doskonalenia 
się i rozwijania talentów. Pracownikom szkoły podziękował 
za wysiłek i poświęcenie, jakie wkładają w wygląd szkoły 
i wychowanie młodego pokolenia. Na zakończenie spotkania 

ks. bp. pomodlił się wraz z uczestnikami spotkania i udzielił 
pasterskiego błogosławieństwa. Gość zwiedził wystawę przy-
gotowaną w związku z realizacją programu wychowawczego 
szkoły na temat historii i budowy naszej szkoły, której mottem 
jest wypowiedziane przez papieża Jana Pawła II – patrona gim-
nazjum zdanie „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie 
w przyszłość”. Ksiądz Biskup spotkał się także z nauczyciela-
mi i po krótkiej rozmowie wpisał się do kroniki szkolnej oraz 
zrobił pamiątkowe zdjęcie z gronem pedagogicznym. Wizyta 
przebiegła w miłej, a jednocześnie podniosłej atmosferze.

ZS Wysoka Głogowska

OŚWIATA

WIOSNA!
21 marca to bez wątpienia jedna z najbardziej 
optymistycznych dat w naszym kalendarzu. Wła-
śnie wtedy symbolicznie żegnamy zimę i z nadzie-
ją oczekujemy mocniejszych promieni słońca. Te-
goroczny Pierwszy Dzień Wiosny przyniósł uczniom 
Zespołu Szkół w Głogowie Małopolskim wyjątkowo 
dużo atrakcji, dzięki czemu wszyscy mieli szansę 
spędzić go naprawdę wyjątkowo.
Najodważniejsi gimnazjaliści, zgodnie z wieloletnią tra-
dycją, od samego rana dumnie prezentowali się na kory-
tarzach szkolnych w fantazyjnych strojach. Specjalnie dla 
nich zorganizowano konkurs na najciekawszy kostium. 
Kiedy oni walczyli o miano najlepiej przebranego ucznia, 
ich koledzy interesujący się najnowszymi technologiami 
brali udział w turnieju gry komputerowej. Współzawodnic-
two wymagało od nich spostrzegawczości, refleksu i umie-
jętności pracy w grupie.

Dla tych, którzy nie lubią odrywać się aż tak mocno od rze-
czywistości, przeprowadzono quiz wiedzy o naszej szkole. 
Młodzież miała też wyjątkową szansę zdobycia celującej 
oceny z wybranego przez siebie przedmiotu i wypróbowa-
nia własnych sił w roli wykładowcy lub naukowca. Wystar-
czyło na chwilę zająć miejsce nauczyciela i przedstawić kla-
sie przygotowaną przez siebie lekcję.

W szkole podstawowej też nie zabrakło atrakcji. Najmłod-
sze dzieci witały wiosnę, dekorując swoje sale lekcyjne 
i świetlicowe kolorowymi kwiatami z bibuły i portretami 
Pani Wiosny. Mali ekolodzy wybrali się do szkolnego ogro-
du „Niezapominajka”, gdzie przyglądali się budzącej do ży-
cia przyrodzie. Zobaczyli z bliska larwy ważek oraz ochotek 
i sprawdzili stopień czystości wody.

Wszystkie te propozycje zapewniły dzieciom mnóstwo 
emocji i jednocześnie przyczyniły się do zdobycia przez 
nie nowej wiedzy. Jednak tego dnia największym wyda-
rzeniem okazała się kilkugodzinna Gala Talentów Wsze-
lakich. Wzięli w niej udział wszyscy uczniowie szkoły 
podstawowej, którzy mieli potrzebę i odwagę, aby publicz-
nie pochwalić się swoimi umiejętnościami. Pokaz okazał 
się wspaniałym przedsięwzięciem. Dyrekcja, nauczycie-
le i uczniowie w zachwycie obejrzeli występy: młodych 
akrobatów, sportowców, recytatorów, aktorów, konstruk-
torów, piosenkarzy, cukierników, fryzjerów, rysowników, 
tancerzy i wielu innych. Oprócz występów można było 
zobaczyć galerię prac nauczycieli, którzy także chętnie 
podzielili się swoimi zainteresowaniami. Wszyscy podzi-
wiali wyhaftowane przez panie serwetki, swetry zrobione 
na drutach, ręcznie wykonaną biżuterię i piękne obrazy. 
Uczniowie dowiedzieli się też, że ich wychowawcy spędza-
ją wolny czas na rozwijaniu pasji, takich jak taniec ludowy 
czy podróże rowerowe po Polsce.

Tegoroczny Pierwszy Dzień Wiosny przyniósł młodzieży 
mnóstwo radości i dobrej zabawy. Ten wyjątkowy czas na-
pełnił wszystkich optymizmem i sprawił, że uśmiech czę-
ściej pojawiał się na zmęczonych zimą twarzach. Wszyscy 
mamy nadzieję, że nadchodzące ciepłe miesiące dodadzą 
nam energii i zmotywują do działania.

Ewa Furgała, nauczycielka ZS w Głogowie Młp.

Wizytacja szkoły przez Ks. Biskupa Jana Wątrobę 
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5 kwietnia odbyło się rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu 
Plastyczno-Technicznego pt. ,,Najpiękniejsza Palma Wielka-
nocna”. Konkurs adresowany był do wychowanków przed-
szkola oraz uczniów naszej szkoły. Zadaniem było wykona-
nie palm z kolorowej bibuły, krepiny, naturalnych surowców, 
materiałów np. suszonych kwiatów, mchów, traw, gałązek 
drzew i krzewów. Na tegoroczną edycję dostarczono 35 palm 
wykonanych indywidualnie i grupowo (przez rodzeństwo). 
Jury oceniło prace zgodnie z kryteriami zawartymi w regu-

laminie. Organizatorzy pragną podziękować wszystkim za 
udział w konkursie i tak duże zainteresowanie naszym przed-
sięwzięciem, które w tym roku miało szczególny charakter 
ze względu na współpracę ze Szkolnym Kołem Wolontaria-
tu. Nasi wolontariusze zorganizowali sprzedaż palm, a cały 
dochód został przekazany Parafialnemu Caritas w Rudnej 
Wielkiej. Jury w składzie: Małgorzata Radziwińska, Bożena 
Sobek, Magdalena Lis postanowiło przyznać sześć pierw-
szych miejsc, cztery drugie i cztery trzecie. Wyróżniono 
siedemnastu wychowanków. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, nagrody i upominki.

Podczas uroczystości zostały także wręczone nagrody 
i wyróżnienia w ramach Ogólnopolskiego konkursu o tytuł 
Naukowej Szkoły Ignacego, który ma na celu przybliżanie 
dzieciom w niecodzienny sposób zagadnień związanych 
z naukami ścisłymi. Koordynatorkami tego przedsięwzięcia 
w naszej szkole są p. Renata Chłanda i p. Dorota Kotowicz.

Barbara Słotarska, Bożena Sobek

OŚWIATA

Viii liCeUM oGÓlNoKSztaŁCĄCe  
iM. S. wYSPiańSKieGo  

w rzeSzowie
ul. Wyspiańskiego 16a, 35-111 Rzeszów 

tel. (17) 748 21 20

Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu: 
www.8lo.rzeszow.pl

oFerta KSztaŁCeNia w roku szkolnym 
2017/2018:

KlaSa 1a – biol. - chem./geogr. - j. ang.
KlaSa 1b – wos - geogr./biol. - j. ang.
KlaSa 1c – biol. - wos/geogr. - j. ang.

Dlaczego Viii lo
•	 przyjazna atmosfera, nauka w godz. 800 – 1500, nowocze-

sna i dobrze wyposażona baza: siłownie, laboratoria języ-
kowe, indywidualne szafki

•	 związane z rozszerzeniem dodatkowe zajęcia: z zakresu 
prawa, psychologii, autoprezentacji, mediacji, ratownic-
twa medycznego, laboratorium chemiczne na Politechnice 
Rzeszowskiej, laboratorium biologiczne z „EKOSKOPEM”

•	 debaty, wyjazdy do Parlamentu, zajęcia w Sądzie, udział 
w Festiwalu WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie, 
spotkania z prawnikami, politykami

•	 akcje prospołeczne, wolontariat, udział w wykładach i se-
sjach naukowych wyższych uczelni WSIiZ, WSPiA, UR

•	 zajęcia w j. angielskim w ramach AIESEC; zajęcia z native 
speakerem we współpracy z CE PROMAR; wymiany mię-
dzynarodowe (szkoły partnerskie z Niemiec i Ukrainy)

•	 języki obce: j. angielski, j. niemiecki lub j. hiszpański 
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ŚWIĄTECZNIE I NAUKOWO,  
CZYLI KWIECIEŃ W ZS 

W POGWIZDOWIE NOWYM

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

Laureaci konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną

SAMORZĄDOWE LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

W GŁOGOWIE MŁP. ZAPRASZA!  

PROPONOWANE ROZSZERZENIA NA ROK 
SZKOLNY 2017/2018:

•	 matematyka	-	informatyka	–	fizyka
•	 matematyka	–	informatyka	–	geografia
•	 j.	polski	–	historia	–	j.	angielski

SPRAWDŹ	SZCZEGÓŁY:
SUKCESLUBIODWAZNYCH.PL

http://www.8lo.rzeszow.pl
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Największą atrakcją turystyczną w gminie Głogów Małopol-
ski z zakresu zabytków architektury jest kaplica św. Huberta 
w Miłocinie. Nieprzypadkowo patronem kaplicy uczyniono 
właśnie św. Huberta opiekuna myśliwych. Związane to było 
z myśliwską pasją fundatora Jerzego Ignacego Lubomirskie-
go. Książę od młodości blisko współpracował z dworem kró-
lewskim najpierw Augusta II, a później jego syna Augusta III. 
Szczególnie ten drugi słynął z zamiłowania do myślistwa. Lu-
bomirski przebywając w jego obecności często również sam 
zażywał tej rozrywki. Nic dziwnego więc, że w bezpośredniej 

bliskości Rzeszowa, w którym Lubomirski rezydował, w nie-
istniejącym już dziś kompleksie leśnym Dębina, kazał zbudo-
wać dworek myśliwski wraz z psiarnią, gdzie hodowane były 
psy specjalnie tresowane do polowania. Dworek był miejscem 
bazowym, skąd książę czynił wypady w głąb lasu, aby postrze-
lać do uciekającego przed naganiaczami dzikiego zwierza.

Jedno z takich polowań o mało co nie skończyło się tragicz-
nie. Trzymana w rękach broń wypaliła, a kula otarła się nie-
mal o policzek myśliwego. Niewiele brakowało, a książę stra-
ciłby oko, a być może nawet i życie. Lubomirski fakt, że nic 
mu się nie stało, uznał za cud i postanowił złożyć patronowi 
myśliwych dziękczynienie. Stało się to inspiracją do budowy 
w pobliżu dworu murowanej kaplicy. Jej twórcą był nadworny 
architekt Lubomirskiego, Karol Henryk Wiedemann. Wznie-
siono ją w latach 1741-1746, a sam książę bardzo żywo inte-
resował się poszczególnymi etapami jej powstawania. Często 
wysyłał nawet pisemne uwagi architektowi, ingerując w zakres 
jego pracy i wprowadzając zmiany w detalach budowli.

Kaplica nabrała niezwykle smukłego, bardzo wydłużonego 
kształtu, który wpasowywał się w otaczające ją kiedyś drzewa. 
Front z wejściem znajdował się tuż przy głównym trakcie wio-
dącym z Rzeszowa do Kolbuszowej. Nad wejściem zaprojek-
towany został reprezentacyjny balkon, do którego prowadzą 
zewnętrzne schody. Znajduje się tam również miejsce na chór 
muzyczny, który dawał odpowiednią oprawę odprawianym 
tam nabożeństwom. Budowlę przykryto wydłużoną kopułą 
z latarnią z otworami doświetlającymi. Wnętrza zostały przy-
kryte rokokowymi malowidłami wykonanymi przez Krzysz-
tofa Kędziorskiego z Rzeszowa i Antoniego Szulca z Warsza-
wy przedstawiające św. Trójcę wielbioną przez anielskie chóry 
i iluzjonistyczny ołtarz z postacią św. Huberta.

Dzisiaj otoczenie kaplicy wygląda zupełnie inaczej. Zniknął 
dawny dwór myśliwski i znajdujące się wokół zabudowania. 
Z dawnego kompleksu leśnego, który był tłem dla kaplicy, 

również nic już nie zostało. Rośnie koło niej tylko kilka dorod-
nych drzew, namiastka tego, co było tam niegdyś. Tak samo 
droga, która kiedyś była głównym traktem prowadzącym 
przez Miłocin, dzisiaj jest tylko małą drogą boczną. W latach 
80. XVIII w. wybudowano nową drogę zostawiającą kaplicę 
z boku (o przyczynach wytyczenia nowej drogi patrz artykuł 
obok o księżnie Marii Radziwiłłowej). Likwidacja dworku 
myśliwskiego, której jednocześnie towarzyszyło sukcesywne 
wycinanie znajdującego się wokół kompleksu leśnego, spo-
wodowało degradację znaczenia kaplicy, jako obiektu kultu 
św. Huberta. Na szczęście, dzięki ludzkiej zapobiegliwości re-
montowana kaplica przetrwała, a w latach 1969-2000 pełniła 
nawet rolę kościoła dla utworzonej w Miłocinie parafii. Warto 
odwiedzić ten zabytek i w skupieniu zadumać się nad tempem 
zmian, jakie człowiek wprowadza w otaczającym go świecie.

Robert Borkowski

HISTORIA

KAPLICA ŚW. HUBERTA W MIŁOCINIE

Górna część fasady kaplicy. W tympanonie nad wejściem do chóru uwagę zwraca poroże
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Mapa z XVIII w., na której zaznaczono dawny układ drogi biegnącej przez Miłocin. 
Kaplica stoi po jej prawej stronie
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Księżna Maria z Lubomirskich 
Radziwiłłowa była przedstawi-
cielką drugiego pokolenia rodzi-
ny Lubomirskich wywodzącej się 
z Głogowa Małopolskiego i na 
niej też zakończyła się jej historia. 
Urodziła się 8 sierpnia 1730 r. jako 
dziecko Jana Kazimierza i Urszuli 
Lubomirskich. Nazwisko Radzi-
wiłłowa przyjęła po mężu Karolu 
Stanisławie Radziwille, słynnym 
„Panie Kochanku”. Ich małżeń-
stwo zostało zawarte 23 paździer-
nika 1753 r. w Mościskach koło 

Lwowa. Jednak wybryki i kaprysy pana młodego sprawiły, że 
związek ten okazał się nieudany. W 1760 r. młodzi uzyskali 
unieważnienie małżeństwa, lecz Maria do końca życia pozo-
stała już przy nazwisku Radziwiłłowa, tytułując się dodatkowo 
miecznikową litewską, ponieważ taką godność nosił jej mąż 
w trakcie trwania związku.

W 1764 r. za pieniądze otrzymane z odszkodowania wy-
płaconego jej od byłego męża, Maria zakupiła w Warszawie 
pałac przy ulicy Długiej, w którym zamieszkała na stałe. Po 
rozwodzie, księżna dała upust swym niezaspokojonym z mę-
żem żądzom, romansując na prawo i lewo. Jednym z jej ko-
chanków był Francuz Bernadin de Saint-Piere, który później 
okazał się utalentowanym pisarzem. W książce „Paweł i Wir-
ginia” wydanej w Paryżu, przedstawił historię miłości tytuło-
wej pary, której inspiracją był jego romans z Marią. Wybitny 
historyk Władysław Konopczyński posądzał również Marię 
o to, że była matką pozamałżeńskiego dziecka spłodzonego 
z Franciszkiem Sułkowskim. Jeśli ich romans był faktem, 
o czym świadczą zachowane listy, to urodzenie przez księż-
ną dziecka jest już trudnym do zweryfikowania domysłem. 
A rzecz jest naprawdę istotna, bo dzieckiem tym był Józef 
Sułkowski, słynny adiutant Napoleona Bonaparte.

Po osiedleniu się w Warszawie Maria Radziwiłłowa bardzo 
rzadko przyjeżdżała do Głogowa, w którym rządy sprawo-
wała jej matka, Urszula Lubomirska. Po jej śmierci Maria 
przekazała zarząd nad dobrami głogowskimi wybranemu 
przez siebie komisarzowi. Jednak jej kontakt z Głogowem 
był bardzo ograniczony, ponieważ po I rozbiorze Rzeczpo-
spolitej majętność ta znalazła się w państwie Habsburgów. 
Chcąc uporządkować kwestie majątkowe, księżna dążyła do 
wydzierżawienia całego klucza głogowskiego. Sprawa ta przy-
niosła jej wiele trudności, gdyż dzierżawcy nie zawsze wywią-
zywali się ze swoich zobowiązań. Pierwszy z nich, Kazimierz 
Kamieński szambelan królewski, wymusił skrócenie okresu 
dzierżawy z 3 lat do roku. Kolejny dzierżawca Dominik Po-
tocki starosta sokolnicki, nie sprawował rządów osobiście, 
a wyznaczył zarządcę, niejakiego Strzeleckiego. Ten okazał się 
człowiekiem mało obowiązkowym i w dodatku brutalnym, 
często dopuszczającym się do rękoczynów wobec chłopów 
i mieszczan. Podczas bytności w Głogowie w 1787 r. Maria 
Radziwiłłowa pisała w liście: Ja tu zastałam P. Strzeleckiego 
w dawnym uporze […] wdaje się w inne zatrudnienia, a swojej 

funkcji nie pilnuje. Do tego Żydów i mieszczan bije, którzy dziś 
do mnie hurmem na skargę przyszli i ja to cierpieć muszę.

Kłopoty z dzierżawcami sprawiły, że Maria Radziwiłłowa 
zaczęła myśleć o sprzedaniu dóbr głogowskich. Zgłaszali się 
do niej różni chętni, lecz przedstawiane przez nich warunki 
kupna nie satysfakcjonowały księżnej. Maria złożyła nawet 
projekt sprzedaży miasta samemu cesarzowi Józefowi II, 
argumentując że Głogów mógłby stać się siedzibą starosty, 
który urzędował wówczas w wynajętej kamienicy w Rze-
szowie. Kreishaupt rzeszowski – pisała Maria w projekcie – 
ze wszystkimi oficjelstwami bez żadnego kosztu mieściłby się 
w pałacu głogowskim z wielkim pożytkiem dla skarbu cesar-
skiego przez konsumpcję, która by stąd w mieście Głogowie 
znacznie powiększona była. Uczynienie z Głogowa stolicy 
cyrkułu, odpowiednika dzisiejszego powiatu, zmieniłoby 
historię miasta doprowadzając do wzrostu jego znaczenia. 
Głogów zdystansowałby wówczas Rzeszów doprowadzając 
do tego, że obecnie nasze miasto mogłoby być stolicą… 
województwa! Cesarz jednak nie zdecydował się na zakup 
miasta i z braku poważniejszych ofert, Głogów ostatecznie 
pozostał w rękach Marii Radziwiłłowej.

Starania księżnej doprowadziły do tego, że cesarscy inży-
nierowie skorygowali bieg dawnego traktu Rzeszów-Kolbu-
szowa, który omijał Głogów. Staropolska droga w bardzo 
kręty sposób wiodła przez Miłocin, Rudną, Lipie i Budy. 
Głogów z Rzeszowem łączyła boczna droga odchodząca od 
głównego traktu w Miłocinie i za Głogowem prowadząca 
dalej przez Styków i Przewrotne do Raniżowa. Radziwiłło-
wa chciała zmienić tę sytuację, tak by przez jej miasto mogło 
przewijać się więcej podróżnych. Dzisiejszy fragment kra-
jowej drogi nr 9 wytyczony „od sznurka” przez austriackich 
inżynierów, w prostej linii łączącej Rzeszów z Głogowem 
i dalej przez las Annopol doprowadzający ją do dawnego 
szlaku staropolskiego, to właśnie efekt zabiegów księżnej 
Marii, o czym współcześni podróżni korzystający z tej dro-
gi nie mają najmniejszego pojęcia.

Maria Radziwiłłowa dążyła również do tego, aby trakt Lwów
-Kraków w odcinku Łańcut-Sędziszów biegł nie przez Rze-
szów, ale przez Głogów. Takie poprowadzenie drogi było 
konieczne w związku z jej projektem uczynienia Głogowa 
miastem cyrkularnym. Gdy projekt upadł, również i ta pro-
pozycja przeszła bez echa.

Po śmierci Urszuli Lubomirskiej w 1776 r. Maria Radziwił-
łowa nawiązała bardzo bliskie związki ze swoją kuzynką od 
strony matki, Krystyną Potocką i jej mężem Piotrem starostą 
szczerzeckim. W 1777 r. wzięła na wychowanie ich drugiego 
syna, Jana. Z wielką troską zajęła się jego edukacją znajdując 
w chłopcu obiekt dla niespełnionego dotąd macierzyństwa. 
Młodzieniec wychowywał się u swojej ciotki aż do osiągnię-
cia pełnoletniości. Maria Radziwiłłowa zmarła 10 stycznia 
1795 r. w Tarnowie, gdzie też została pochowana. Nagrobek 
na jej grobie ufundował jej wychowanek, Jan Potocki. Jest to 
jeden z najstarszych grobów na tamtejszym cmentarzu.

Robert Borkowski

GŁOGOWSKIE BIOGRAFIE
MARIA Z LUBOMIRSKICH RADZIWIŁŁOWA

Portret Marii Radziwiłłowej pędzla 
Ludwika Marteau w zbiorach 

Muzeum Pałacu w Wilanowie
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II MIĘDZYSZKOLNY 
TURNIEJ W UNIHOKEJA

W dniu 10. kwietnia 2017 roku już po raz drugi w Gło-
gowie Młp. odbył się Międzyszkolny Turniej w Uniho-
keja o Puchar Burmistrza Głogowa Małopolskiego. 
W tym dniu rywalizowały szkoły dziewczęta z więk-
szości szkół w naszej gminie.

Po zaciętej rywalizacji zwycięstwo wywalczyła Szkoła Pod-
stawowa z Bud Głogowskich, drugie miejsce przypadło SP 
w Stykowie, a na trzecim miejscu uplasowała się Szkoła 
Podstawowa z Przewrotnego. Na podium nie znalazły się 
Szkoły Podstawowe z Głogowa Młp. oraz z Wysokiej Gło-
gowskiej. Do rywalizacji szkół gimnazjalnych stanęły szkoły 
z Przewrotnego, Bud Głogowskich i Głogowa Małopolskie-
go. Pierwsze miejsce oraz Puchar Burmistrza wywalczyło 
gimnazjum z Przewrotnego, drugie miejsce gimnazjum 
z Bud Głogowskich, a trzecie gimnazjum z Głogowa Młp.

Za zajęcie pierwszych miejsc, organizator przewidział nagrody 
w postaci kompletu kijów do gry oraz piłeczek, a także puchar 
oraz dyplomy dla wszystkich szkół biorących udział w turnieju. 
Pogoda nie pozwoliła na rozgrywki dzień później, w których 
mieli się zmierzyć chłopcy ze szkół podstawowych i gimna-
zjów z całej gminy. Zawody zostały przełożone na inny termin.

Anna Morawiec

IV DYCHA GŁOGOWSKA
Już po raz czwarty ulicami Głogowa Małopolskiego 
pobiegną miłośnicy sportowej rywalizacji. 13 maja 
odbędzie się IV Dycha Głogowska o Puchar Burmistrza 
Głogowa Małopolskiego. Wciąż trwają zapisy na jed-
ną z największych imprez sportowych w gminie.

Biegowa rywalizacja na 10 km rozpocznie się o godz. 11.00. 
Zawodnicy wystartują z terenów rekreacyjnych znajdują-
cych się przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Głogowie Młp. 
i pobiegną drogami asfaltowymi prowadzącymi przez Gło-
gów Młp. oraz tereny leśne. 

Bieg główny odbędzie się w trzech kategoriach: Kategorii 
OPEN – mężczyzn, Kategorii OPEN – kobiet oraz Kate-
goriach wiekowych kobiet i mężczyzn. Zgłoszenia na bieg 
główny można dokonać na stronie www.biegunkateam.
blogspot.com do dnia 6 maja 2017 r. lub do wyczerpania 
miejsc (liczba miejsc: 250). 

Równocześnie podczas imprezy odbędzie się bieg dla dzie-
ci na krótkim dystansie – Bieg przedszkolaka. Zapisy dla 
dzieci w formie elektronicznej potrwają do 11 maja 2017. 
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Zapraszamy 
do udziału zarówno zawodowych biegaczy jak i amatorów. 
Emocji i sportowej adrenaliny z pewnością nie zabraknie.

Katarzyna Madej

Na obiekcie klubowym znajdują się dwa boiska piłkarskie. 
Pełnowymiarowa płyta główna z około stu miejscami sie-
dzącymi, oraz boczne z oświetleniem boisko treningowe. 
Poza tym znajdują się dwa boiska, jedno do plażowej piłki 
siatkowej, drugie do tzw. piłko nogi. W budynku klubowym 
znajdują się dwie szatnie z pełnym węzłem sanitarnym 
każda, pomieszczenie dla sędziów, dwie świetlice mała na 
parterze i duża na piętrze z możliwością organizacji w niej 
bankietów i przyjęć okolicznościowych. Dodatkową atrak-
cją jest duży wybrukowany grill z zadaszoną altaną, będący 
przystankiem na oznakowanej trasie rowerowej.

Prezesem Klubu jest Zenon Wesół. Opiekunem drużyny 
seniorów jest licencjonowany trener piłki nożnej Piotr Ga-
rula, a kapitanem Piotr Rębisz. Klub posiada także drużynę 

juniorów młodszych, która występuje w A klasie juniorów 
młodszych – trenerem tej drużyny jest Ireneusz Kędzior.

Jakie są założenie klubowe na ten sezon piłkarski? – Obec-
nie drużyna seniorów jest liderem I grupy rzeszowskiej B kla-
sy i jeśli nadarzy się okazja awansu, to z niej skorzystamy – 
mówi Prezes Klubu Zenon Wesół. Na co dzień klub zmaga 
się z problemem zwierząt leśnych, które wchodzą na teren 
boiska i niszczą murawę – Największym naszym problemem 
jest brak ogrodzenia obiektu, co wiąże się ze zniszczeniami 
powodowanymi przez zwierzynę leśną, głównie dziki. Du-
żym pocieszeniem jest plan wykonania w tym roku przynaj-
mniej części ogrodzenia obiektu – dodaje Z. Wesół.

Paweł Grzywacz

DRUŻYNA MIESIĄCA
Trwa wiosenna runda sezonu piłkarskiego 2016/2017. Rozpoczynamy więc krótki cykl artykułów prezentujących 
kluby sportowe znajdujące się na terenie Gminy Głogów Małopolski. W każdym numerze będzie ukazywał się 
artykuł charakteryzujący wybrany klubu z terenu gminy. Na początek „Orzeł” Wysoka Głogowska.

 Orzeł Wysoka Głogowska 
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Sportowa pasja Kingi Walani rozpoczęła się od kiedy bardziej 
świadomie zaczęła podchodzić do aktywnego trybu życia 
i zdrowego ożywania się. W wolnych chwilach zaczęła biegać 
i zrozumiała, że sport kształtuje charakter – Bieganie nie jest 
sportem zespołowym, biegać może każdy. To najpiękniejsza baj-
ka, w której główną rolę każdy gra sam – mówi K. Walania.

Swoje pierwsze 4 km bez zatrzymania Kinga pokonała po 
raz pierwszy 5 lat temu – Byłam z siebie bardzo dumna. 
Dumna nie z tego, że przebiegłam, ale że zrobiłam to nie za-
trzymując się i uwierzyłam, że dam radę – dodaje biegaczka. 
W zawodach wystartowała po raz pierwszy w Jasionce na 
Sky Way Run w 2015 r. i wtedy „zaraziła się” bieganiem na 
dobre. Następnie była Dycha Głogowska, gdzie stanęła na 
podium jako Najszybsza Głogowianka. 

Bieganie dodało jej pewności siebie, otworzyło nowe hory-
zonty i sprawiło, że uwierzyła, że własną pracą można osią-
gnąć wszystko. Postanowiła wziąć udział w półmaratonie. Po 
raz pierwszy wystartowała w półmaratonie w sierpniu 2016 
r. – Nie wiedziałam jak rozłożyć siły, ponieważ biegi w któ-
rych dotychczas uczestniczyłam odbywały się maksymalnie na 
dystansie 16 km. Wystartowałam tak jak na 5 km, a znajomi 
krzyczeli za mną: „Kinga; zwolnij; to nie bieg na piątkę”. Kin-
ga przybiegła na metę z czasem 1h 41min, zajmując 3 miej-
sce w kategorii wiekowej. Miniony rok przyniósł jej również 
ogromny sukces – bieg na 10 km w Przemyślu ukończyła ze 
znakomitym czasem 44 min 19 sek. Na swoim koncie ma 
także dwa starty w Runmageddonie, a także uczestnictwo 
w nocnych marszach na 50 km. Dzięki wyjazdom na zawody 
sportowe poznała Franciszka Zielińskiego, który mimo sta-
tusu seniora wciąż aktywnie bierze udział w zawodach biego-
wych, maratonach i to dzięki niemu zapisała się do Towarzy-
stwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Sokół” w Głogowie Młp. 
zapraszając tam wielu znajomych. 

Idąc dalej i chcąc spełniać swoje marzenia Kinga Walania wraz 
z Beatą Kopeć (również członkinią TKKF „Sokół”) wpadła na 
pomysł zorganizowania Biegu Zeloty – biegu na cześć głogow-
skiego Żołnierza Wyklętego Franciszka Litwina ps. „Zelota”. 
Bieg odbył się 3 grudnia 2016 r. pod honorowym patronatem 
Pana Burmistrza Pawła Baja – Bieg Zeloty był moim marze-
niem, które przy pomocy Doroty Rejus, Beaty Kopeć, Moniki 

Rękosiewicz-Tokarz i Tadeusza Szopińskiego udało się zrealizo-
wać. Podczas ostatnich zawodów usłyszałam: „I tak nic nie prze-
bije Biegu Zeloty w Głogowie”. Duma, która mnie ogarnęła jest 
nie do opisania. Wspaniałe uczucie, którego nie da się niczym 
zastąpić – mówi K. Walania. W tym roku ma już za sobą I Bieg 
o Puchar Leszka Bebło na 12 km zakończony z wynikiem 54 
minuty. Obecnie przechodzi kontuzję kolana, ale już myśli 
o startach w kolejnych zawodach. Żeby dostać od życia to, cze-
go się pragnie – trzeba najpierw zdecydować czego się pragnie. 
Ja już zdecydowałam. Szczęśliwego życia nie da się zbudować od 
słowa „powinienem” – ono zaczyna się od słowa „chcę”.

Paweł Grzywacz

SPORT

SPORTOWA OSOBOWOŚĆ
KINGA WALANIA

SaloNiK PraSowY (w BieDroNCe )
GŁoGÓw MaŁoPolSKi, Ul. PiŁSUDSKieGo 24
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UKS IKAR GŁOGÓW MŁP. 
MISTRZEM!

W dniu 14 marca w Głogowie Młp. odbył się powia-
towy finał ogólnopolskiego turnieju „Z Podwórka 
na Stadion” o Puchar Tymbarku dla rocznika 2009 
i młodszych, podczas którego UKS Ikar Głogów Ma-
łopolski został mistrzem powiatu rzeszowskiego. 

Finał turnieju odbył się w pełnowymiarowej hali sportowej 
Zespołu Szkół w Głogowie Młp. Mecze toczyły się systemem 
każdy z każdym 2 x 12 minut. Nasza reprezentacja okazała się 
najlepiej przygotowana spośród czterech finalistów i wygra-
ła turniej, zdobywając tytuł mistrza powiatu rzeszowskiego. 
Zmagania zakończyliśmy z bilansem dwóch zwycięstw oraz 
remisem i jako jedyny zespół nie straciliśmy bramki. Dzięki 
wygranej w powiecie uzyskaliśmy awans do mistrzostw wo-
jewództwa, gdzie nasi zawodnicy będą mogli zdobyć kolejne 
doświadczenia w swojej piłkarskiej przygodzie.

Adam Gut

SPORT

BiUro raCHUNKowe i NierU-
CHoMoŚCi

„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 

RE
KL

A
M

A 
RE

KL
A

M
A 

RE
KL

A
M

A 
RE

KL
A

M
A REKLA

M
A 

REKLA
M

A 
REKLA

M
A 

REKLA
M

A 

Zwycięska drużyna UKS Ikar. Stoją od lewej: Adam Gut (trener), Olaf Wojnar, 
Tymoteusz Rzeźnik, Alan Gaweł, Tymoteusz Stasiak, Jakub Garlak, Tymoteusz 

Strojek, Maksymilian Żurowski, Jakub Koprucha, Jakub Miękisz, Franciszek Rybczyk

ZAWODY JEŹDZIECKIE 
LEŚNA WOLA 2017

Nadeszła wiosna, a wraz z nią początek sezonu 
otwartego. W KJ Leśna Wola sezon zawodów jeź-
dzieckich 2017 zapowiada się bardzo ciekawie. 
Klub zorganizuje aż 5 wydarzeń o charakterze ogól-
nopolskim. Dodatkowo, jako jedyny na Podkarpa-
ciu, rozegra Regionalne Zawody w Ujeżdżeniu.
Pierwsze starty już 28-30 kwietnia – wtedy rozegrane zo-
staną Regionalne i Ogólnopolskie Zawody w Skokach Przez 
Przeszkody z konkursami dla Młodych Koni (el. MPMK), 
będące jednocześnie pierwszą kwalifikacją Leśna Wola Cup 
2017. W ostatni weekend maja zawodnicy będą rywalizo-
wać w kolejnych zawodach tej samej rangi – ZO B*, EL. 
MPMK, II Kwalifikacja LWC 2017, ZR B.

W sezonie wakacyjnym w ostatni weekend lipca oprócz 
Ogólnopolskich i Regionalnych Zawodów w Skokach klub 
jako jedyny na Podkarpaciu rozegra Regionalne Zawody 
w Ujeżdżeniu, a początkiem sierpnia odbędą się kolejne za-
wody łączące dyscypliny A i B, podczas których poznamy 
zwycięzców tegorocznego rankingu LWC 2017. Jeździeckie 
zmagania zakończą się na początku września podczas Regio-
nalnych i Ogólnopolskich Zawodów w Skokach Przez Prze-
szkody, będących jedną z eliminacji Polskiej Ligi Jeździeckiej.

Zapraszamy do kibicowania, gdyż jak co roku na zawodni-
ków i kibiców czekają świetne warunki i niesamowita at-
mosfera! Emocji z pewnością nie zabraknie.

Anna Morawiec
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NaJlePSze GarNKi, leCzNiCza PoŚCiel…
Sprawa dotyczy pokazów na których prezentowane są róż-
nego rodzaju urządzenia, sprzęty i inne rzeczy przydatne 
w codziennym życiu. Z reguły tego typu prezentacje orga-
nizowane są w wynajętym lokalu – hotelowej restauracji, 
domu ludowym. Uczestnictwo w pokazach jest darmowe, 
a oglądający nie są zobowiązani do zakupu prezentowanych 
produktów. Z reguły jednak wychodzą z nowymi garnkami, 
pościelą czy zestawem noży, które jak się okazuje, w sklepie 
kosztują dużo mniej… 

Dwa tYGoDNie Na oDStĄPieNie oD UMowY
Koszt prezentowanego produktu jest wysoki, ale wyszko-
leni sprzedawcy zawsze znajdują dla klienta „dobre” roz-
wiązanie. Po pierwsze, kuszą rabatem i cena spada niemal 
o połowę, a po drugie spłatę rozkładają na raty. Po czasie 

okazuje się, że kupujący podpisał umowę kredytową z ban-
kiem, a do zapłaty jest kilka tysięcy złotych. Czy na taką 
nieuczciwość jest jakiś sposób? Jednym z pomysłów na wy-
eliminowanie nieuczciwych praktyk handlujących ma być 
ograniczenie do 600 zł wartości towarów oferowanych pod-
czas prezentacji. Dzięki temu znacznie ograniczymy zyski 
nieuczciwych sprzedawców. Warto też pamiętać, że jeśli już 
kupiliśmy na pokazie daną rzecz to mamy 14 dni na odstą-
pienie od umowy sprzedaży, która została zawarta poza lo-
kalem przedsiębiorstwa. I najważniejsze. Zdrowy rozsądek. 
W takich firmach pracują odpowiednio przeszkoleni pra-
cownicy, którzy są uczeni różnych technik ułatwiających 
sprzedaż. Nie dajmy się więc zmanipulować.

Anna Morawiec

Rabarbar w smaku jest kwaskowaty bo zawiera kwas cytry-
nowy i jabłkowy. Jest bogatym źródłem witaminy C, kwasu 
foliowego, witaminy E oraz minerałów takich jak potas, żela-
zo oraz magnez. Dzięki zawartości pektyn, korzystnie wpły-
wa na pracę układu trawiennego. Surowy zawiera jednak 
szkodliwe kwasy szczawiowe, których nadmiar może osłabić 
kości i zęby. Na szczęście kwasy szczawiowe podczas ogrze-
wania ulegają w dużym stopniu rozkładowi, dlatego rabar-
bar jemy tylko w postaci gotowanej, pieczonej lub duszonej. 
Proponujemy ciekawe przepisy na wykorzystanie rabarbaru:

CiaSto z raBarBareM 
Składniki: 2 szklanki mąki, 3/4 szklanki cukru, łyżeczka 
proszku do pieczenia, pół kilograma rabarbaru, 3/4 szklan-
ki oleju, 4 jaja. wykonanie: Jaja ubić z cukrem na puszystą 
masę, dodać mąkę, proszek do pieczenia oraz olej. Całość 
zmiksować, rabarbar pokroić na kawałki, posypać cukrem, 
położyć na wierzch ciasta. Piec około 45 minut w temp. 180 
stopni C. Uwaga: zamiast oleju można użyć roztopionego 
masła (120 gram). Wierzch ciasta można posypać prażony-
mi płatkami migdałów oraz cukrem pudrem.

raCUCHY 
Składniki: 1 szklanka kefiru, 3 jajka, 2 szklanki mąki 
pszennej, 1,5 łyżki cukru, szczypta soli, 1,5 łyżeczka sody, 
2-3 łodygi rabarbaru, olej do smażenia. wykonanie: Ra-
barbar umyć i obrać ze skórki. Pokroić na kawałki ok. 2 cm. 
Wszystkie składniki na placuszki dokładnie ze wymieszać. 

CZAS NA RABARBAR!
Wśród wielu rabarbar to przedmiot sporu – zaliczyć 
go do warzyw czy owoców? Niezależnie od tej kla-
syfikacji w kuchni daje wiele możliwości. Kojarzony 
przed wszystkim z kompotami i ciastami owocowy-
mi, coraz częściej zaczyna pojawiać się także w to-
warzystwie mięs i ryb.

Jak przechowywać rabarbar? Najlepiej owinąć go w wilgotny ręcznik, co sprawi, że 
przechowując go w lodówce, pozostanie chrupiący przez wiele dni

Dodać kawałki rabarbaru – wymieszać. Smażyć z obu stron 
na złoty kolor. Odsączyć z nadmiaru tłuszczu na ręczniku 
papierowym. Posypać cukrem pudrem.

raBarBarowY KoMPot
Składniki: 300 g rabarbaru, 50 g cukru, 250 ml wody, sok 
z połowy cytryny, 400 ml wody mineralnej, listki świeżej 
mięty i plasterki cytryny do smaku. wykonanie: Zagoto-
wać 250 ml wody z cukrem, gotować aż cukier się rozpu-
ści. Rabarbar umyć (nie obieraj łodyg) i pokroić na około 
5 cm kawałki. Dodać rabarbar do wody i gotować 5 minut. 
Pozostawić do ostudzenia, przecedzić, dodać sok z cytryny 
i schłodzoną wodę mineralną. Dorzuć kilka plasterków cy-
tryny i listki świeżej mięty.

Katarzyna Madej

SPOSÓB NA WALKĘ Z NACIĄGACZAMI
Podnosisz słuchawkę, a miły głos w telefonie zaprasza Cię na darmowy pokaz pościeli, naczyń lub sprzętu 
medycznego? Uważaj, możesz sporo przepłacić i wpakować się w niepotrzebny kredyt. Sposobem na wal-
kę z naciągaczami podczas tzw. prezentacji ma być ograniczenie wartości sprzedaży towarów do 600 zł.
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rower, BieGaNie, SPaCer
Jazda na rowerze to chyba najpopularniejsza forma spędza-
nia czasu na świeżym powietrzu. Na terenie naszej gminy jest 
kilka ciekawych ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych, dzięki 
czemu każdy może wybrać odpowiednią trasę i poznać nie-
znane zakątki własnego regionu. Osoby, których wiosenne 
promienie słońca zagrzewają do biegów bez problemu mogą 
wykorzystać leśne trasy do rozpoczęcia przygody z biega-
niem. Jeśli bieganie nie jest dla Ciebie wystarczy spacer Nor-
dic Walking czyli z tzw. kijkami lub zwykły spacer po lesie.

rolKi
Rolki to nie tylko rozrywka dla najmłodszych – coraz czę-
ściej sięgają po nie osoby dorosłe. Wystarczy zaopatrzyć się 
w odpowiedni sprzęt: kask, ochraniacze na dłonie i kola-
na i śmiało można zażywać ruchu. W przeciwieństwie do 
biegania jazda na rolkach nie obciąża też stawów, więc 
przyjemność jest podwójna. Rolkową trasę należy wybrać 
jednak w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym uczest-
nikom ruchu drogowego – najlepiej jeśli będą to boczne, 
osiedlowe drogi, na których natężenie ruchu jest mniejsze.

JazDa KoNNa, teNiS, GolF
Osobom szukającym kontaktu ze zwierzętami rozrywkę 
zapewni jazda konna. Pasjonaci koni mogą rozpocząć przy-
godę z jazdą konną w LKJ Zabajka lub na Stadninie Koni 
Leśna Wola. Coś dla siebie znajdą też amatorzy golfa w NTB 
Active Club, gdzie organizowane są kursy golfowe. Wolisz 
jednak kontakt z piłką i sportową rywalizację? Skorzystaj 
z boisk sportowych „Orlik” na terenie naszej gminy, gdzie 
w sezonie letnim możesz pograć w „nogę”, „kosza” lub teni-
sa. Nad głogowskimi stawami w okresie letnim funkcjonuje 
też boisko do gry w siatkówkę plażową.

SiŁowNia
Zamknięta czy na powietrzu? Jeśli wolisz poćwiczyć w sku-
pieniu na profesjonalnym sprzęcie skorzystaj z oferty siłowni 
„Wodnik GYM” w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Głogowie 
Młp. lub siłowni „Are You Ready” na osiedlu Niwa. Jeśli nie lu-
bisz siłowni i zamkniętych pomieszczeń wybierz się na siłow-
nię „pod chmurką”, obok budynku Krytej Pływalni „Wodnik”.

tUrYStYKa woDNa 
Zbiorniki wodne znajdują się w Lipiu oraz Budach Głogow-
skich, gdzie podczas letniego wypoczynku nie brakuje chęt-
nych do kąpieli. Wypocząć można również nad głogowskimi 
stawami które są także rajem dla miłośników wędkarstwa, 
wioślarstwa i żeglarstwa. Przez cały rok można również sko-
rzystać z Krytej Pływalni „Wodnik”, która w ofercie ma jacuzzi 
i saunę, zjeżdżalnię i miejsca do odpoczynku z leżakami.

Anna Morawiec
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JAK AKTYWNIE WYPOCZYWAĆ OKOLICY?
Wiosna to doskonały czas aby wyjść z domu i wykorzystać słoneczną pogodę na rozpoczęcie aktywności 
fizycznej. Zwolennicy aktywnego wypoczynku z powodzeniem mogą wykorzystać walory turystyczne i re-
kreacyjne naszej gminy. 
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Siłownia zewnętrzna obok budynku Krytej Pływalni „Wodnik” w Głogowie Młp. 
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Głogów Młp.: Sklep „Super - Sam” GS*; 
Sklep Delikatesy „Dwójka” GS; Sklep De-
likatesy „Centrum”; PIWEX Sklep firmo-
wy ul. Długa (osiedle Słoneczne); Sklep 
nr 6 w Głogowie Młp. (osiedle Słoneczne) 
GS; Sklep p. Zofii Liszcz; Salonik prasowy 
w Biedronce.
wysoka Głogowska: SPAR; Sklep p. Fur-
man
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; Sklep p. Suszek
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 Cen-
trum” - GS
lipie: Delikatesy „Premium” - GS
rogoźnica: Sklep p. Marczydło

* Placówki handlowe Gminnej Spółdzielni „Samo-
pomoc 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 najbliższych wydarzeń

30 kwietnia

– Jubileusz 15-lecia działalności ZPiT „Hanka”, koncert dla 
mieszkańców, sala widowiskowa MGDK w Głogowie Młp., 
godz. 16.00

– XV Wojewódzki Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, sala wi-
dowiskowa w MGDK w Głogowie Młp.

3 maja
– Gminne obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

rozpoczęcie Mszą Świętą  w Sanktuarium Matki Bożej Gło-
gowskiej o godz. 8.00

13 maja

– IV Dycha Głogowska, tereny rekreacyjne przy pływalni 
„Wodnik” w Głogowie Młp. ,godz. 11.00

– Dni Otwarte Szkoły Muzycznej I st. w Głogowie Młp., godz. 
9.00 – 12.00

20 maja – II sportowy Piknik Rodzinny, Centrum „Natura 2000” 
w Budach Głogowskich, godz. 13.00

21 maja
– zbiórka krwi w ramach akcji „Ognisty Ratownik – Gorąca 

krew”, tereny rekreacyjne przy Pizzerii Gusto na os. Niwa 
w Głogowie Młp.

26-28 maja – ZO B*EL. MPMK – II kwalifikacja Leśna Wola Cup 2017 
+ ZRB

3.04 br. – wypadek przy pracy w miejscowości Rogoźnica, w wyniku którego 
obrażeń ciała doznał mężczyzna.

16.04. br. – wypadek drogowy w miejscowości Wysoka Głogowska.

17.04. br. – wypadek drogowy w miejscowości Głogów Młp., w wyniku którego 
obrażeń doznała kierująca pojazdem.

19.04. br. – wypadek przy pracy na terenie jednej z firm znajdującej się w miej-
scowości Wola Cicha. 

1.04. br. – pożar traw w miejscowości Budy Głogowskie.

3.04. br. – pożar traw w miejscowości Zabajka.

20.04. br. – wyjazd w celu otwarcia mieszkania w Głogowie Małopolskim przy 
ul. Fabrycznej.

Kronika Strażacka
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