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Jak Głogów świętował niepodległość – str. 4

Dzień Patrona SP w Pogwizdowie Nowym – str. 15

Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy moment w roku. 
Magiczny czas pełen radości, rodzinnego ciepła i odpoczynku.

To właśnie wtedy spotykamy się w gronie najbliższych, 
przebaczając sobie błędy i życząc wszystkiego, co najlepsze.

Pragnę złożyć Państwu – mieszkańcom naszej gminy  
 – najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pełnych 

niezapomnianych chwil i wzruszeń Świąt Bożego Narodzenia. 
Niech ten czas doda Wam sił i odwagi do realizacji  

nowych pomysłów i planów w nadchodzącym 2020 roku.
Burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj

Szanowni Mieszkańcy!

Mikołaj odwiedził dzieci w Wysokiej Głogowskiej – str. 6



Ziemia GłoGowska 12/20192

POLECAMY

Burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj zaprasza mieszkańców gminy na 
spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące wymiany źródeł ciepła w gospo-
darstwach domowych na ekologiczne. Kolejne spotkanie zaplanowano 15 grud-
nia br. o godzinie 15.00 w Miejsko Gminnym Domu Kultury w Głogowie Młp., 
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12. ZAPRASZAMY. Szczegóły na plakacie.

SPOTKANIE INFORMACYJNE  
DLA MIESZKAŃCÓW

MGDK w Głogowie Małopolskim zaprasza wszystkich 
miłośników kinowych emocji na seanse filmowe. W co 
drugi weekend w sali widowiskowej będzie można obej-
rzeć najpopularniejsze produkcje filmowe ostatnich lat.
Projekt dedykowany jest zarówno dzieciom jak i dorosłym, 
a wstęp dla wszystkich jest darmowy. W celu zapoznania się 
z terminami oraz tematyką wyświetlanych filmów, prosimy 
na bieżąco śledzić naszą stronę internetową. Szczegółowy 
program wraz z tytułami kolejnych seansów dostępny jest 
również na tablicy ogłoszeń MGDK.
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Kto może dołączyć do Gminnej Orkiestry Dętej? Czy wy-
magane jest doświadczenie muzyczne?

Z mojego doświadczenia mogę wysunąć taki wniosek, że każ-
de dziecko może grać. Nie ma dla nas znaczenia, czy dziecko 
kiedykolwiek miało w rękach instrument, czy też jest młodym 
gitarzystą lub perkusistą uczęszczającym do szkoły muzycz-
nej. Oczywiście dziecko, które wcześniej miało do czynienia 
z nutami czy wartościami rytmicznymi będzie miało już część 
nauki za sobą, ponieważ z muzyką jest w pewien sposób oby-
te. Kwestia nauki gry na instrumencie dętym jest już moim 
zadaniem, oczywiście we współpracy z uczniem, którego rolą 
będą systematyczne ćwiczenia – wystarczy 15 minut dzien-
nie. Nawet tak krótki czas przynosi bardzo wymierne korzyści 
dla młodego muzyka. Chciałbym w tym miejscu szczególnie 
podziękować muzykom, z którymi gram na co dzień. Dzięki 
wspólnej pracy osiągamy coraz lepsze efekty. 

Co daje członkostwo w orkiestrze?

Przy minimalnym wkładzie własnym, jakim jest uczestnic-
two w próbach i odrobinie ćwiczeń w domu, otrzymujemy 
ogromne korzyści. Gra w orkiestrze jest czymś niesamowi-
tym, tego się nie da opisać słowami – to trzeba przeżyć. Po-
znawanie ciekawych utworów muzycznych, czy to marsze, 
czy utwory z muzyki rozrywkowej czy filmowej, pieśni ko-
ścielne (m.in. kolędy), czy utwory patriotyczne. Orkiestra 
to reprezentacja gminy w czasie wszystkich oficjalnych uro-
czystości i świąt. Dodatkowym plusem gry w orkiestrze jest 
umiejętność organizowania czasu, jaką nabywają członko-
wie orkiestry. Nierzadko uczniowie uczęszczają na dodat-
kowe zajęcia, czy to do szkół muzycznych, czy na naukę np. 
angielskiego lub naukę pływania. Dzięki temu są w stanie 
nauczyć się organizować sobie czas w taki sposób, by mieć 
go na wszystkie te zajęcia. Dzięki takiemu podejściu potra-
fią oni wygospodarować sobie czas zarówno na naukę do 
szkoły, na zajęcia orkiestry, jak i na zabawę. Stają się oni 
pewnego rodzaju liderami w swoim środowisku, ponieważ 
rozwijają się na wielu płaszczyznach. Kolejną korzyścią są 
wspólne podróże. Pracując przez te kilkadziesiąt lat z orkie-
strami, udało się wypracować taki poziom, że prowadzone 
przeze mnie wspólnie z małżonką orkiestry osiągały bardzo 
wysoki poziom ogólnopolski. Koncertowaliśmy w wielu 
krajach europejskich, czy to we Francji, czy w Niemczech, 
odwiedziliśmy papieża Jana Pawła II, zwiedziliśmy Grecję 
i wzgórza Olimpu. Wszystko to wspólnie i dzięki orkiestrze.

Czym wyróżnia się nasza gminna orkiestra?

W Głogowie szczególnie spodobało mi się to, że jest tutaj 
bardzo dużo zdolnej młodzieży oraz głęboko zakorzenio-
na tradycja głogowskiej orkiestry. Działała ona już ponad 
120 lat temu. Bardzo chciałbym tę tradycję kontynuować, 
przywrócić do świetności. Marzę o zespole sprawnym, mo-
bilnym, składającym się w głównej mierze z mieszkańców 
i dzieci z Gminy Głogów Małopolski. 

Jak często odbywają się próby orkiestry?

Spotykamy się w poniedziałki o godzinie 18:00 w Miejsko 
Gminnym Domu Kultury w Głogowie Młp. Jestem jednak 
otwarty na potrzeby i w razie chętnych na spotkania w piątki, 
nawet po lekcjach, jestem w stanie przyjeżdżać także wtedy. 
Myślę, że gdybyśmy zaczęli z nowych składem już dzisiaj, to 
bylibyśmy w stanie wystąpić już na Święta Wielkanocne. 

Co chciałby Pan powiedzieć do naszych Czytelników?

Nasza orkiestra, jak każda inna instytucja potrzebuje przede 
wszystkim nowych uczniów, nowych muzyków. Wymiana 
pokoleń trwa cały czas. Chciałbym zachęcić wszystkie dzieci, 
nie tylko te, które doświadczenie z grą na instrumentach już 
posiadają, lecz także te, które tego jeszcze nie doświadczyły. 
Potrafię z powodzeniem nauczyć gry – jestem nauczycielem. 
Zwracam się przede wszystkim do rodziców, by odważyli się 
dać dziecku szansę. By zdecydowali się przyprowadzić swoje 
pociechy na próbę, bo orkiestra to coś niesamowitego. Będzie 
miało ono szansę nie tylko samej nauki gry na instrumentach 
i zaprezentowanie się podczas występów, lecz także stanie 
się częścią wizytówki miasta – jaką bez wątpienia jest Gmin-
na Orkiestra Dęta. Proszę również nauczycieli, którzy na co 
dzień pracują z dziećmi w szkołach, by wykorzystując swój 
autorytet i znajomość dzieci, zachęcili rodziców i wskazali im 
orkiestrę jako odpowiednie zajęcia dla ich dzieci. Może warto 
zwrócić uwagę na szczególnie wyciszone dzieci, a może wręcz 
odwrotnie – zbyt mocno rozrabiające. Może zajęcia i wspólne 
występy z orkiestrą otworzą te ciche dzieci lub staną się oka-
zją do spożytkowania energii tych bardziej rozbieganych. Dla 
każdego dziecka znajdziemy miejsce w naszej orkiestrze, do 
każdego dziecka dobierzemy odpowiedni instrument.

Jako redakcja również zapraszamy do wstąpienia w szere-
gi Gminnej Orkiestry Dętej. Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała Monika Wasiluszko

ORKIESTRA TO ŻYCIE I WSPOMNIENIA
Czyli o tym, jak to jest być częścią Gminnej Orkiestry Dętej. Rozmowa z panem Bronisławem Niezgodą – 
prowadzącym Gminną Orkiestrę Dętą w Głogowie Małopolskim. 
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Tradycyjnie, w obchodach wzięli udział przedstawiciele władz 
gminy, poczty sztandarowe gminnych szkół, Ochotniczych 
Straży Pożarnych, a także sztandary organizacji działających 
na terenie naszej gminy oraz Samodzielny Pluton Strzelców, 
który pełnił wartę honorową. Obchody Święta Niepodległości 
w Głogowie Młp. rozpoczęły się Mszą świętą odprawioną w ko-
ściele parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej o godzinie 8. 
Wtedy to mieszkańcy otrzymali biało-czerwone kotyliony. Na-
stępnie przemaszerowali pod znajdujący się w rynku pomnik 
Poległych za Wolność i Niepodległość Ojczyzny. Mieszkańcom 
przewodziła Gminna Orkiestra Dęta. Na miejscu wspólnie od-
śpiewany został hymn, a także podniesiona flaga państwowa. 
Władze gminy z burmistrzem Pawłem Bajem na czele oraz 
przedstawiciele działających na terenie gminy organizacji zło-
żyli pod pomnikiem wieńce. Z okazji do zabrania głosu sko-
rzystał burmistrz, który przypomniał zebranym historię Święta 
Niepodległości oraz podziękował wszystkim, którzy przyczyni-
li się do organizacji jego obchodów w naszej gminie.
Po zakończeniu części oficjalnej, uczestnicy udali się do Miej-
sko Gminnego Domu Kultury, gdzie odbył się IX Koncert Nie-
podległościowy. W role prowadzących wcielili się uczniowie 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp. Podczas 
koncertu mieliśmy okazję wysłuchać patriotycznych pieśni 
w wykonaniu orkiestry i chóru Szkoły Muzycznej I Stopnia 
w Głogowie Młp., prowadzonych przez pana Andrzeja Wziąt-
kę. Patriotyczne pieśni oraz deklamowane przez uczniów ZSO 
wiersze wywołały na twarzach słuchaczy wzruszenie.

Monika Wasiluszko

GŁOGÓW ŚWIĘTOWAŁ NIEPODLEGŁOŚĆ 
11 listopada to data wyjątkowa dla historii Polski. Tego dnia, po 123 latach niewoli, nasza ojczyzna odzy-
skała wolność. Jak co roku uroczyste obchody tego szczególnego dla wszystkich Polaków święta obcho-
dziliśmy również w naszej gminie.
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– Mam nadzieję, że otwarta ścieżka rozpowszechni i rozpro-
paguje tę dyscyplinę sportową w  naszym mieście i  gminie. 
Serdecznie zapraszam wszystkich do korzystania z trasy i do 
aktywności – powiedział burmistrz Paweł Baj. 

Uczestnicy rajdu otrzymali bezpłatnie kijki, z których będą 
mogli korzystać podczas spacerów. Na zakończenie organi-
zatorzy przygotowali pokaz i warsztaty udzielania pierwszej 
pomocy oraz ciepły poczęstunek.

Warto wiedzieć, że nordic walking angażuje do ruchu 90% 
układu mięśniowego, zwiększa zużycie energetyczne orga-
nizmu w porównaniu do chodu bez kijów o 25-30%. Nor-
dic walking nie powoduje „przeciążeń”, przez co dostępny 
jest dla osób z  nadwagą, otyłością, problemami ortope-
dycznymi (np. bóle kolan, bioder, pleców, kręgosłupa). Jest 
bardziej efektywny niż „zwykły” marsz, obniża ciśnienie 
spoczynkowe krwi, poprawia tolerancję glukozy i  obniża 
poziom cholesterolu we krwi.

Projekt pn. „Nordic Walking spacerem po zdrowie” realizo-
wany jest w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i reali-
zacja działań w zakresie współpracy z  lokalną grupą dzia-
łania” Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

Anna Morawiec

OTWARCIE TRASY NORDIC WALKING 
W środę 20 listopada br. o godzinie 10.00 odbyło się otwarcie ścieżki Nordic Walking. Wstęgę wspólnie 
z burmistrzem Pawłem Bajem przecięli przedstawiciele LGD „Eurogalicja” i uczestnicy. W marszu na dy-
stansie 5 km oficjalnie inaugurującym otwarcie ścieżki wzięło udział 50 osób. Trasa wytyczona została na 
terenie Głogowa Małopolskiego, a wejście zlokalizowano na terenie rekreacyjnym osiedla Niwa. Oferta 
skierowana jest zarówno do entuzjastów nordic walkingu, biegaczy oraz do tych, którzy chcą zacząć swoją 
przygodę z tym sportem.

Ozdobą uroczystości były instrumentalne wykonania 
utworów na skrzypcach, flecie poprzecznym i pianinie 
przez uczennice: Patrycję Golonkę, Maję Sieracką i Anię 
Rusin, a także przez coraz większy zespół flecistek i fleci-
stów. Klara Ciebiera zaprezentowała niezwykle wzruszającą 
pieśń „Orlątko”, którą wygrała kilka dni wcześniej Gminny 
Konkurs Historyczno-Wokalny. Wysłuchaliśmy recytacji 
„Katechizmu młodego Polaka”, utworu Władysława Bełzy 
pt. „Ziemia rodzinna”, a także wiersza Cypriana Kamila 
Norwida „Moja piosnka II”.

Dopełnieniem akademii było odśpiewanie „Mazurka Dą-
browskiego” w pełnej – czterozwrotkowej wersji przez 
wszystkich uczniów i nauczycieli w obecności Pocztu Sztan-
darowego. Nastąpiło to o symbolicznej godzinie 11:11. Tym 
samym Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej włączyła się 
w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do hym-
nu”. Wszystkie dzieci wykazały się wzorową znajomością 
hymnu państwowego, uszanowały święto galowym strojem 
z przypiętymi kotylionami w barwach narodowych.

Patriotyczny program artystyczny został też zaprezentowa-
ny podczas spotkania z rodzicami w dniu 14 XI 2019 r. Na 

jego zakończenie rodzice dołączyli do wspólnego odśpie-
wania hymnu narodowego ze swoimi dziećmi.

Agnieszka Tłuczek – SP Rudna Mała

 ŚPIEWAMY DLA NIEPODLEGŁEJ
Pod takim hasłem 8 listopada obchodziliśmy Święto Odzyskania Niepodległości w Szkole Podstawowej 
w Rudnej Małej. Podczas uroczystego apelu wysłuchaliśmy „Legionów” i pięknych pieśni patriotycznych 
wplecionych w krótką historię dotyczącą okoliczności ustanowienia Święta Narodowego. 
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Mroźne, niedzielne popołudnie nie przeszkodziło dzie-
ciom i ich rodzicom w odwiedzeniu tego dnia Domu Lu-
dowego, by wspólnie z innymi dziećmi oddać się wspól-
nej zabawie. W tym roku wzięło w niej udział prawie 
120 dzieci. Zarówno najmłodsi, jak i ich opiekunowie 
świetnie bawili się, oczekując wizyty najważniejszego 
tego dnia gościa. Zabawa rozpoczęła się o godzinie 13:30, 
kiedy to organizatorzy uroczyście przywitali zebranych 
gości i zabawa oficjalnie się rozpoczęła. Głównym orga-
nizatorem tegorocznego spotkania z Mikołajem była tu-
tejsza filia MGBP.
Dzieci bardzo szybko uformowały kółko, do którego dołą-
czyli również ich rodzice i opiekunowie. Wspólna zabawa, 
śpiew oraz tańce sprawiały dzieciom dużą frajdę. Nie zabra-
kło również zgadywanek z nagrodami. Wreszcie do drzwi 
zapukał długo wyczekiwany przez wszystkich gość – Świę-
ty Mikołaj, który najpierw dołączył do wspólnej zabawy 
z dziećmi, by wspólnie z innymi jeszcze zatańczyć, zanim 
zasiądzie na swoim czerwonym fotelu. Następnie nadeszła 
upragniona chwila – Mikołaj wraz ze swoją pomocnicą 
Śnieżynką przystąpił do rozdawania prezentów. Mikołaj 
nie tylko rozdał prezenty, lecz także znalazł czas, by z każ-
dym dzieckiem zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Niestety, 
wkrótce musiał zabawę opuścić, jako że zbliżała się naj-
bardziej pracowita noc w roku, więc trzeba było spakować 
wszystkie prezenty do sań.

Monika Wasiluszko

MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ DZIECI W WYSOKIEJ GŁOGOWSKIEJ 
Na kilka dni przed swoim świętem, kiedy Mikołaj ma pełne ręce roboty przy rozwożeniu prezentów dla 
grzecznych dzieci na całym świecie, nie zapomniał również o dzieciach w naszej gminie. W związku z tym 
w dniu wczorajszym odwiedził naszych najmłodszych w Domu Ludowym w Wysokiej Głogowskiej. Trady-
cyjnie już wyjątkowy gość został pięknie przyjęty przez dzieci podczas corocznej zabawy na jego cześć.



Ziemia GłoGowska 12/2019 7GOSPODARKA

Łączny koszt przeprowadzanego w  budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej remontu wynosi prawie 45 tysięcy złotych. 
Prace sfinansowane zostały ze środków Komendy Głów-
nej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w wysokości 
28 000 złotych oraz z budżetu gminy Głogów Małopolski, 
która przekazała na ten cel kwotę 16 897 złotych.

To nie jedyne prace, jakie udało się wykonać w głogowskiej 
OSP w bieżącym roku. Ze środków Budżetu Obywatelskiego 
na rok 2019 za kwotę 25 tysięcy złotych zakupiono specjali-
styczny sprzęt ratowniczy, który umożliwi bezpieczne i pro-
fesjonalne udzielanie pomocy osobom rannym w wypadkach 
komunikacyjnych. Doposażenie w nowoczesny sprzęt jest ko-
nieczne z powodu wzrastających wymagań z zakresu ratow-
nictwa technicznego. Zakupiony ze środków Budżetu Oby-
watelskiego zestaw zawiera narzędzia służące do wykonania 
bezpiecznej drogi ewakuacji rannych z uszkodzonych pojaz-
dów oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Pozwoli również 
na stabilizację pojazdów i neutralizację zagrożenia ze strony 

systemów bezpieczeństwa aktywnego jak np. poduszki po-
wietrzne. Wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób poszko-
dowanych oraz ratowników w trakcie działań ratowniczych.

Monika Wasiluszko

REMONT W BUDYNKU GŁOGOWSKIEJ STRAŻY POŻARNEJ 
Trwają prace remontowe w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogowie Młp., w zakres których wcho-
dzi naprawa, modernizacja i montaż napędów elektrycznych bram garażowych, wykonanie posadzki ży-
wicznej w garażach, zainstalowanie zasilania do bram oraz montaż lamp.

AL-ANON Grupy Rodzinne 
zapraszają na spotkania w każdy wtorek o godzinie 18:00 do MGDK w Głogowie Młp., pokój nr 101. Mitingi otwarte dla 
wszystkich zainteresowanych odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

ul. Menerki 13b
36-060 Głogów Małopolski

tel. +48 512 637 540
www.walmar.rzeszow.pl

HURTOWNIA FOTOWOLTAICZNA
szybka dostawa  &  możliwy montaż

ul. Menerki 13b
36-060 Głogów Małopolski

tel. +48 512 637 540
www.walmar.rzeszow.pl

HURTOWNIA FOTOWOLTAICZNA
szybka dostawa  &  możliwy montaż

Mieszkańcom Huciska zamordowanym w 1943 r. przez 
okupanta niemieckiego podczas pacyfikacji miejsco-
wości w dowód pamięci społeczeństwo wsi Hucisko.

Tak brzmi nowy napis wyryty na odrestaurowanym pomni-
ku upamiętniającym ofiary hitlerowskiej okupacji, którego 
uroczyste odsłonięcie po renowacji odbyło się w niedzielę 
10 listopada.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 12 731 złotych, z czego 
10 000 złotych pochodziło z funduszu sołeckiego wsi Huci-
sko, a pozostała kwota ze środków własnych gminy Głogów 
Małopolski. Renowację wykonał p. Kazimierz Bać.

Monika Wasiluszko

REMONT POMNIKA W HUCISKU
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Burmistrz Głogowa Małopolskiego
OGŁASZA

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Głogów Małopolski, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr: 911 
o pow. 0,59 ha, położonej w Pogwizdowie Nowym gmina Głogów Małopolski objętej 
Księgą Wieczystą RZ1Z/00026498/1.
Cena wywoławcza nieruchomości: 
 – działka nr 911 – 50.000,00 zł.
Cena działki nie została objęta podatkiem vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 
2174 ze zm.).
Dla danego terenu Gmina nie posiada aktualnego Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego. 
Przedmiotowa działka położona jest w miejscowości Pogwizdów Nowy. Teren działki 
płaski. Nieruchomość posiada kształt regularny. Dojazd odbywa się z drogi publicz-
nej. Sąsiedztwo stanowią nieruchomości z zabudową mieszkalną jednorodzinną oraz 
działki niezabudowane. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona. Przez działkę 
przebiega napowietrzna linia niskiego napięcia. Przedmiotowa nieruchomość poło-
żona jest w miejscu ochrony obszaru Natura 2000 – Mrowle Łąki PLH180043 w wo-
jewództwie podkarpackim.
Gmina Głogów Małopolski nabyła prawo własności przedmiotowej nieruchomości 
na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego N-II.7510.51.2017. 
Termin zagospodarowania nieruchomości – 2 lata.
Cel sprzedaży: uprawy rolne. 
Powyższa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi hipotekami, ciężarami i ograni-
czeniami, z wyjątkiem sieci uzbrojenia terenu.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w na-
byciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 
z późn. zm.) minął w dniu 13 września 2019 roku.
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019r.. 
o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp. ul. Rynek 1.
Dowód wpłaty wadium, dokumenty spełniające wymogi ustawy o kształtowaniu ustro-
ju rolnego i dowód tożsamości będą warunkiem dopuszczenia do przetargu. 
Informuję, iż z uwagi na to, że sprzedawane nieruchomość oznaczona numerem ewi-
dencyjnym 911 stanowi nieruchomość rolną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1362) 
nabywcą nieruchomości rolnej może być podmiot określony w przepisach ustawy 
z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego, a w szczególności:
1) rolnik indywidualny spełniający wymogi określone w przepisach ustawy z dnia 

11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego;
2) inne podmioty za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych wydaną w dro-

dze decyzji administracyjnej.
Osoba lub podmiot biorący udział w przetargu zobowiązana jest wykazać spełnia-
nie przez nią przesłanek warunkujących możliwość nabycia nieruchomości rolnej 
z chwila przystąpienia do przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% 
ceny wywoławczej brutto do dnia 6 grudnia 2019r. na konto Urzędu Miejskiego 
w Głogowie Małopolskim prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. 
nr 96 9159 0000 2001 0000 0114 0005 oraz złożenie w dniu przetargu oświadczenia 
o zgodzie na nabycie działki przez współmałżonka. W przypadku uczestnictwa 
w przetargu tylko jednego ze współmałżonków – wymagane jest przedłożenie pi-
semnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie 
nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie oświad-
czenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2086 
z póżn. zm.). Powyższe oświadczenie należy złożyć komisji przetargowej przed roz-
poczęciem przetargu. Osoba, która nie złoży oświadczenia o zgodzie małżonka na 
nabycie nieruchomości nie zostanie dopuszczona do przetargu. Nie wymagana jest 
zgoda, jeżeli oboje małżonkowie przystąpią wspólnie do przetargu. 
Okazanie nieruchomości przez geodetę gminnego na wniosek zainteresowanych.
Wadium przepada jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyliła się od podpisania 
aktu notarialnego. Wypłata wadium dla osób, które nie wygrały przetargu nastąpi 
w ciągu trzech dni roboczych od dnia zakończenia przetargu. Wadium wpłacone 
przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprze-
daży. Cena ustalona w przetargu jest płatna przed zawarciem umowy sprzedaży 
w takim terminie, aby wpływ środków został uwidoczniony na koncie urzędu przed 
zawarciem aktu notarialnego.
Uczestnicy przetargu reprezentujący osoby fizyczne i prawne winni być należycie 
umocowani. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Szczegółowe informacje o przedmiotach sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie, 
w pokoju nr 14, w godz. od 800 do 1500 pod nr telefonu (0-17) 789-70-33 oraz na 
stronie internetowej www.bip.glogow-mlp.pl.
Burmistrz Głogowa Małopolskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetar-
gu z ważnych przyczyn.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego, mgr Paweł Baj

Burmistrz Głogowa Małopolskiego
OGŁASZA

II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej wła-
sność gminy Głogów Młp., oznaczonej jako działka ewidencyjna 248/2 o pow. 0,0185 
ha, obj. KW RZ1Z/00151662/7 położonej w Przewrotnem gmina Głogów Młp.
Cena wywoławcza nieruchomości: 
 – 248/2 o pow. 0,0185 ha, cena wywoławcza: 168,00 zł,
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od 
towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2174 ze zm.) cena działki została zwolniona 
podatku vat
Dla danego terenu Gmina nie posiada aktualnego Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego. 
Przedmiotowa działka położona jest w Przewrotnem. Teren działki jest raczej płaski. 
Kształt dość regularny. Sąsiedztwo stanowią głównie działki zabudowane budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi, działki niezabudowane wykorzystywane rolniczo 
oraz obszary zakrzewione i zadrzewione. Brak jest w pobliżu obiektów uciążliwych. 
Odległość od Rzeszowa ok. 24, 0 km, a od Głogowa Młp. ok. 8 km. Dojazd do działek 
odbywa się poprzez działki sąsiednie. 
Termin zagospodarowania nieruchomości – 2 lata.
Cel sprzedaży: poprawa zagospodarowania działki sąsiedniej.
Sprzedaż działki ograniczona jest do właścicieli działek przyległych. Ograniczenie 
w przetargu spowodowane jest tym, iż działki nie mają dostępu do drogi.
Powyższa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami oraz hipotekami. 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w na-
byciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 ze 
zm.) minął w dniu 28 września 2018 roku.
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019r. 
o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp. ul. Rynek 1.
Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należy składać na piśmie w sekretariacie Urzę-
du Miejskiego do dnia 6 grudnia 2019 roku.
Dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości będą warunkiem dopuszczenia do przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim w dniu 11 listopada 2019 roku.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% 
ceny wywoławczej do dnia 6 grudnia 2019r. na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie 
Małopolskim prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. nr 96 9159 
0000 2001 0000 0114 0005 oraz złożenie w dniu przetargu oświadczenia o zgodzie na 
nabycie działki przez współmałżonka. W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko 
jednego ze współmałżonków – wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadcze-
nia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze 
środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie oświadczenia woli nabycia 
nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 
r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2086 z póżn. zm.). Powyż-
sze oświadczenie należy złożyć komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. 
Osoba, która nie złoży oświadczenia o zgodzie małżonka na nabycie nieruchomości 
nie zostanie dopuszczona do przetargu. Nie wymagana jest zgoda, jeżeli oboje mał-
żonkowie przystąpią wspólnie do przetargu. 
Okazanie nieruchomości przez geodetę gminnego na wniosek zainteresowanych.
Wadium przepada jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyliła się od podpisania 
aktu notarialnego. Wypłata wadium dla osób, które nie wygrały przetargu nastąpi 
w ciągu trzech dni roboczych od dnia zakończenia przetargu. Wadium wpłacone 
przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprze-
daży. Cena ustalona w przetargu jest płatna przed zawarciem umowy sprzedaży 
w takim terminie, aby wpływ środków został uwidoczniony na koncie urzędu przed 
zawarciem aktu notarialnego.
Uczestnicy przetargu reprezentujący osoby fizyczne i prawne winni być należycie 
umocowani. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Szczegółowe informacje o przedmiotach sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie, 
w pokoju nr 14, w godz. od 800 do 1500 pod nr telefonu (0-17) 789-70-33 oraz na 
stronie internetowej www.bip.glogow-mlp.pl.
Burmistrz Głogowa Małopolskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetar-
gu z ważnych przyczyn.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego mgr Paweł Baj
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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 potrzeb 

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

dynków 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.

BIURO RACHUNKOWE  
I NIERUCHOMOŚCI

„EMRA” S.C.
UL. CICHA 12 36-060 GŁOGÓW MŁP.

Biuro rachunkowe
Pełny zakres usług księgowych.

Nieruchomości
Wycena nieruchomości,

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

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

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

Biegły rewident Aleksandra Mrozowska  
– 604 537 685.

Rzeczoznawca majątkowy Eugeniusz 
Mrozowski – 605 046 936.
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WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA WODĘ I ŚCIEKI 

ZMIANA NUMERU KONTA !!! 

EkoGłog Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 01.10.2019 r., każdy 
odbiorca będzie posiadał indywidualne konto, na które 
należy wpłacać należności z tytułu opłat za wodę i ścieki.  

Indywidualny numer rachunku bankowego będzie 
umieszczony w lewym górnym rogu faktury jak 
przedstawiono na poniższym rysunku: 

 

Prosimy o dokonywanie wpłat na nowy, indywidualny numer 
konta. 

Powyższa informacja nie dotyczy podmiotów gospodarczych  
i instytucji.  
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BIBLIOTEKA POLECA
Kuszenie Gracie, Santa Montefiore

Książka jest niezapomnianą opowie-
ścią o miłości utraconej i odzyskanej, 
osadzonej w pięknej scenerii wło-
skich krajobrazów. Bohaterka miesz-
ka w spokojnym Devon. Nieczęsto 
opuszczała tę miejscowość w ciągu 
ostatnich 40 lat. Jej córka Carina pro-
wadzi świetnie prosperujący interes 

w Londynie. Nie ma czasu dla swojej 17-letniej córki Anastazji, 
więc wysłała ją do szkoły z internatem. Jeszcze mniej czasu ma 
dla starzejącej się matki. Trzy kobiety niewiele o sobie wiedzą. 
Kiedy Gracie dostrzega reklamę kursu gotowania w Toskanii, 
nie może się jej oprzeć. Przeznacza na podróż oszczędności 
życia. Carina i Anastazja towarzyszą jej, choć nie mają pojęcia, 
dlaczego Gracie namówiła je na tę przygodę. Nic nie wiedzą 
o kolejach losu Gracie, bo też babcia nieczęsto o nich wspomi-
nała. Nie mają pojęcia, jaki niebywały sekret skrywa.

Samarytanin. Tajemnica Kate 
Bradley, Dete Meserve

Dziennikarka Kate Bradley czuje, że 
trafiła na przełomowy dla jej kariery 
temat, kiedy dowiaduje się, że dzie-
sięciu przypadkowych mieszkańców 
Los Angeles znienacka obdarowano 
niebagatelną darowizną w wysokości 
100 000$. Żadna z tych osób nie potrafi 
wskazać, kto stoi za hojnym darem. Im 

głębiej Kate wnika w sprawę, tym trudniej jest znaleźć odpo-
wiedzi na mnożące się pytania, a temat staje się coraz bardziej 
podejrzany. Dziennikarka powoli zacznie wątpić w pobudki 
zarówno obcych, z którymi rozmawiała, swojej rodziny, jak 
i własne. Sprawa, która wydawała się być po prostu materiałem 
na świetny reportaż, zacznie dotyczyć także jej osobiście. Czy 
uda jej się odkryć kim jest tajemniczy Miłosierny Samarytanin?

Piechotą do źródeł Orinoko, 
Wojciech Cejrowski

Książka opisuje wyprawę w poprzek 
Wenezueli. Zaczyna się w Kolumbii 
– Autor prowadzi nas przez niebez-
pieczne pogranicze, opanowane przez 
gangi przemytników. Potem spędzamy 
trochę czasu na wenezuelskiej sawan-
nie, czyli ziemi tamtejszych kowbojów, 
gdzie żyje się trochę jak w westernie… 

Wreszcie docieramy do miasta w dżungli, gdzie Autor orga-
nizuje wyprawę w górę rzeki Orinoko; na tereny strzeżone 
i zamknięte. Do tej roboty wynajmuje sobie przemytników 
szmaragdów, gdyż ci mają swoje tajne przejścia i sposoby 
oraz odpowiedni sprzęt. Płyniemy wielką rzeką, spotykamy 
kolejnych Indian, żyjących tak jak ich przodkowie lub tro-
chę ucywilizowanych, aż wreszcie skręcamy w mniejszą rzekę 
i znajdujemy się na terytorium Indian Yanomami – plemienia 
dzikiego i niebezpiecznego. W tamtych czasach w Wenezueli 
wydobywano złoto i szmaragdy – na dużą skalę i nielegalnie. 
Dlatego przez całą tę książkę przewija się wątek przemytniczy...

MGBP w Głogowie Młp.

Tematem spotkania był rok 1981. Rok niezwykle ważny dla 
dziejów Polski. Trwający wówczas „karnawał” Solidarności 
dawał Polakom poczucie wolności. Wolności, która skoń-
czyła się 13 grudnia. To wówczas o godzinie 6 rano wszyscy 
dowiedzieli się, że oto Rada Państwa wprowadziła stan wo-
jenny. Większość ludzi była przerażona. Co to znaczy stan 
wojenny? Czy to jest to samo, co wojna? W takim razie, kto 
miał walczyć przeciw komu?

Te pytania zadawali sobie Polacy w grudniu 1981 r. Wła-
dza komunistyczna zdecydowała rozprawić się z opozycją. 
Nie udało jej się zrobić tego w sposób demokratyczny, więc 
wprowadziła stan wojenny, dzięki któremu zwiększyły się 
jej uprawnienia. Jak się żyło w tym czasie w Głogowie Ma-
łopolskim? Ówczesny naczelnik miasta i gminy, Stanisław 
Stelmach, przedstawiając projekt planu społeczno-gospo-
darczego na rok 1981, odwoływał się do trudnej i skom-
plikowanej sytuacji polityczno-gospodarczej. We wstępie 
nawoływał do szukania rozwiązań „nabrzmiałych proble-
mów”. Temu celowi podporządkowywał „zadania produk-
cyjne w przemyśle, w rolnictwie oraz podział środków na 
zadania inwestycyjne”.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że połowa wartości zadań 
inwestycyjnych zaplanowanych na rok 1981 przewidywała 
ich wykonanie w ramach prac społecznych, to przekona-
my się o niewydolności gospodarki socjalistycznej. Trwa-
ły wówczas rozbudowa i budowa szkół w Przewrotnem 
i Budach Głogowskich, budowa przychodni zdrowia oraz 
wodociągu w Głogowie i kilku innych miejscowościach 
w gminie. Rok 1981 zahamował tempo prac. Bo władza 
skupiła się na walce z własnym społeczeństwem.

W marcu 1981 r. Stanisław Stelmach złożył rezygnację ze swo-
jego urzędu. Zastąpił go Wacław Bąk. Jak sobie radził w tych 
trudnych czasach? Uczestnicy spotkania mogli się o tym prze-
konać, przeglądając źródła i zdjęcia z tamtych czasów.

Robert Borkowski
Dyrektor MGBP w Głogowie Młp.

„Z DZIEJÓW GŁOGOWA” 
XXIX SPOTKANIE HISTORYCZNE W BIBLIOTECE
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Głogowie Ma-
łopolskim 22 listopada już po raz dwudziesty dziewiąty 
zorganizowała cykliczne spotkania historyczne.

Grupa AA EDEN
w Głogowie Młp. zaprasza na spotkanie w każdy czwartek o godz. 
18.00 w MGDK w Głogowie Młp. w pok. nr 109. Mitingi otwarte dla 
wszystkich zainteresowanych odbywają się w każdy pierwszy czwar-
tek miesiąca. Tel. 515 249 728
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„Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem”
26 marca br. w ramach realizacji projektu „Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem” 
została otwarta placówka Dzienny Dom Pomocy w Budach Głogowskich. Dom jest 
miejscem integracji społecznej i służy najstarszym członkom naszej społeczności lokal-
nej. W budynku znajdują się pomieszczenia do rehabilitacji i fizjoterapii, odpoczynku, 
aktywizacji, jak również grota solna z mikroklimatem wspomagającym leczenie wielu 
chorób oraz sala doświadczeń świata.

Seniorzy mają zapewnione m.in.: zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usługi 
rehabilitacji, usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, dwa posiłki, terapię zajęciową, transport, 
dostęp do usług kulturalnych oraz rekreacyjnych.

Gmina Głogów Małopolski w ramach projektu realizuje również na terenie gminy usłu-
gi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc sąsiedzką oraz usługi teleopieki. 
Usługi są świadczone średnio 2 godziny dziennie przez 7 dni w tygodniu.

Głównym celem podejmowanych działań jest pomoc osobom starszym w utrzymaniu samo-
dzielności w codziennym funkcjonowaniu. Poprzez zastosowanie wielorakich form aktyw-

ności osoby starsze rozwijają swoje zainteresowania, mają możliwość podtrzymywania kon-
taktów społecznych oraz wzbudzenia motywacji do usprawniania fizycznego i psychicznego.

Usługi opiekuńcze polegają na pomocy osobie starszej w zaspokajaniu codziennych po-
trzeb, zapewnieniu kontaktu z otoczeniem, opiece higienicznej i pielęgnacyjnej. Z tej formy 
usługi korzysta 7 osób.

Usługi specjalistyczne dostosowane są do indywidualnych potrzeb wynikających 
z niepełnosprawności i schorzeń osób starszych. W szczególności polegają na rehabilitacji 
i usprawnianiu zaburzonych funkcji organizmu i świadczone są przez wykwalifikowanych 
specjalistów. Tą formą pomocy objęte jest 22 osoby.

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze mają charakter pomocy w dokonywaniu codziennych zakupów, 
przygotowywaniu posiłków, wykonywaniu prac porządkowych w domu i wokół niego, załatwia-
nia za osobę starszą spraw urzędowych, lekarskich i innych. Usługi świadczone są dla 21 osób.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Integracja Społeczna Działanie: 8.3. 
Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

pRzEtARg pRzEtARg pRzEtARg pRzEtARg pRzEtARg pRzEtARg pRzEtARg pRzEtARg

Burmistrz Głogowa Małopolskiego
OGŁASZA

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowią-
cych własność Gminy Głogów Małopolski, oznaczonych jako działki ewidencyjne 
nr: 2202/10 i 2202/4 o łącznej pow. 0,1381 ha, położonych w Wysokiej Głogowskiej 
gmina Głogów Małopolski objętej Księgą Wieczystą RZ1Z/00081456/8.
Cena wywoławcza nieruchomości: 
 – kompleks działek nr 2202/10 i 2202/4 – 43.640,00 zł netto + 23% VAT (10.037,20 
zł), łącznie 53.677,20 zł brutto.
Dla danego terenu Gmina nie posiada aktualnego Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego. 
Dla działek została wydana decyzja o warunkach zabudowy na zamierzenie inwe-
stycyjne pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku 
gospodarczego”.
Teren działek jest lekko pagórkowaty i położone są one poniżej poziomu drogi. Działki 
posiadają kształty wydłużone, regularne. Sąsiedztwo stanowią głównie działki niezabu-
dowane wykorzystywane rolniczo, nieruchomości zabudowane budynkami mieszkal-
nymi jednorodzinnymi oraz stawy. Od zachodniej granicy działek przepływa lokalna 
rzeczka Gołębiówka. Dojazd odbywa się bezpośrednio z drogi publicznej o nawierzch-
ni utwardzonej, asfaltowej. Działki są niezabudowane, nieogrodzone i wykorzystywane 
rolniczo. Na działkach częściowo znajdują się drzewa i krzewy o charakterze nieurzą-
dzonym. przez działki przebiega sieć kanalizacyjna. W związku z powyższym Nabywca 
nieruchomości zobowiązuje się w chwili podpisania umowy sprzedaży nieruchomości 
do ustanowienia na rzecz Gminy Głogów Małopolski i jej następców prawnych oraz na 
rzecz spółki EkoGłog spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jej następców praw-
nych – będących każdoczesnymi właścicielami urządzeń przesyłowych – nieodpłatnej 
i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu polegającej na:
1) prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w granicach pasa służebności 
o szerokości 3 m (po 1,5 m w obie strony od osi istniejącej sieci wodociągowej), 
polegającego na trwałym i bezterminowym zajęciu tego pasa w celu posadowienia 
w nim urządzeń przesyłowych i ich eksploatacji, w tym konserwacji, utrzymywania, 
modernizacji, przebudowy, wymiany, odbudowy, usuwania usterek i awarii urządzeń 
wraz z prawem dostępu, wejścia, przechodu, wjazdu i przejazdu o każdej porze wraz 
z wniesieniem lub wjazdem niezbędnego sprzętu na nieruchomość obciążoną w celu 
eksploatacji urządzeń przesyłowych, w tym konserwacji, utrzymywania, moderniza-
cji, przebudowy, wymiany, odbudowy, usuwania usterek i awarii urządzeń;
2) obowiązku powstrzymania się przez właściciela nieruchomości obciążonej od 
działań, które uniemożliwiłyby uprawnionemu z tytułu służebności dostęp do nie-
ruchomości i eksploatację urządzeń przesyłowych, w szczególności na obowiązku 
powstrzymania się przez właściciela nieruchomości obciążonej w granicach pasa 
służebności o szerokości 3 m (po 1,5 m w obie strony od osi istniejącej sieci wodocią-
gowej) od działań, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić korzystanie ze służeb-
ności, w szczególności na obowiązku powstrzymania się od wznoszenia budowli, bu-
dynków i innych obiektów, urządzania oczek wodnych oraz dokonywania nasadzeń 
drzew, krzewów i roślinności o unikatowym charakterze.

Uprawniony z tytułu służebności zobowiązany będzie do przywrócenia nieruchomo-
ści obciążonej do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu prac budowla-
nych, eksploatacyjnych albo remontowych na nieruchomości obciążonej.
Termin zagospodarowania nieruchomości – 2 lata.
Cel sprzedaży: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Powyższa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi hipotekami, ciężarami i ograni-
czeniami, z wyjątkiem sieci kanalizacyjnej.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w naby-
ciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn. 
zm.) minął w dniu 24 września 2018 roku.
Termin poprzedniego przetargu: 27.06.2019r.
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019r.. 
o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp. ul. Rynek 1.
Dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości będą warunkiem dopuszczenia do przetargu. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% 
ceny wywoławczej brutto do dnia 6 grudnia 2019r. na konto Urzędu Miejskiego 
w Głogowie Małopolskim prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. 
nr 96 9159 0000 2001 0000 0114 0005 oraz złożenie w dniu przetargu oświadcze-
nia o zgodzie na nabycie działki przez współmałżonka. W przypadku uczestnictwa 
w przetargu tylko jednego ze współmałżonków – wymagane jest przedłożenie pi-
semnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie 
nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie oświad-
czenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2086 
z póżn. zm.). Powyższe oświadczenie należy złożyć komisji przetargowej przed roz-
poczęciem przetargu. Osoba, która nie złoży oświadczenia o zgodzie małżonka na 
nabycie nieruchomości nie zostanie dopuszczona do przetargu. Nie wymagana jest 
zgoda, jeżeli oboje małżonkowie przystąpią wspólnie do przetargu. 
Okazanie nieruchomości przez geodetę gminnego na wniosek zainteresowanych.
Wadium przepada jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyliła się od podpisania 
aktu notarialnego. Wypłata wadium dla osób, które nie wygrały przetargu nastąpi 
w ciągu trzech dni roboczych od dnia zakończenia przetargu. Wadium wpłacone 
przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzeda-
ży. Cena ustalona w przetargu jest płatna przed zawarciem umowy sprzedaży w takim 
terminie, aby wpływ środków został uwidoczniony na koncie urzędu przed zawar-
ciem aktu notarialnego.
Uczestnicy przetargu reprezentujący osoby fizyczne i prawne winni być należycie 
umocowani. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Szczegółowe informacje o przedmiotach sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie, 
w pokoju nr 14, w godz. od 800 do 1500 pod nr telefonu (0-17) 789-70-33 oraz na 
stronie internetowej www.bip.glogow-mlp.pl.
Burmistrz Głogowa Małopolskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetar-
gu z ważnych przyczyn.

W okresie od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 gmina Głogów Małopolski 
w czterech szkołach, dla których jest organem prowadzącym, tj. w Zespole 
Szkół w Przewrotnem, Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej, Zespole Szkół 
w Budach Głogowskich oraz Zespole Szkół w Pogwizdowie Nowym będzie 
realizowała projekt pn. Nowa jakość kształcenia w Gminie Głogów Małopol-

ski współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.
Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych min. 535 uczniów 
i uczennic 4 szkół Gminy Głogów Małopolski w zakresie TIK, nauk matema-
tyczno-przyrodniczych, wzrost kompetencji min. 123 nauczycieli kształcenia 
ogólnego ww. szkół, w szczególności w zakresie wykorzystania metody ekspe-
rymentu oraz TIK.

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany
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Z tajnikami pracy dziennikarskiej zapoznał uczestników Je-
rzy Szlachta, dziennikarz muzyczny, autor audycji Rock Ra-
dio i Rock Noc, który opowiedział o historii radia, osobach 
pracujących w rozgłośni oraz specyfice pracy dziennikarza 
radiowego. O zainteresowaniu uczniów tematem świadczą 
liczne pytania, które zadawali redaktorowi. Uczniowie zwie-
dzili również najważniejsze pomieszczenia i obejrzeli sprzęt 
służący do nagrywania programów. Wizytę rozpoczęli od 
Studia Koncertowego im. Tadeusza Nalepy, w którym w piąt-
kowe wieczory odbywają się koncerty na żywo. W studiu na-
graniowym zobaczyli, jak wygląda praca nad kompleksowym 
przygotowaniem audycji, montowaniem materiału zanim 
program pojawi się na antenie. Atrakcją było umożliwienie 
uczniom nagrania swoich głosów, a ich odsłuchanie, po obrób-
ce dźwięku, spotkało się z entuzjastyczną reakcją zebranych. 
Największym zainteresowaniem cieszyła się wizyta w studiu 
emisji programów, gdzie uczniowie mieli okazję przyjrzeć 
się pracy realizatora i spikerów podczas realizacji audycji na 
żywo. Obserwowali konkurs prowadzony na antenie, który, co 
ciekawe, dotyczył znajomości wybranych bajek, z racji obcho-
dów Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek. Przy tej okazji 
sami mogli sprawdzić swoją wiedzę o niektórych postaciach 
bajkowych. Wizyta w radiu dostarczyła uczniom wielu nie-
zapomnianych wrażeń, ale przede wszystkim wzbogaciła ich 
wiedzę na temat warsztatu pracy dziennikarskiej. 

Mariola Marut, Bernadeta Sałek

Z WIZYTĄ W POLSKIM RADIU RZESZÓW
5 listopada br. grupa uczniów z Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej pod opieką nauczycielek – Marioli 
Marut i Bernadety Sałek – odwiedziła siedzibę Polskiego Radia Rzeszów. Wyjazd został zorganizowany w ra-
mach realizacji programu innowacji pedagogicznej „warsztaty_dziennikarskie.gazetka_szkolna”. 
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Z PAMIĘTNIKA UCZNIA

WOJENKO, WOJENKO, CÓŻEŚ TY ZA PANI…
W dniu 5 listopada 2019 roku w Zespole Szkół w Przewrotnem odbył się Konkurs Historyczno-Wokalny pod 
hasłem „Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani”. W tym roku szkolnym został poświęcony 80. rocznicy wy-
buchu II wojny światowej. Przedmiotem konkursu była prezentacja historii powstania oraz śpiew wybranej 
pieśni lub piosenki patriotycznej, żołnierskiej albo tematycznie nawiązującej do czasów wojennych.

W zmaganiach konkursowych wzięło udział 13 uczniów 
z klas IV-VIII szkoły podstawowej z terenu gminy Głogów 
Małopolski, którzy zostali wyłonieni podczas eliminacji 
szkolnych i zgłoszeni przez opiekunów do etapu finałowe-
go. Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz 
Głogowa Małopolskiego p. Paweł Baj oraz Dyrektor Zespo-
łu Szkół w Przewrotnem p. Dorota Walczewska.

Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy 
Głogów Małopolski za ufundowanie nagród dla laureatów. 
Jesteśmy wdzięczni sponsorowi Konkursu – Gminnej Spół-
dzielni Samopomoc Chłopska w Głogowie Małopolskim 
za przekazanie wyrobów cukierniczych na poczęstunek dla 
uczestników konkursu. Bardzo dziękujemy nauczycielom, 
którzy przygotowali uczniów do udziału w konkursowych 
zmaganiach.

Oceny występów dokonali: p. Walenty Kotula – znany już 
wszystkim polonista, przewodniczący jury, p. Piotr Grygiel 
– instruktor grup teatralnych i wokalnych w MGDK w Gło-
gowie Młp. oraz p. Jakub Pięta – nauczyciel w Szkole Mu-
zycznej I stopnia w Głogowie Młp. 

Wszystkim młodym artystom serdecznie gratulujemy, ży-
czymy dalszych sukcesów i zapraszamy za rok!

Organizatorki konkursu: Cecylia Furman, Renata Pomykała

Członkowie jury podkreślali, że poziom prezentowanych pieśni i pio-
senek był bardzo wysoki, a wskazanie tych najlepszych okazało się nie-
łatwym zadaniem. Młodzi artyści, solidnie przygotowani do wystąpień, 
dostarczyli publiczności wielu powodów do wzruszeń. Zgromadzeni go-
ście chętnie słuchali znanych pieśni, które trwale związane są z historią 
naszego kraju, ale też zainteresowali się nowymi utworami muzycznymi 
o tematyce patriotycznej.
Laureatami konkursu zostali: I miejsce – Oliwia Rak z ZS w Wyso-
kiej Głog., II miejsce – Nikola Kaczor z ZS w Przewrotnem, III miej-
sce – Martyna Pruchnik z ZS w Przewrotnem. Wyróżnienia otrzy-
mali: Julia Alberska z SP w Głogowie Młp., Filip Kościelny z ZS 
w Wysokiej Głog., Mateusz Bajek z ZS w Budach Głog., Justyna Sa-
łata z SP w Stykowie. Nagrodę Dyrektora ZS w Przewrotnem otrzy-
mała Klara Ciebiera z SP w Rudnej Małej.

Grudzień 2019

Ostatni miesiąc mogę określić „nostalgicznym” i „patetycznym”. Wszyst-
ko za sprawą ważnych świąt obchodzonych w listopadzie. Najpierw 
wspominaliśmy zmarłych, a później czciliśmy pamięć bohaterów, którzy 
101 lat temu wywalczyli dla nas niepodległość. W związku z tym uczest-
niczyliśmy w akcjach, takich jak: „Szkoła pamięta” czy „Światełko dla Ły-
czakowa”. Wybrane klasy tradycyjnie odwiedziły też groby zasłużonych 
głogowian spoczywających na cmentarzu parafialnym. 
Później wzięliśmy udział w cyklu patriotycznych wydarzeń powiąza-
nych z obchodami Święta Niepodległości. Na parterze w budynku B 
mogliśmy podziwiać wystawę „Ojcowie niepodległości” wypożyczoną 
ze zbiorów IPN w Rzeszowie. Jak co roku uczestniczyliśmy też w aka-
demiach. Tym razem były dwie (pierwsza dla młodszych, druga dla 
starszych uczniów). Po tych uroczystościach, w ramach ogólnopolskiej 
akcji „Szkoła do hymnu”, wspólnie odśpiewaliśmy 4 zwrotki „Mazurka 
Dąbrowskiego”. Wybrane klasy brały też udział w gminnych obcho-
dach tego święta, a muzycznie uzdolnieni uczniowie w historyczno – 
wokalnym konkursie „Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani”.
Ale cóż, szkoła to miejsce, w którym nastrój zadumy może utrzymać 
się najwyżej 2 dni (i to nie z rzędu), dlatego nie zabrakło wydarzeń, 
których celem było dostarczenie nam rozrywki, zamiast refleksji. Pod-
czas dyskotek szkolnych mogliśmy rozładować napięcie przy rytmach 
„Crazy frog”. Uczestniczyliśmy też w spotkaniu z podróżnikiem z gru-
py „Trzask”, który podzielił się z nami wrażeniami z podróży do Kenii. 
Z okazji Światowego Dnia Postaci z Baśni i Bajek mogliśmy na chwilę 
wcielić się w bohaterów naszych ulubionych książek i kreskówek.
Prawdziwymi rekordzistami w świętowaniu okazali się nasi ukochani 
pierwszoklasiści. Najpierw zostali pasowani na „uczniów”, później na 
„czytelników”, a na koniec na „świetlików”. To już naprawdę przesa-
da. Zwłaszcza, że same z nimi kłopoty… Ostatnio byłem świadkiem, 

jak dwóch pierwszoklasistów wesoło rzucało sobie najmodniejszym 
w ostatnim czasie „slimem”, czyli po prostu gumą (potocznie nazywaną 
„glutem”). Niestety w pewnym momencie maź przykleiła się do sufitu. 
Z pomocą przyszła nauczycielka dyżurująca w tym czasie na korytarzu. 
Zaczęła rzucać paczką chusteczek w gumę. Kiedy jej się to nie udało, 
podeszła do niej inna pani. Tym razem (ku naszemu przerażeniu) z pił-
ką do siatkówki. To nie był dobry pomysł… Na koniec całą akcję zauwa-
żył wuefista. Dzielnie wkroczył do dzieła i poprosił jednego z gapiów 
na ochotnika. Następnie ulokował go na swoich ramionach, a młody 
machał dzielnie miotłą, próbując trafić gumę. Niestety bezskutecznie. 
Nagle pan przerwał całą akcję, zestawił bezpiecznie na ziemię chłopaka 
i powiedział: „Dajcie lżejszego”. Z tłumu chętnych dzieci wybrał naj-
mniejszego, który okazał się być jednocześnie najsprytniejszym. Slime 
trafił do wdzięcznego właściciela. Nauczyciela okrzyknięto bohaterem!
Chociaż jesienna aura potęgowała listopadowy nastrój, my się tej po-
godzie nie poddaliśmy. Najważniejsze, żeby być razem i mieć głowy 
pełne pomysłów. Aż strach pomyśleć, co będzie w grudniu…

Uczniowie klasy 8a SP w Głogowie Młp. z wychowawczynią Ewą Furgałą
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Do tej niezwykłej uroczystości społeczność uczniowska, 
rodzice uczniów, grono pedagogiczne i dyrekcja szkoły 
przygotowywali się wiele dni. Każdy z zaangażowaniem 
i radością przyłączał się do przygotowań, by uświetnić ten 
wyjątkowy dzień w życiu szkoły. Owocem pracy zespołu 
była piękna uroczystość, która rozpoczęła się o godzinie 
10.00 wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hym-
nu państwowego. Wprawieni w tak wzniosły nastrój ze-
brani – uczniowie, rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście 
oraz laureaci wspomnianego konkursu plastycznego – wy-
słuchali przemówień wygłoszonych przez panią Krystynę 
Gnat oraz zaproszonych gości.

Podczas uroczystości swoją obecnością zaszczycili następujący 
goście: Małgorzata Nowińska Zgurska – Kierownik rzeszow-
skiego Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją 
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Marcin Hendzel – Łowczy 
Okręgowy, Przewodniczący Polskiego Związku Łowieckiego 
w Rzeszowie, Mieczysław Struzik – Przewodniczący Komi-
sji Kultury, Tradycji i Promocji Łowiectwa Okręgowej Rady 
Łowieckiej w Rzeszowie, Jan Banaś – Sekretarz Klubu Kolek-
cjonera i Kultury Łowieckiej w Rzeszowie, Jan Bełz – długo-
letni działacz PZŁ w Rzeszowie, Maria Sala – zastępca prezesa 
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Głogów Małopolski, Tade-
usz Bober – były Kierownik szkoły w Pogwizdowie Nowym, 
Piotr Łabno – starszy referent Nadleśnictwa w Głogowie Ma-
łopolskim, Bogusława Czachor – Prezes Zarządu Gminnej 
Spółdzielni „SCH” w Głogowie Małopolskim, Izabela Kula-
ga – Główny Specjalista do spraw informacji i promocji POR 
ARiMR w Rzeszowie, Mariusz Jodłowski – Starszy Specjalista 
ds. BHP Akademii Rozwoju i Bezpieczeństwa M&M Prestige, 
Maria Witt – członek AGT działającej przy Miejsko Gminnym 
Domu Kultury w Głogowie Małopolskim, Grzegorz Ryndak – 
Przedstawiciel Rady Rodziców w ZS w Pogwizdowie Nowym. 
Specjalnym gościem, którego obecność ucieszyła szczególnie 
najmłodszą część widowni, był czworonożny przyjaciel Jana 
Bełzy – wyżeł Figaro.

O oprawę artystyczną Dnia Patrona zadbała Szkolna Grupa 
Teatralna Arlekin. Młodzi artyści – uczniowie – wystąpi-
li w przedstawieniu pt. „Sceny z życia Świętego Huberta”, 
przybliżając postać swojego patrona. Zebrani mogli podzi-
wiać także występ przedszkolaków, którzy zatańczyli tra-
dycyjny ludowy taniec – polkę. Młodsi i starsi wykonawcy 
dostarczyli widzom niezapomnianych wrażeń i zostali na-
grodzeni gromkimi brawami.

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Świętego Huberta  
w Pogwizdowie Nowym

DZIEŃ PATRONA SP IM. ŚW. HUBERTA 
W POGWIZDOWIE NOWYM

14 listopada 2019 r. zapisał się w sposób szczególny na kartach historii Szkoły Podstawowej im. Świętego 
Huberta w Pogwizdowie Nowym. W tym dniu po raz pierwszy obchodzono Dzień Patrona. Ponadto odbyło 
się rozstrzygnięcie 16. już edycji Wojewódzkiego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Święty 
Hubert wzorem współczesnego ekologa”.

W kolejnej części uroczystości z okazji Dnia Patrona ogłoszono wyniki cie-
szącego się ogromnym zainteresowaniem Wojewódzkiego Konkursu Twór-
czości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Święty Hubert wzorem współczesnego 
ekologa”. Nadesłano bowiem aż 667 prac z 60 placówek. Komisja wytypowała 
62 laureatów, którzy wraz z opiekunami przybyli na uroczystość. Tegoroczna 
edycja dawała szerokie pole do popisu młodym artystom, którzy w oryginal-
nych i pełnych ekspresji pracach, prezentując swój talent, pokazali niezwykłe 
momenty jesiennego, leśnego życia, barwność łuszczaków polskich lasów 
oraz znane i nieznane sceny z życia Świętego Huberta. Laureaci otrzymali 
nagrody rzeczowe, ich przyznanie dla tak licznej grupy nie byłoby możliwe, 
gdyby nie wsparcie sponsorów. 
Pokłosiem konkursu jest kalendarz zawierający prace plastyczne laureatów, 
wydany przez organizatorów już po raz 13. Stanowi on jedną z nagród i jed-
nocześnie jest promocją konkursu przez cały rok. Po części artystycznej i wrę-
czeniu nagród miłośnicy przyrody i św. Huberta podziwiali nagrodzone prace, 
po czym udali się na poczęstunek przygotowany przez pracowników szkoły.
Wyjątkowym akcentem obchodów Dnia Patrona była popołudniowa Msza 
Święta odprawiona w kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rudnej 
Wielkiej. Doniosłość święta podkreślała obecność sztandaru szkoły oraz 
uczniowska oprawa mszy. W modlitwie za podopiecznych szkoły i jej pracow-
ników zjednoczyli się przybyli uczniowie, rodzice i nauczyciele wraz z Panią 
Dyrektor Krystyną Gnat. Kazanie wygłosił ks. dr Wacław Sopel, proboszcz 
parafii, wyrażając radość i uznanie dla władz szkoły za wybór na patrona 
szkoły osoby świętej oraz przypominając, jakimi wartościami kierował się 
w życiu patron szkoły podstawowej w Pogwizdowie Nowym.
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W okresie od 1.06.2019 do: 30.09.2022 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gło-
gowie Małopolskim w partnerstwie z Firmą Reslogitstic – liderem w branży lo-
gistycznej i magazynowej w Polsce południowo-wschodniej realizuje program 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 PROFESJONALNY LOGISTYK. 

W ramach modułowego systemu kształcenia, który będzie prowadzony 
w technikum – część zajęć będzie się odbywała na terenie Reslogistic. Pra-
cownia logistyki będzie wyposażona w programy, na których codziennie 
pracują pracownicy Reslogistic, po to, by jak najpłynniej odbywał się proces 
zapoznawania uczniów ze specyfiką zakładu. Wykwalifikowani pracownicy 
obejmą pieczę nad uczniami podczas płatnych staży odbywających na tere-
nie Reslogistic. TECHNIK LOGISTYK jest to zawód z przyszłością, cieszą-
cy się coraz większą popularnością, dający duże perspektywy oraz możli-
wości na rynku pracy, zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ze 
względu na konieczność łączenia ze sobą różnych transportów, sztukę nego-
cjacji w logistyce, z marketingiem, zarządzeniem działalnością logistyczną, 
przewozami międzynarodowymi itp. To zawód dla tych, którzy nie boją 
się wyzwań, są przedsiębiorczy i odważni, mają zdolności organizacyjne 
oraz potrafią planować.

Przykładem takiego podejścia był wyjazd do Krakowa 
w dniu 29 października na zajęcia z biologii i chemii. W wy-
jazdowych lekcjach brało udział 43 uczniów z klas od I do 
III liceum, pod opieką Pani Marty Cisło, Pani Mileny Pro-
boli oraz Pana Piotr Kawy. 

Pierwszym punktem programu było zwiedzanie pod kie-
rownictwem przewodników Muzeum Przyrodniczego 
Polskiej Akademii Nauk. Mogliśmy obejrzeć wiele okazów 
i eksponatów zwierząt z całego świata, poszerzając swą wie-
dzą z zakresu biologii. W tym wystawy: motyli, skorupia-
ków, mięczaków, kręgowców, minerałów, a także żywych 
zwierząt. Szczególne wrażenie zrobiła na nas ekspozycja 
nosorożca włochatego, pochodzącego sprzed kilkudziesię-
ciu tysięcy lat. Jest to jedyny na świecie tak dobrze zachowa-
ny okaz tego wymarłego gatunku.

Następnie udaliśmy się na Wydział Chemii Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego, aby uczestniczyć w pokazach „Chemia 
i światło”. Podczas nich młodzież zobaczyła liczne spek-
takularne eksperymenty, między innymi wybuchy i che-
miczne świetliki, a wszystko to z fachowym komentarzem 
ekspertów – naukowców. Duże wrażenie sprawiły też no-
woczesne obiekty uniwersytetu, gdzie być może niektórzy 
nasi uczniowie już niedługo będą studiować.

Dzięki temu wyjazdowi uczniowie mogli poszerzyć wie-
dzę, zobaczyć okazy biologiczne i eksperymenty, których 
nie możemy pokazać w szkole. Mamy nadzieję, że będzie 
to początek nowej pasji dla wielu z nich. Kto wie, może to 
właśnie w ZSO uczy się nowa Maria Skłodowska-Curie lub 
Karol Darwin?

Piotr Kawa – nauczyciel biologii w ZSO w Głogowie Młp.

LEKCJE Z BIOLOGII I CHEMII W KRAKOWIE
W ZSO w Głogowie Młp. nauka nie ogranicza się tylko do tradycyjnych lekcji w ławkach. Uważamy, że 
gruntownie wykształcony młody człowiek musi zobaczyć i przeżyć coś więcej niż to, czego doświadcza 
w czasie nawet najlepiej prowadzonych lekcji. 

Na półmetku realizacji projektu edukacyjnego  
Nowa jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Głogowie Młp.

Początek roku szkolnego sprzyja dokonywaniu podsumowań tego, co udało się w jego 
trakcie zrealizować. Jest to również dobry czas na to, by przyjrzeć się osiągnięciom i korzy-
ściom wynikającym z wdrażania od września 2019 r. w Szkole Podstawowej w Głogowie 
Młp. projektu Nowa jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Głogowie Młp. 
Głównym celem programu był wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nauk 
matematyczno-przyrodniczych i technologii informacyjnej. W tym roku szkolnym zostały 
zrealizowane zajęcia rozwijające z matematyki, fizyki, geografii, a w przyszłym roku szkolnym 
kontynuowane będą z szachów i programowania oraz rozpoczną się zajęcia z biologii i chemii.
Dzięki prowadzonym zajęciom z geografii, fizyki, matematyki i programowania, u uczniów 
kształtowana była umiejętność analitycznego myślenia i twórczego rozwiązywania pro-
blemów. Pomogły w tym na pewno przeprowadzone na poszczególnych przedmiotach 
doświadczenia i eksperymenty. Metoda eksperymentu wzmogła kreatywność i aktywność 
poznawczą młodzieży, rozwinęła zainteresowanie otaczającym światem, nauczyła krytycz-
nego myślenia i wyciągania wniosków. Prowadzone zajęcia niewątpliwie podniosły jakość 
procesu kształcenia. Projekt dał uczniom możliwość inicjowania, odkrywania i rozwijania 
własnych zainteresowań. Młodzi ludzie uczyli się przez działanie i doświadczanie. Pozytyw-
na motywacja własnymi postępami zwiększyła zdolność rozwiązywania problemów, skłon-
ność do pogłębiania wiedzy i kształtowania nowych umiejętności. 
W ostatnim czasie szkoła pozyskała dodatkowo pomoce z fizyki i chemii, m.in. zestawy 
podstawowych obwodów elektrycznych, teleskop, zestawy magnesów sztabkowych i pod-
kowiastych, krążki Newtona z wirownicą, zestawy soczewek i lustra wypukło-wklęsłe, 
termometry i parownice. 
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Wśród dawnych magnatów był zwy-
czaj oddawania na pewien okres czasu 
własnych dzieci na dwory krewniaków. 
Joachim i Teresa Potoccy mieli dwie 
córki, oprócz Krystyny posiadali jesz-
cze młodszą Joannę. W 1760 r., gdy 
Krystyna miała 7 lat, rodzice postano-
wili oddać ją na dwór krewnej, właśnie 
Urszuli Lubomirskiej. Księżna nie miała 
własnych wnucząt, dlatego przyjęła ją 
ochoczo. Wszędzie zabierała ją ze sobą, 
ucząc dobrych manier i właściwego spo-
sobu zachowania się w towarzystwie. 
Krystyna Potocka nosiła imię po babce, 
Krystynie Sapiesze, z domu Branickiej, 
siostrze Urszuli Lubomirskiej.

Dziewczynce na co dzień towarzyszy-
ła przydana jej przez rodziców guwer-
nantka, panna Krassowska. Lubomir-
ska preferowała bardzo specyficzne 
metody wychowawcze. W listach do 
matki Krystyny pisała, że nie pozwala dziewczynce kon-
taktować się z dziećmi niższych stanów, gdyż mogłaby 
przejąć ich nawyki i zwyczaje. Zawsze się potrzeba strzec 
– pisała w jednym z nich – aby dzieci z dziećmi nie by-
wały, bo wszelkie zło od nich przyjmują. Uważała, że jej 
wychowanica powinna przebywać tylko w obecności 
dorosłych, tak aby mogła ich naśladować, natomiast za-
bawy z innymi dziećmi uważała za szkodliwe. Dzisiejsi 
pedagodzy zapewne nie zgodziliby się z podobnym po-
dejściem w kwestiach wychowania, ale pamiętajmy, że 
w wieku XVIII mentalność była zupełnie inna. Na przy-
kład dzieci wiejskie również były pozbawiane dzieciń-
stwa i zaganiane do pracy w gospodarstwie.

W listach Lubomirskiej można znaleźć też informacje 
dotyczące konsultowania się nad metodami edukacji 
Krystyny Potockiej. Dziewczynka nauczyła się dworskiej 
etykiety i tańczyć menueta. Księżna zadbała również 
o zatrudnienie nauczycielki niemieckiego i francuskie-
go. Ze źródeł wynika, że Krystyna bardzo zżyła się z Lu-
bomirską i okazywała jej wielkie przywiązanie. Księżna 
z kolei również głęboko ją pokochała i nazywała nie ina-
czej jak „wnusią”.

Gdy w 1765 r. Krystyna Potocka zachorowała na ospę, Lu-
bomirska bardzo się zaniepokoiła. Pisała: Panna podcza-
szanka (Joachim Potocki był podczaszym wielkim litew-
skim) bardzo mnie zastraszyła i wraz pocieszyła, bo ospa 
wyszła na nią bardzo dyskretna, a teraz powiadają, że to 
tylko wietrzna ospa, zawsze tedy będę w bojaźni o nią. Dwu-
nastoletnia już dziewczyna, na szczęście, przeszła ospę bar-
dzo łagodnie, dlatego początkowy strach o jej życie szybko 
został zastąpiony uczuciem ulgi.

Pobyt Krystyny Potockiej w Głogowie na 
dworze księżnej miał trwać dwa lub trzy 
lata, tymczasem dziewczyna zadomowiła 
się w nim na dobre. W 1768 r. w związ-
ku z zawiązaniem się konfederacji barskiej 
wybuchła wojna, w którą zaangażował 
się Joachim Potocki. Po przegranej bitwie 
pod Podhajcami został on zmuszony do 
emigracji, która przeciągnęła się na kilka 
lat. Natomiast jego córka powoli zbliżała 
się do wieku, w którym zazwyczaj panny 
wychodzą za mąż. W 1770 r. Lubomirską 
odwiedziła w Głogowie Pelagia Potocka ze 
swoim synem Piotrem, ówcześnie dwu-
dziestopięcioletnim młodzieńcem. Sie-
demnastoletnia Krystyna i młody Potocki 
od razu poczuli do siebie pociąg. Wtedy 
też Urszula Lubomirska zdecydowała się 
pośredniczyć w zawarciu małżeństwa. 
Jednak nie można go było zawiązać bez 
zgody ojca. Joachim Potocki drogą kore-

spondencyjną nieoczekiwanie kazał wstrzymać się ze ślu-
bem, co więcej, z powodu intryg ciotki Krystyny, Ludwiki 
Potockiej, rozporządził, aby jego córka opuściła dwór Lubo-
mirskiej i przeniosła się do Dukli. Księżna czuła się urażona 
taką decyzją, ale zastosowała się do niej. Krystyna więc po 
10 latach zamieszkiwania w głogowskim pałacu opuściła go.

Miłość młodych jednak nie wygasła. Krystyna pragnęła mał-
żeństwa również z tego powodu, że wyrwałoby ją ono spod 
kurateli ciotki. Jednak musiała okazać wiele cierpliwości. Jej 
luby także zaangażował się w konfederackie walki. W końcu 
konfederacja upadła i doszło do pierwszego rozbioru Pol-
ski. To spowodowało, że Joachim Potocki postanowił nadal 
pozostać na emigracji, lecz w 1773 r. uległ prośbom córki 
i wyraził zgodę na ślub oraz powierzył jego zorganizowa-
nie Lubomirskiej. Księżna zdecydowała, że będzie on cichy 
i skromny, wszak trwała żałoba po utracie ojczyzny. Miał 
odbyć się w Gdowie, jej podkrakowskich włościach. Udała 
się tam razem z Krystyną i rozpoczęła przygotowania. Zdo-
była dyspensę biskupią na zawarcie małżeństwa, potrzebną 
ze względu na pokrewieństwo narzeczonych. Czekały tylko 
na Pelagię Potocką i jej syna.

Nieoczekiwanie jednak Piotr poważnie rozchorował się i po-
został we Lwowie. Trudno było stwierdzić, kiedy wróci do 
zdrowia. W tej sytuacji Lubomirska zdecydowała zabrać Kry-
stynę do Głogowa i tam czekać na przyjazd jej narzeczonego. 
Tymczasem wieści o planowanym ślubie rozeszły się po całej 
okolicy. Piotr przybył w końcu do siedziby księżnej w listo-
padzie 1773 r. Wraz z nim pojawiło się mnóstwo gości. Wy-
prawiono wesele, które trwało kilka dni. Zamiast więc cichej 
uroczystości, ślub Krystyny z Piotrem był wielką fetą.

Robert Borkowski

DlACzEgO KRYSTYNA POTOCKA  
WZIĘŁA ŚLUB W GŁOGOWIE?

Kim była Krystyna Potocka? Urodziła się w 1753 r. jako dziecko Joachima Potockiego i Teresy z Sapiehów. 
Była spokrewniona z księżną Urszulą Lubomirską, panią na Głogowie, ponieważ matka Krystyny była sio-
strzenicą księżnej.

Herb Pilawa, którym pieczętowali się Potoccy, 
rzeźba w ogrodzie pałacu w Wilanowie
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Zbigniew Szalacha był synem Józefa i Marii z domu Grodeckiej. 
Urodził się 1 kwietnia 1921 r. Miał jeszcze troje rodzeństwa, 
młodszych: brata Karola i siostrę Barbarę oraz przyrodniego 
starszego brata Jerzego. W 1927 r. rozpoczął edukację w szkole 
powszechnej w Głogowie. Od początku chłonął wiedzę w po-
nadprzeciętny sposób, dlatego po ukończeniu IV klasy nie kon-
tynuował nauki w szkole powszechnej, tylko z powodzeniem 
zdał egzamin do Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego 
w Rzeszowie. Nauka gimnazjalna trwała wówczas 8 lat – 3 lata 
w tzw. gimnazjum niższym i 5 lat w gimnazjum wyższym. Jed-
nak po dwóch latach nauki, w 1933 r. reforma zmieniła eduka-
cję gimnazjalną, wprowadzając jednolite gimnazja czteroletnie. 
Zbyszek, mając wówczas 12 lat, został automatycznie przenie-
siony do pierwszej klasy nowego gimnazjum.

W 1937 r. ukończył Gimnazjum i rozpoczął naukę w Liceum 
Pedagogicznym w Rzeszowie. Chciał zostać nauczycielem, 
żeby przekazywać zdobytą wiedzę kolejnym pokoleniom 
Polaków. Wakacje spędzał w rodzinnym Głogowie razem 
z rodzicami i rodzeństwem. Wprawiał się wówczas w grze 
na skrzypcach, obowiązkowej w programie licealnym. Latem 
1939 r. uzyskał promocję do klasy III. Po jej ukończeniu zo-
stałby absolwentem liceum i mógłby rozpocząć wykonywa-
nie zawodu nauczyciela. Niestety, tak się nie stało.

W czasie ostatnich wakacji przeszedł miesięczne obowiązko-
we przeszkolenie wojskowe. Odbyło się one w obozie w okoli-
cach miejscowości Terszów i Spas nad Dniestrem. Zbyszek był 
młodzieńcem o wątłej budowie, miał problemy ze wzrokiem, 
nosił okulary. Do służby wojskowej raczej się nie nadawał. 
W przeciwieństwie do niego, jego brat Karol miał pociąg do 
służby mundurowej, należał do głogowskiego oddziału Związ-
ku Strzeleckiego, którego prezesem był Marian Puszkarewicz.

Wybuch wojny przerwał edukację Zbyszka. Został z ro-
dzicami w Głogowie. W styczniu 1940 r. Niemcy areszto-
wali Mariana Puszkarewicza. Rewizja ujawniła, że prze-
chowywał w swoim mieszkaniu broń. Karol Szalacha bał 
się, że również zostanie aresztowany. Postanowił wyjechać 
z Głogowa i ukryć się. Przeczucie go nie zwiodło. 12 mar-
ca 1940 r. w domu Szalachów pojawili się Niemcy. Gestapo 
posłużywszy się niejakim Mechasem, ówczesnym mieszkań-
cem Głogowa […] pochodzenia ukraińskiego – przedstawił 
ten moment świadek Tadeusz Woźniak – udało się do domu 
Szalachów, by pochwycić Karola Szalachę. Ale Karola nie 
było wówczas w domu. Był natomiast jego starszy brat Zbi-
gniew. Wobec tego zabrano Zbigniewa w nadziei, że zgłosi się 
Karol. Tymczasem Karol, jak poszedł na „uciekinierkę”, tak 
już do Głogowa nie wrócił […]. Byłem naocznym świadkiem 
jak Zbigniewa wyprowadzali z domu, wspomniany Mechas 
w towarzystwie cywila, prawdopodobnie gestapowca. Przy-
padkowo zauważyłem te ostatnie kroki Zbigniewa z domu 
rodzinnego, patrząc na to z odległości 150 m.

Zbyszka przetransportowano na Gestapo do Rzeszowa. Mijały 
tygodnie, a jego brat nie zgłaszał się, dlatego Niemcy postano-
wili przewieźć go do Tarnowa, gdzie formowany był pierwszy 

transport więźniów do Auschwitz. 14 czerwca 1940 r. z Tarno-
wa wyruszył pociąg, który swój bieg zakończył właśnie w nie-
mieckim obozie. W jednym z wagonów siedział Zbyszek.

Po dotarciu na miejsce nadano mu numer obozowy. Odtąd 
był numerem 418.

Przydzielono go do bloku 3a. Był przerażony warunka-
mi panującymi w obozie. Ten delikatny z natury chłopak, 
z wrażliwą duszą, nagle znalazł się w samym środku piekła. 
Oderwany od bliskich, od tych, których kochał, od przyja-
ciół i kolegów. Szczuty przez blokowych, żywiony głodowy-
mi porcjami, zmuszany do pracy, która przekraczała jego 
siły. Dopiero na początku września mógł wreszcie wysłać do 
domu pierwszą wiadomość o swoim losie. List sporządził 
na oficjalnym blankiecie obozowym, na którym znajdowa-
ła się instrukcja prowadzenia korespondencji z więźniami. 
Pisał po niemiecku. Kochani Rodzice – brzmi tłumaczenie 
listu – znajduję się tutaj w Oświęcimiu w obozie koncentra-
cyjnym. Jestem zdrowy i rześki, i mam nadzieję, że u was to 
samo. Chcąc przesłać mi wkrótce odpowiedź, przestrzegajcie 
dokładnie zarządzeń, które są na kopercie. Przede wszystkim 
listy można tylko sporządzać w języku niemieckim. Przesyłki 
pieniężne można tylko w niemieckich środkach płatniczych 
przesyłać. Serdecznie pozdrawiam was wszystkich. Zbyszek.

Rodzice natychmiast mu odpisali. Mogli wysyłać mu jedy-
nie dwa listy miesięcznie, jeśli limit został przekroczony, li-
sty niszczono. Oczywiście Zbyszek nie był ani „zdrowy”, ani 
„rześki”, ale inaczej napisać nie mógł. W kolejnych listach do-
pytywał się o wiadomości z domu, o rodzeństwo, szczególnie 
o siostrę i o przyjaciół. W liście z 8 grudnia 1940 r. czytamy: 
Młodszej siostrze w dniu imienin życzę szczęścia i zdrowia. 
Jestem smutny, że w dniu św. Mikołaja nie mogę jej nic dać. 
[…] Serdecznie pozdrawiam i całuję was wszystkich w domu. 
Pozdrówcie także wszystkich znajomych w Głogowie…

16 grudnia 1940 r., osiem dni po napisaniu tych słów, Zby-
szek zmarł. Miał 19 lat. Został skremowany, a jego prochy 
odesłano do Głogowa. Spoczywają na tutejszym cmentarzu.

Robert Borkowski
PS. Dziękuję Pani Barbarze Szalacha-Grochalowej za udostęp-
nienie archiwaliów związanych z bohaterem niniejszej biografii.

GŁOGOWSKIE BIOGRAfIE
ZBIGNIEW SZALACHA

Tragiczny los Zbigniewa Szalachy to przestroga przed tym, co niesie ze sobą okrucieństwo wojny.

Zdjęcie Zbigniewa Szalachy wykonane w obozie koncentracyjnym Auschwitz
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Głogowski klub to prawie stulatek. W 2025 roku będziemy 
obchodzić tę rocznicę (obym doczekał). Trudno mi mówić 
o Głogovii sprzed II wojny światowej czy o pierwszych latach 
powojennych, ale już lata 50., a zwłaszcza 60. głęboko zapisały 
się w mojej pamięci. Nie mam zamiaru ukazywać swoich „wy-
czynów” piłkarskich, ale wspomnieć nieco starszych kolegów, 
którzy radowali nasze chłopięce serca, gdy odnosili sukcesy 
lub psioczyliśmy na nich, gdy przegrywali (w tym względzie 
nastroje kibiców na przestrzeni lat nic a nic się nie zmieniły).

Któż z nas zapomniał drobną postać Michała Cebuli? Grał 
albo na łączniku, albo w napaści. Bardzo ruchliwy na boisku. 
I jak mówili starzy kibice, „niezły kiwoc”. Karierę piłkarską, 
jak wielu z nas, rozpoczynał w Głogovii. Zapewne uganiał się 
za piłką po Zawałach na placu po bożnicy czy na łąkach ple-
bańskich. Los tak chciał, że znalazł się w Zamościu i w tam-
tejszym Hetmanie grał w drużynie piłkarskiej, która była 
w jednej z lig centralnych. Oczywiście, kiedy przybywał do 
Głogowa, był zawodnikiem naszej drużyny. Po odbyciu służ-
by wojskowej (Zamość) przeniósł się do Nowej Huty, gdzie 
pracował w kombinacie metalurgicznym i jednocześnie grał 
w drużynie Hutnika, która w tamtych czasach (przełom lat 50. 
i 60. XX w.) stawała się potęgą piłkarską. Po tych „wojażach” 
wrócił do rodzinnego gniazda i kończył karierę piłkarską 
w Głogovii. Dzisiaj to dziarski 80-latek, którego dość często 
widzę na meczach przy Fabrycznej i kibicuje naszej drużynie, 
mimo że mieszka od kilkudziesięciu lat w Rzeszowie.

Chciałbym wspomnieć innego głogowianina, który tak-
że był członkiem drugoligowych drużyn rzeszowskich. To 
Stanisław Padowicz. Stare zdjęcie wskazuje na to, że musiał 
cieszyć się dużym zaufaniem kierownictwa klubu i drużyny, 
bo był jej kapitanem. Nie tylko na tym polu osiągnął sporo. 
Pod koniec XX w. pełnił funkcję wojewody. Z wykształcenia 
jest ekonomistą. Nieco młodsi od niego są inni głogowianie, 
którzy grali na początku lat 60. ubiegłego wieku w Resovii, 
to rówieśnicy, Stefan Lasociński i młodszy od niego o rok 
Jan Łabudzki. Obaj opuścili miasteczko. Pierwszy osiadł 
w Leżajsku i przez długie lata nauczał dzieci w okolicach 
tego miasta. Pełnił także funkcję dyrektora szkoły. Odwie-
dza czasem rodzinne miasto. Zatrzymuje się u siostry, która 
jest mieszkanką Głogowa. Drugi osiadł na Śląsku i też cza-
sem widuję go w Głogowie.

Obecne czasy również wskazują, że w miasteczku rodziły się 
talenty sportowe. Przykładem niech będzie kariera Macieja 
Domańskiego czy pochodzącego z pobliskiej Wysokiej Gło-
gowskiej Bartosza Bidy. Na zakończenie tej gawędy chciał-
bym przedstawić czytelnikom jeszcze jedną postać młodego 
piłkarza, który pochodzi z Głogowa, a jest prawdziwą „pereł-
ką” w światku piłkarskim. Tu mieszka jego najbliższa rodzi-
na. Mam na myśli Lucjana Klisiewicza – popularnego wśród 
znajomych Lucka. Karierę piłkarską rozpoczął w Głogovii. 
Dość szybko został zauważony przez fachowców i przeniósł 
się do Akademii Piłkarskiej Ziomki w Rzeszowie. Już w gim-
nazjum został dostrzeżony i zaproszony na testy do Wisły 
Kraków i Ruchu Chorzów. Wybrał Ruch i od roku 2018 gra 
w drużynach młodzieżowych tego klubu. W tym czasie został 
królem strzelców Ligi Centralnej Juniorów na Śląsku. Wcze-
śniej w Ziomkach także był królem strzelców. Od 20 lipca 
tego roku jest piłkarzem I-ligowej Puszczy Niepołomice. Z tą 
drużyną podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia. 
Jego talent i rozwój rzemiosła piłkarskiego został zauważony 
przez trenera kadry narodowej juniorów. Obecnie kształci się 
w liceum w Niepołomicach. Przykłady Maćka Domańskie-
go, Bartosza Bidy i Lucka Klisiewicza są potwierdzeniem, że 
talent, a przede wszystkim wytężona praca prowadzą do suk-
cesów. Osobiście całej trójce życzę powodzenia w osiąganiu 
sukcesów sportowych, a mocno wierzę w to, że głęboko w ich 
sercach tkwi nasze miasteczko.

WalKo

GŁOGOVIA – „PANY”
Do dzisiejszej gawędy pasuje „jak ulał” ten krakowski termin, bo właśnie tak kibice krakowscy określają, 
która z ich ukochanych drużyn – Wisła czy Cracovia – jest lepsza w lokalnych derbach. Nie mam na myśli 
derbów, ale sukces głogowskiego klubu. Po raz trzeci w historii Głogovia sforsowała bramy czwartej ligi. 
Mam nadzieję, że na tym poziomie rozgrywek dłużej zagrzeje miejsce. Ale póki co, trochę powspominam. 

Lucek Klisiewicz jako piłkarz Ruchu Chorzów

Stoją: pierwszy z lewej Michał Cebula, trzeci z prawej Stefan Lasociński,  
siedzi drugi z prawej Janek Łabudzki

Pierwszy z lewej Stanisław Padowicz – kapitan Głogovii
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Grająca w IV lidze podkarpackiej Głogovia rozpoczęła sezon 
od 4 wygranych, a zakończyła serią 7 meczów bez porażki. Pod-
opieczni Adama Wałczyka jako beniaminek zanotowali świetną 
rundę jesienną, plasując się na 6 miejscu w tabeli z dorobkiem 
27 punktów. W meczach wyjazdowych spisali się lepiej niż na 
swoim stadionie, zdobywając 15 punktów. Na ten dorobek zło-
żyło się 4 wygrane i 3 remisy, a także jedna porażka. 
Prezes Głogovii Aneta Ginter jest bardzo zadowolona 
z drużyny oraz trenera Adama. – Wszyscy ciężko pracowali, 
aby znaleźć w górnej części ligowej tabeli. Bardzo im za to 
dziękuję. Wielkich roszad w zespole nie planujemy. Odejdzie 
może 3-4 zawodników. Zależy mi, aby na wiosnę zespół pre-
zentował się tak, byśmy byli spokojni o 4-ligowy byt. 
Cieszy mnie, że na meczach są wypełnione trybuny, że zawią-
zał się Młodzieżowy Fan Klub Głogovii i to, że kibice jeżdżą 
z nami na mecze wyjazdowe. Takie wsparcie jest dla drużyny 
bardzo ważne. Dziękuję – dodaje pani prezes. Korzystając z oka-
zji, chciałabym serdecznie podziękować kibicom i sympatykom 
Głogovii oraz wszystkim życzliwym ludziom, którzy zagłosowa-
li w Budżecie Obywatelskim na nasz projekt zadaszenia trybun 
i wymiany siedzisk na stadionie. Projekt poparło aż 408 osób na 
1055 głosujących. Cieszy mnie fakt, że z roku na rok nasz stadion 
nabiera profesjonalnego wyglądu. Już teraz miło słyszeć pozytyw-
ne opinie nie tylko od sportowców, delegatów Podkarpackiego 
PZPN, kibiców czy rodziców dziecięcych grup Głogovii, ale rów-
nież od gości i drużyn przyjezdnych, że nasz stadion pięknieje. Je-
dyne, nad czym wszyscy ubolewamy, to brak boiska treningowe-
go. Podziękowania kieruję także do sponsorów, burmistrza Pawła 
Baja za wspieranie sportu oraz do Rady Miejskiej, w szczególno-
ści do Aleksandra Jurka, za zgodną współpracę ze środowiskiem 
sportowym, bo tak naprawdę to dzięki nim możemy co tydzień 
zasiadać na trybunach i dopingować swoje drużyny. 

A jak rundę jesienną podsumował trener Głogovii Adam 
Wałczyk?
Składam gratulacje i podziękowania za według mnie udaną 
I rundę sezonu 2019/2020, gdzie jako beniaminek rozgrywek za-
jęliśmy na półmetku 6 miejsce przy bilansie strzelonych do stra-
conych bramek 29-14 . Na ten wynik złożyło się 7 zwycięstw, 6 
remisów i 4 porażki. Podziękowania i gratulacje są skierowane do 
wszystkich, którzy bezpośrednio i pośrednio mieli wpływ na funk-
cjonowanie klubu i drużyny, więc nie można nikogo pominąć. 
Dziękuję Zarządowi Głogovii, Pani Anecie i Panu Łukaszo-
wi, za stworzenie znakomitych warunków do funkcjonowania 

drużyny, dziękuję zawodnikom, którzy na treningach wylewali 
poty, na meczach zostawili zdrowie na boisku, walcząc o jak 
najlepszy wynik sportowy. Podziękowania kieruję również do 
kibiców, którzy wspierali nas swoim dopingiem i w trudnych 
chwilach nie odwrócili się od nas. Nie zapominam oczywiście 
o śp. Robercie Sawali – Globus, dziękujemy za wszystko, za całe 
Twoje życie przy klubie, brakuje nam Ciebie.
Co według Pana złożyło się na ten wynik?
Na ten wynik złożyła się ciężka praca Zarządu od strony ad-
ministracyjnej i praca zawodników, a przede wszystkim ich 
konsekwencja, wiara w sukces i uparte dążenie do celu. Kon-
sekwentnie spoglądaliśmy na najbliższego przeciwnika i in-
teresował nas tylko on. Mam bardzo ambitny, doświadczony 
zespół, który z wielkim zaangażowaniem przygotowywał się 
do każdego spotkania, wierząc w to, co robimy na treningach, 
całkowicie poświęcając się swojej pasji. 
Kluczowymi momentami tego wyniku był na pewno fanta-
styczny start w lidze, gdzie po 4 kolejkach mieliśmy 12 punktów 
i przez jakiś czas zajmowaliśmy pozycję lidera. Później przyszedł 
trochę gorszy okres trzech porażek z rzędu, gdzie w mojej pracy 
trenerskiej nie pamiętam, abym miał taką serię trzech porażek 
z rzędu i generalnie 6 kolejek bez zwycięstwa. Uważam, że na 
taką serię bez zwycięstw złożyło się kilka czynników, m.in.: nie-
co napompowany balon po początku rundy, mecz ze STALĄ II 
Mielec, gdzie mierzyliśmy się tak naprawdę z drużyną I-ligową, 
ulegając 1-3 przeciwnikowi i zostawiając bardzo dużo zdrowia 
na boisku w środku tygodnia, gdzie moi wszyscy zawodnicy cięż-
ko pracują zawodowo. Na pewno bardzo kluczowy mecz z Ko-
roną (jakieś fatum Korony nade mną wisi), gdzie mecz wygrany 
przegraliśmy w bardzo dziwnych okolicznościach (rzadko się to 
zdarza). Po trzech porażkach na pewno w głowach zawodników 
pojawiła się niepewność, gdyż graliśmy dobre mecze, a kończy-
liśmy je porażkami. Szczególnie bolały te, w których pozwalali-
śmy odebrać sobie punkty w końcowych minutach. Lecz to jest 
już historia, dzięki bardzo ambitnej postawie i doświadczeniu 
zawodników szybko wróciliśmy na właściwe tory. Cieszy przede 
wszystkim fakt, że w zespole nie przytrafiły się żadne poważne 
kontuzje i praktycznie nie było żadnych drobnych urazów.
Szkoda tylko, że nie udało się wrócić do zdrowia Mirkowi 
Baranowi, którego zakontraktowaliśmy, pomimo że wiedzie-
liśmy po jak poważnej jest kontuzji. Mimo to nie żałujemy 
tej decyzji i cieszymy się, że Mirek próbował wrócić do pił-
ki. Mirku, dziękujemy również. Nie będę wyróżniał nikogo, 
gdyż uważam że wygrywaliśmy i przegrywaliśmy jako zespół 
i każdy zawodnik pracował na końcowy wynik.

GŁOGOVIA KOŃCZY RUNDĘ JESIENNĄ
Runda jesienna sezonu 2019/2020 za nami. Czwartoligowa Głogovia uplasowała się na 6 miejscu w tabeli. 
Jaka to była runda? Czy w klubie nastąpią zmiany? Jakie cele stawia sobie klub? Na te i inne pytania po-
staraliśmy się znaleźć odpowiedzi w rozmowie podsumowującej pierwszą część sezonu.
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Jak ocenia pan postawę zespołu w rundzie jesiennej? 
Każdy z zawodników, którego zdecydowaliśmy się pozyskać 
przed startem sezonu okazał się wzmocnieniem. Niczego nie 
żałujemy. I tak: Wiesław Kozubek i Marcin Brogowski od same-
go początku opanowali linię defensywy i byli ciężkimi obrońca-
mi dla przeciwników, przy nich doskonale odnaleźli się boczni 
obrońcy, młody Jakub Delekta i Bartek Kłak. Wszyscy razem 
dali nam w tyłach bardzo dużo spokoju. Adrian Szyszka, two-
rząc duet w środku pola z Adrianem Chamerą, bardzo udanie 
odpowiadali za środek pola, Szyszka bardziej miał zadania de-
fensywne, a Chamera odpowiadał za rozegranie. Aleksy Skoczy-
las dał nam jakość z przodu. Gra w ofensywie w bardzo dużym 
stopniu opierała się na tym zawodniku. Krzysztof Szymański 
i Dawid Pałys-Rydzik również dali nam odpowiednią jakość 
w ofensywie. Mając takich zawodników, przeciwnicy skupiali 
się na tej dwójce, co otwierało nam inne możliwość w ofensywie. 
Sebastian Korbecki i Karol Nieckarz – bardzo młodzi chłopcy 
– niestety zbyt dużo szans na grę nie dostawali, lecz na pewno 
nabyli doświadczenia i zaowocuje to w przyszłości.
Pozostali zawodnicy, którzy wywalczyli z zespołem awans do 
IV ligi bardzo w mocnym stopniu przyczynili się do fajnego 
wyniku. Na pewno na przyszłość nie spoczniemy na laurach 
i postaramy się powalczyć o jeszcze lepszy wynik. Czas i życie 
zweryfikuje, co wyjdzie z naszych planów.
Jakie wyglądać będzie przygotowanie zespołu do rundy  
rewanżowej?
Aktualnie przechodzimy okres roztrenowania, trenujemy do 
końca listopada, następnie zawodnicy udadzą się na urlopy. 
Spotykamy się w połowie grudnia, gdzie przez dwa dni będzie-
my przeprowadzali badania wytrzymałości, siły i szybkości. Na-
stępnie chłopaki dostaną indywidualne rozpiski do treningów. 
Całą grupą spotkamy się 4 stycznia 2020 roku na zajęciach, 
będziemy trenować 5x w tygodniu, rozegramy kilka sparingów. 
W planach mamy sparingi: 11.01.2020 Wisłoka Dębica; 
18.01.2020 Metal Tarnów; 25.01.2020 Błękitni Ropczyce; 
01.02.2020 Ekoball Sanok; 08.02.2020 Crasnovia Krasne; 
09.02.2020 MKS Kańczuga; 15.02.2020 Wierna Mało-

goszcz; 16.02.2020 JKS Jarosław; 22.02.2020 STAL II Mie-
lec; 29.02.2020 SMS Resovia; 07.03.2020 Orzeł Przeworsk. 
Zmiany, wzmocnienia…
Zapewne jakieś zmiany będą, póki co zrezygnowaliśmy 
z usług Bartosza Złamańca, jednak nie obędzie się bez dal-
szych zmian. Planowane są jeszcze zmiany, o czym poinfor-
mujemy zawodników na indywidualnych rozmowach. Aktu-
alnie prowadzimy rozmowy z potencjalnym zawodnikami, 
którzy wzmocnią zespół i podniosą jego jakość oraz wzmoc-
nią rywalizację na kilku pozycjach. 
Korzystając z okazji, chciałbym całemu środowisku głogow-
skiego klubu życzyć zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Na-
rodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku, spełnienia marzeń.
Głogovię wsparli: Ryszard Walas – DevelopRes, Bar-
tosz Kitowski, Wojciech Fila – WGR BUDOWA, Biuro 
Rachunkowe – Jolanta Dec, Hubert Karol, Piotr Bajek 
– Bajkowe Zdjęcia, Adam Wilk, Full-Sport, GS Samo-
pomoc Chłopska, pracownicy OSiR. Opiekę medyczną 
sprawował zespół ratowników  Akademii Rozwoju i Bez-
pieczeństwa M&M Prestige Sp. z o.o. Mariusz Jodłowski 
oraz Nadleśnictwu Głogów. Serdecznie dziękujemy!
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www.jamniczek.pl

36-060 Głogów Młp. ul. Młynarska 15

Wizyty na tel. 503 025 625

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

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

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

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

Gabinet weterynaryjny

Przyjemne, pełne urokliwych dodatków wnętrze i domo-
wa atmosfera sprawiają, że w kawiarni jest bardzo przy-
tulnie. Chce się tam zostać i nacieszyć jego klimatem. 
Dzięki uprzejmości lokalnego artysty, który niedawno 
obchodził trzydziestolecie swojej pracy twórczej, p. Ro-
berta Łyczko, ściany lokalu zdobią niepowtarzalne obra-
zy jego autorstwa. 

Daktyl ma w swojej ofercie profesjonalnie parzoną kawę, 
domowej roboty wypieki oraz świeże koktajle, smoothies 
czy też kanapki. Można zjeść tam także lunch lub zamó-
wić catering na imprezę. Kawiarnia zajmuje się również 
organizacją imprez okolicznościowych. To tylko niektó-
re rzeczy, jakie w swojej bogatej ofercie ma kawiarnia 
Daktyl. 

Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zaprosić mieszkań-
ców gminy i okolic do Daktyla.

NOWE MIEJSCE NA MAPIE GŁOGOWA
Do listy głogowskich miejsc, gdzie można wstąpić, by napić się np. kawy, zjeść coś słodkiego i nie tylko, 
dołączyła niedawno nowa kawiarnia „Daktyl”. W cichym i spokojnym lokalu, usytuowanym na ulicy Sien-
kiewicza, można zarówno zajrzeć na szybką kawę, jak i spotkać się w gronie przyjaciół.
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Głogów Młp.: Sklep „Super – Sam” GS*; 
Sklep Delikatesy „Dwójka” GS; Sklep 
Delikatesy „Centrum”; PIWEX Sklep 
firmowy ul. Długa (osiedle Słoneczne); 
Sklep nr 6 w Głogowie Młp. (osiedle Sło-
neczne) GS; Sklep p. Zofii Liszcz; Salo-
nik prasowy w Biedronce.
Wysoka Głogowska: SPAR; Sklep  
p. Furman
Budy Głogowskie: Sklep nr 10 – GS; 
Sklep p. Bober; Sklep p. Kogut
Przewrotne: Sklep p. Rusin; Sklep nr 9 
"Delikatesy Centrum" – GS
Styków: Sklep p. Pasek
Hucisko: Sklep nr 8 – GS
Zabajka: Delikatesy „Borówka”, Sklep 
KAMA
Miłocin: Delikatesy „Dwójka” – GS
Rudna Mała: Sklep nr 16 „Delikatesy 
Centrum” – GS
Lipie: Delikatesy „Premium” – GS
Rogoźnica: Sklep p. Marczydło

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

Wydawca: 
Podkarpacki Klub Samorządności
(Zadanie realizowane na zlecenie 
Gminy Głogów Młp.)
Adres redakcji: 
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12, 
Głogów Młp.
Tel. 17 789 70 55
Redakcja: Monika Wasiluszko
Korekta językowa: Redakcja 
Nakład: 850 egz. 
Skład i druk: 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 ponosi 
odpowiedzialności za treść reklam oraz zastrze-
ga sobie prawo do ich selekcji.

Gazeta ukazuje się na terenie powiatu  
rzeszowskiego.

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

8 grudnia Charytatywny Koncert Mikołajkowy. Miejsce: sala widowi-
skowa MGDK, Głogów Młp. 

15 grudnia
Spotkanie szkoleniowe dotyczące wymiany źródeł ciepła 
w gospodarstwach domowych na ekologiczne. Miejsce: 
sala widowiskowa MGDK, Głogów Młp. Godzina: 15:00.

24 grudnia Wigilia Bożego Narodzenia.

25-26 grudnia Święta Bożego Narodzenia.

31 grudnia Sylwester. Dzień poprzedzający Nowy Rok, kiedy to świętuje 
się koniec starego roku i początek nowego.

1 stycznia Nowy Rok. Jest pierwszym dniem w kalendarzu gregoriańskim. 
Do końca roku pozostało 364 dni (w latach przestępnych 365).

6 stycznia
Orszak Trzech Króli. Początek o godzinie 12:30. Tuż po nim 
w Miejsko Gminnym Domu Kultury w Głogowie Młp. odbę-
dzie się Festiwal Pieśni Religijnej Miast Partnerskich.

Ogłoszenie redakcyjne
Bardzo prosimy wszelkie materiały przesyłać na adres mailowy 

redakcja@ziemiaglogowska.pl 
do ostatniego dnia każdego miesiąca.

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

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

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

6.11.br. – Kierowanie pojazdem motocyklowym w stanie nietrzeźwości w miej-
scowości Przewrotne.

6.11.br. – Ujawnienie środków odurzających w paczce nadanej do odbiorcy 
w Przeworsku przez policjantów KMP w Głogowie Małopolskim. 

9.11.br. – Kierowanie motorowerem w stanie nietrzeźwości w Głogowie Małopolskim.

12.11.br. – Przywłaszczenie telefonu komórkowego na szkodę mieszkańca Prze-
wrotnego.

15-21.11.br. – Kradzież z włamaniem do budowy domu w Zabajce, w wyniku cze-
go skradziono miedź o wartości 1500 złotych.

16.11.br. – W miejscowości Budy Głogowskie z ogrodzonej posesji uciekły psy, 
w wyniku czego obrażeń ciała doznało uciekające przed nimi dziecko. 

29.11.br. – Zaginięcie mieszkańca miejscowości Hucisko. Odnaleziony został 
przez policję tego samego dnia. 



Oferujemy:

DRUK OFFSETOWY I CYFROWY
książki, albumy
kalendarze
czasopisma, gazetki
plakaty, foldery, ulotki
pocztówki, koperty
wizytówki, papiery fi rmowe
etykiety, zaproszenia
dyplomy, teczki
segregatory
naklejki itp.

BONUS LIBER
DRUKARNIA i WYDAWNICTWO

BONUS LIBER Sp. z o.o.
Drukarnia i Wydawnictwo

ul. 17 Pułku Piechoty 7, 35-020 Rzeszów
tel. 17 852 59 38, 790 804 406

e-mail: drukarnia@bonusliber.pl

Zapraszamy równiez 
do sklepu internetowego:
www.bonusliber.pl

Zapewniamy wysoką jakość usług 

oraz konkurencyjne ceny

USŁUGI DTP
skład, łamanie i korekta tekstu
opracowanie grafi czne projektu
profesjonalna fotografi a i obróbka zdjęć
naświetlanie CTP

.


