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POLECAMY

KINO WRÓCIŁO DO GŁOGOWA

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.

WYDARZENIA
Muzykant z Przewrotnego
Na oficjalną premierę filmu opo-
wiadającego niesamowitą historię 
muzyka ludowego z Przewrotne-
go, do głogowskiego domu kultu-
ry przybył sam Pan Henryk wraz 
z żoną i córkami .................... str. 7

GOSPODARKA
Rozbudowa szkoły muzycznej
W ramach programu „Infrastruk-
tura szkolnictwa artystycznego” 
odbędzie się przebudowa i rozbu-
dowa istniejącego budynku Szko-
ły Muzycznej I stopnia w Głogo-
wie Młp.  ............................... str. 8

KULTURA
Z Głogowa ze „Śląskiem” w świat
Historia głogowianina – Jerzego 
Łabudzkiego, który w latach 60. 
trafił do Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk” .................................... str 15

OŚWIATA
Certyfikat „Szkoły Niepodległej” 
dla Zespołu Szkół w Budach Gło-
gowskich 
8 lutego bieżącego roku w Sali 
Kolumnowej Sejmu RP odbyła 
się uroczysta gala nadania mian 
„Szkoły Niepodległej”, które 
otrzymała również szkoła w Bu-
dach Głogowskich ..............str. 16

HISTORIA
Hucisko chciało być w gminie Głogów
Czyli jak wyglądała nasza gmina 
w czasach przedwojennych ..str. 17

SPORT
Łukasz Szczoczarz zagra dla Głogovii 
Były gracz Izolatora Boguchwa-
ła od rudny wiosennej sezonu 
2018/2019 zagra w barwach Gło-
govii Głogów Małopolski .... str. 19

LIFESTYLE
Więcej ryb dla zdrowia
Czyli gdzie znajdziemy cenne dla 
naszego zdrowia kwasy tłuszczo-
we oraz dlaczego powinniśmy je 
jeść znacznie częściej..........str. 21

Sala widowiskowa głogowskiego domu kultury pękała w szwach. Występ takiego 
gościa jak Jan Pietrzak zachęcił mieszkańców gminy do wspólnego uczczenia pa-
mięci o żołnierzach niezłomnych. Między poszczególnymi piosenkami nasz gość 
opowiadał o historii ich powstania, jak również tematyczne anegdoty związane 
ze swoją działalnością artystyczną. Widownia z zaciekawieniem wsłuchiwała się 
w jego opowieści. Występ Jana Pietrzaka i jego charyzma sceniczna sprawiły na-
wet, że publiczność dała się porwać do wspólnego śpiewania. Wśród zgromadzo-
nych nie brakowało młodych ludzi, którzy mimo tego, że czasy powojenne znają 
jedynie z książek i opowieści, to są nimi zaciekawieni i chcą lepiej poznać historię 
naszego kraju. 

Koncert mógł się odbyć dzięki zaangażowaniu radnego Zbigniewa Sycza oraz pra-
cowników Miejsko Gminnego Domu Kultury, którym serdecznie dziękujemy. 

Monika Sala

JAN PIETRZAK ZAGRAŁ W GŁOGOWIE
W ubiegły piątek, 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci 
o Żołnierzach Wyklętych. Z tej okazji w Miejsko Gminnym Domu Kultury 
w Głogowie Małopolskim odbył się uroczysty koncert pieśni patriotycz-
nych w wykonaniu Jana Pietrzaka. 
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Mieszkańcy naszej gminy zagłosowali mniej licznie niż w la-
tach ubiegłych, co może być wynikiem zmęczenia tematem 
konsultacji. W poniedziałkowym głosowaniu wzięło udział 
615 mieszkańców gminy. Łącznie oddali oni 602 ważne 
głosy oraz 13 nieważnych – z uwagi na niespełnione kryteria 
dotyczące zasad głosowania. Wyniki konsultacji jasno wska-
zują, że mieszkańcy są zdecydowanie przeciwni przyłącze-
niu sołectwa Pogwizdów Nowy do gminy Miasto Rzeszów. 
Tego zdania jest aż 95%, czyli 571 głosujących. Za zmiana-
mi granic opowiedziało się zaledwie 4%, czyli 26 osób, na-
tomiast 5 osób, co stanowi 1% – wstrzymało się od głosu. 
Nie ulega wątpliwości, że tak jednoznaczne wyniki świadczą 
o braku zgody mieszkańców gminy na podejmowane przez 
władze Rzeszowa działania. Nieprzerwanie od 2006 roku 
starają się one o włączenie coraz to nowych miejscowości 
kosztem sąsiednich gmin. Władze naszej gminy jednak nie 
poddają się biernie pomysłom prezydenta Rzeszowa i walczą 
o zachowanie gminy w niezmienionym stanie, zwracając 
przy tym uwagę na niekorzystne skutki gospodarcze tych 
zmian.  Odłączenie kolejnych sołectw miałoby negatywny 
wpływ na możliwości i plany rozwoju gminy. 

Niedawno swoje głosowanie przeprowadził także Komi-
tet na Rzecz Przyłączenia sołectwa Pogwizdów Nowy do 
Rzeszowa. Jednak jego tryb nie ma nic wspólnego z kon-
sultacjami społecznymi. Nie spełniał on warunków, które 
przewidziano w Uchwale Nr V/76/2019 w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gmi-
ny na temat przyłączenia do gminy Miasto Rzeszów sołec-
twa Pogwizdów Nowy. Mimo tego, że wyniki głosowania 
zainicjowanego przez Komitet nie są miarodajne, to zamie-
rza on przekazać je do wojewody. 

Swoje konsultacje przeprowadził również Komitet na Rzecz 
Pozostania sołectwa Pogwizdów Nowy w gminie Głogów 
Młp., a ich wyniki były zupełnie przeciwne. Większość 
opowiedziała się za pozostaniem miejscowości w obecnej 
gminie. Wyniki tego komitetu również zostaną przekazane 
do wojewody podkarpackiej.  

Kolejną kwestią jest fakt, że do tej pory jedynie władze Rze-
szowa składały wnioski o poszerzenie granic miasta, w tym 
właśnie dotyczący włączenia do miasta Pogwizdowa No-
wego. Jednak w tym roku uległo to zmianie, bowiem rów-
nolegle do działań Rzeszowa swój wniosek złożyła gmina 
Głogów Małopolski. Dotyczy on włączenia do granic na-
szego miasta sołectw takich jak Rudna Mała, Rogoźnica, 
Lipie, Zabajka oraz Wola Cicha. Gmina zamierza w ten 
sposób zwiększyć możliwości rozwojowe miasta. Taki ruch 
ma także inny cel, jakim jest uniemożliwienie odłączania 
od naszej gminy bogatych terenów w przyszłości przez 
władze Rzeszowa. Mieszkańcy i działający na terenie gmi-
ny przedsiębiorcy są zgodni co do pozytywnych skutków, 
jakie upatrują w takim rozwiązaniu. 

– Połączenie z Głogowem Małopolskim naszych wiosek 
to dobry pomysł. Takie większe miasto będzie mogło po-
zwolić sobie na szybszy rozwój. Od 2020 r. budżet Brukseli 
ma przeznaczyć więcej pieniędzy na rozwój miast właśnie 
kosztem wsi. Do tego projekty inwestycyjne w mniejszych 
miastach mają być dodatkowo premiowane. Dlatego wła-
śnie liczę, że tereny poszerzonego Głogowa będą miał szan-
sę rozwinąć się nowocześnie, a przy tym nie stracą swojego 
podmiejskiego klimatu – mówi Krzysztof Ciebiera, właści-
ciel firmy Meblosystem.

Wyniki powyższych konsultacji zostaną przekazane do 
wojewody, a wydana przez nią opinia wraz z kompletem 
dokumentów zostanie następnie przekazana do Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które ma za 
zadanie przygotować projekt rozporządzenia. Ostateczna 
decyzja należy jednak do Rady Ministrów. Jak ustosun-
kuje się do tego wojewoda? Nie pozostaje nic innego, jak 
czekać na jej opinię, mając jednocześnie nadzieję, że po-
zytywnie odniesie się do wniosku władz Głogowa Mało-
polskiego i gmina zachowa dzięki temu swoje dotychcza-
sowe terytorium. 

Burmistrz Głogowa Młp.
Paweł Baj

MIESZKAŃCY GMINY NIE CHCĄ PRZYŁĄCZENIA 
POGWIZDOWA NOWEGO DO RZESZOWA

W poniedziałek 11 marca odbyły się konsultacje społeczne, w których mieszkańcy naszej gminy wypowie-
dzieli się w sprawie przyłączenia sołectwa Pogwizdów Nowy do gminy Miasto Rzeszów. Wyniki przeprowa-
dzonych konsultacji zostaną dołączone do wniosku kierowanego do wojewody. 
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– Rudna Mała po ostatnim procesie scalenio-
wym na stałe utraciła swój rolny charakter i nie-
bawem zostanie całkowicie zagospodarowana 
pod kątem mieszkaniowym. Podobna sytuacja 
występuje w Zabajce, gdzie bardzo dynamiczne 
rozwijają się osiedla mieszkaniowe. Strefa eko-
nomiczna w Rogoźnicy już dawno przesądziła 
o przemysłowym charakterze tej części gminy. 
Ponadto autostrada oraz kolejne ciągi komu-
nikacyjne, takie jak rozbudowana droga woje-
wódzka w kierunku węzła zachodniego w Mrow-
li oraz kolej aglomeracyjna i połączenie kolejowe 
z lotniskiem, już niebawem sprawią, iż ostatnie 
rolne tereny zostaną zagospodarowane w sposób 
typowo miejski – mówi Paweł Baj, burmistrz 
Głogowa Młp.

Procedurę zmiany granic miasta otwierają do-
piero konsultacje społeczne, przeprowadzane podczas ze-
brań wiejskich. 

Wyniki prowadzonych konsultacji zostaną dołączone do  
wniosku kierowanego do wojewody. Wydana przez wojewo-
dę opinia wraz z kompletem dokumentów zostanie przeka-
zana do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
które ma za zadanie przygotować projekt rozporządzenia. 
Ostateczna decyzja należy jednak do Rady Ministrów. 

Nasza gmina ma obecnie ponad 19 tysięcy mieszkańców. 
Oprócz Głogowa Młp. do jej granic wlicza się także dwa-

naście okolicznych wsi: Budy Głogowskie, Hucisko, Lipie, 
Pogwizdów Nowy, Pogwizdów Stary, Przewrotne, Rogoźni-
ca, Rudna Mała, Styków, Wola Cicha, Wysoka Głogowska 
i Zabajka. Sam Głogów składa się z dwóch części: osiedli 
Centrum oraz Niwa, które zamieszkuje obecnie prawie sie-
dem tysięcy mieszkańców. W przypadku, gdy decyzja władz 
gminy zostanie zaakceptowana, liczba mieszkańców Głogo-
wa Małopolskiego wzrośnie do prawie dwunastu tysięcy. 

Monika Sala

CZY GŁOGÓW POSZERZY SWOJE GRANICE?
Podczas ostatniej sesji Rada Miasta Głogowa Małopolskiego podjęła uchwałę o przystąpieniu do procedu-
ry mającej na celu zmianę granic administracyjnych miasta oraz o konsultacjach z mieszkańcami miejsco-
wości, których zmiana miałaby dotyczyć. Miasto zamierza włączyć do swoich granic pięć sołectw, należą 
do nich: Rudna Mała, Rogoźnica, Wola Cicha, Zabajka oraz Lipie.

Liczba mieszkańców Głogowa Młp. może wzrosnąć do prawie dwunastu tysięcy 

Tematem spotkania była sprawa zmiany gra-
nic gmin i konsekwencje finansowe związane 
z trwającym obecnie procederem. 

– Delegacja z Podkarpacia zaproponowała 
wprowadzenie zmian ustawowych, dotyczą-
cych m.in. tego, aby zmiany granic mogły być 
przeprowadzane tylko raz podczas kadencji, 
by ten, kto występuje z wnioskiem o zmianę 
granic ponosił wszelkie koszty z tym związane, 
w tym koszty konsultacji społecznych oraz aby 
gmina, która przyłącza tereny sąsiada, zobo-
wiązana była do wypłacenia rekompensat za 
utracone mienie. 

Pan minister ze zrozumieniem odniósł się do 
tych wniosków i zapowiedział prowadzenie 
dalszych prac w tym temacie – poinformował 
burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj.

Anna Morawiec

NASI SAMORZĄDOWCY W WARSZAWIE
Burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj, wójt gminy Krasne Wilhelm Woźniak oraz burmistrz Boguchwa-
ły Wiesław Kąkol spotkali się 14 lutego z sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, Pawłem Szefernakerem.

Wizyta samorządowców z Podkarpacia w Warszawie
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MiejSko GMiNNy DoM kultuRy  
iM. FRaNCiSZka kotuli  

W GŁoGoWie MaŁoPolSkiM

Miejsko Gminny Dom Kultury w Głogowie Małopolskim 
organizował w czasie ferii dwa turnusy pod hasłem „Fe-
rie z kulturą”. Jak bawiły się na nich dzieciaki? Ze zdjęć 
wynika, że świetnie! Turnusy prowadzone przez MGDK 
pełne były interesujących zajęć oraz wycieczek do najcie-
kawszych zakątków regionu. – Dzieciaki miały okazję lepić 
pierogi w Gospodzie u Wiedźmy w Lipinach czy zjechać pra-
wie 200 metrów pod ziemię w kopalni soli w Bochni – rela-
cjonuje pracownik głogowskiego domu kultury. Uczestni-
cy mieli okazję wziąć udział w zajęciach z własnoręcznego 
wykonywania mydeł w Centrum Nauki Leonarda da Vin-
ci oraz poznać różnicę między stalagmitem a stalaktytem 
w jaskini Raj w Chęcinach. Odwiedzili również Koziołka 
Matołka w jego rodzimym Pacanowie, gdzie wraz z jego 
pomocnikami mieli niepowtarzalną okazję wbijania gwoź-
dzi przy pomocy zamarzniętego banana. W ramach turnu-
su dzieci zwiedziły także Park Miniatur w Bałtowie, gdzie 
spotkały dinozaury, Panią Zimę oraz Śnieżynkę i Mikołaja. 
Uczestnicy wybrali się także do dawnej stolicy – Krakowa, 
by poznać historię Polski z makiet zbudowanych z tysię-
cy klocków Lego oraz jeść pyszne naleśniki, podziwiając 
w tym samym czasie Wawel. 

MiejSko GMiNNa BiBlioteka PuBliCZNa 
W GŁoGoWie MaŁoPolSkiM

W czasie ferii w MGBP odbywały się „zimowe spotka-
nia”. Ich uczestnicy spotkali się w tym okresie aż 16 razy. 
Każde z nich trwało 1,5 godziny. Podczas zajęć uczestnicy 
mieli okazję własnoręcznie wykonać rękodzieła takie jak 
zimowe czapeczki, szaliki czy kapcie. Dzieci brały udział 
również w zajęciach plastycznych, podczas których mogły 
wykazać się inwencją twórczą oraz swoimi zdolnościami. 
Z kolei na zajęciach techniczno-plastycznych powstały ta-

kie przydatne dla każdego czytelnika gadżety jak zakładka 
do książki.

Mimo że czas ferii już za nami, mamy nadzieję, że energia 
z naładowanych w ten sposób „baterii” wystarczy dzieciom 
aż do wakacji.

Monika Sala

JUŻ PO FERIACH
Zakończył się właśnie upragniony czas wypoczynku dla najmłodszych. Dzieci i młodzież wrócili dziś do 
szkół, gdzie wypoczęci i pełni energii mogą kontynuować naukę. Wielu z nich odpoczywało w tym cza-
sie w turnusach organizowanych przez gminne instytucje. Jak przebiegały? Zapraszamy do zapoznania 
się z relacją.

Wizyta dzieci w Pacanowie

W tym roku ponad 400 dzieci skorzystało z propozycji wypoczynku zorganizowanego 
przez gminne placówki i stowarzyszenia

W gminie Głogów Młp. trwa projekt dla seniorów

Gmina Głogów Małopolski realizuje innowacyjny projekt „Złota jesień 
– każdy z nas będzie seniorem”, który skierowany jest do najstarszych 
członków społeczności lokalnej. Projekt jest realizowany od lutego bie-
żącego roku i potrwa do 29 lutego 2020 roku.
Głównym celem podejmowanych działań jest pomoc osobom star-
szym w utrzymaniu samodzielności w codziennym funkcjonowaniu. 
W ramach projektu realizowane są: usługi opiekuńcze – polegające 
na pomocy osobie starszej w zaspokajaniu codziennych potrzeb, za-
pewnieniu kontaktu z otoczeniem, opiece higienicznej i pielęgnacyj-
nej; specjalistyczne usługi opiekuńcze – polegające na rehabilitacji 
i usprawnianiu zaburzonych funkcji organizmu, które świadczone są 
przez wykwalifikowanych specjalistów; pomoc sąsiedzka, która ma 

charakter pomocy w dokonywaniu codziennych zakupów, przygoto-
wywaniu posiłków, wykonywaniu prac porządkowych w domu i wo-
kół niego, załatwiania za osobę starszą spraw urzędowych, lekarskich 
i innych. Oprócz wyżej wymienionych usług osoby starsze w ramach 
projektu korzystają też z teleopieki. 
Już wkrótce do użytku lokalnej społeczności oddany zostanie nowo-
czesny budynek, który będzie miejscem integracji mieszkańców. Obec-
nie trwają prace wykończeniowe. W jednej z części parteru budynku 
mieścić się będzie dom dziennego pobytu dla seniorów z zapleczem 
pomocy medycznej i diagnostycznej. Powstanie m.in. grota solna 
z mikroklimatem wspomagającym leczenie wielu chorób oraz sala do-
świadczeń świata.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Prioryteto-
wa VIII. Integracja Społeczna Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do 
usług społecznych i zdrowotnych.

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany
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Wydarzenie, zainicjonowane przez „Społeczny Komitet na 
Rzecz Przyłączenia Pogwizdowa Nowego do Rzeszowa” 
miało jedynie charakter akcji społecznej, która nie miała 
nic wspólnego z konsultacjami społecznymi. W spotkaniu 
organizowanym przez zwolenników włączenia sołectwa do 
granic administracyjnych Rzeszowa mógł wziąć udział każ-
dy bez ograniczeń wiekowych. Organizatorzy zamierzają 
złożyć wyniki tej sondy wraz z wnioskiem o przyłączenie do 
miasta do wojewody podkarpackiego – Ewy Leniart. Osoby, 
które wzięły udział w głosowaniu, jednoznacznie pokazały, 
że Pogwizdów Nowy jest za takim rozwiązaniem. Mamy 
świadomość, że swoje konsultacje społeczne przeprowadziła 
gmina Głogów Małopolski. My jednak wyniki naszego głoso-
wania przekażemy do wojewody i mamy nadzieję, że zostaną 
one uwzględnione – mówi sołtys Pogwizdowa Nowego, Ma-
riusz Iskrzycki.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj rozwiewa 
wątpliwości co do charakteru wspomnianego głosowania:  
Niedawnego głosowania w sołectwie Pogwizdów Nowy nie 
można oczywiście nazywać konsultacjami społecznymi, tyl-
ko sondą wśród mieszkańców, ponieważ nie było tutaj np. 
ograniczeń wiekowych, więc ich wynik jest trudny do oceny 
czy uznania, ponieważ istnieją przepisy co do konsultacji 
społecznych. Prawdziwe konsultacje społeczne, przeprowa-
dzone zgodnie z obowiązującym prawem, odbyły się w dniu 
11 marca. Zorganizowała je gmina Głogów Małopolski, do 
której należy sołectwo Pogwizdów Nowy. W konsultacjach 
udział wzięło 615 mieszkańców, w tym ważnych głosów 
było 602, a nieważnych 13. Wyniki przedstawiają się nastę-
pująco: za włączeniem sołectwa do Rzeszowa opowiedziało 
się 26 (4%) mieszkańców, przeciw było 517 (95%), a 5 (1%) 
wstrzymało się od głosu. 

Należy zwrócić uwagę, że w sołectwie Pogwizdów Nowy 
działa także „Komitet na Rzecz Pozostania sołectwa Po-
gwizdów Nowy w granicach administracyjnych gminy Gło-
gów Młp.”, a wyniki przeprowadzanych przez niego sondaży 
prezentują się zupełnie odmiennie niż niedzielne głosowa-
nie. Istotnym dla zaistniałej sytuacji faktem jest, że Rada 
Miasta Głogowa Małopolskiego podjęła 30 stycznia bieżą-
cego roku Uchwałę Nr V/76/2019 w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy na 
temat przyłączenia do gminy Miasto Rzeszów sołectwa Po-
gwizdów Nowy. W związku z tym dopiero wyniki konsulta-
cji przeprowadzonych na podstawie tej uchwały dały prawi-
dłowy, legalny wynik, który stanowi wiarygodną podstawę 
do wydania opinii przez Wojewodę Podkarpacką. Warto 
wspomnieć, że w ubiegłorocznej opinii na temat przyłącze-
nia Pogwizdowa Nowego do granic Rzeszowa, wojewoda 
Ewa Leniart zwróciła uwagę między innymi na negatywne 
skutki finansowe zmian dla naszej gminy. 

Monika Sala

rEkLaMa rEkLaMa rEkLaMa rEkLaMa rEkLaMa rEkLaMa 

www.jamniczek.pl

36-060 Głogów Młp. ul. Młynarska 15

Wizyty na tel. 503 025 625Leczenie 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

Jeśli jesteś w związku albo w Twoim najbliższym otoczeniu jest osoba nadużywająca alkoholu, 
grupa wsparcia dla osób współuzależnionych jest miejscem dla Ciebie. Tel.: 669 626 044

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 czwartek miesiąca. Tel. 515 249 728

Czy Pogwizdów Nowy zostanie w naszej gminie?

SONDA W POGWIZDOWIE NOWYM
W świetle obowiązujących przepisów, konsultacje społeczne mają swój określony w ustawie tryb. Mogą 
być prowadzone tylko i wyłącznie pod rygorem prawa. Czym zatem było niedawne głosowanie w Po-
gwizdowie Nowym i na jakich odbyło się zasadach? „Nie były to konsultacje społeczne” – wyjaśnia bur-
mistrz Głogowa Młp. Paweł Baj.
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Od ponad 70 lat wyczarowuje on na skrzypcach i trąbce lasowiackie me-
lodie, które zachwycają prostotą i brzmieniem. Jak nikt inny zna się na 
tradycyjnych weselach, co udowadniał w wielu przeglądach artystycz-
nych. Obecnie gra w kapeli „Przewrotniacy”, która powstała z jego inicja-
tywy. Muzyka w jego przypadku stała się też receptą na długowieczność. 

Na oficjalną premierę przybył sam Pan Henryk wraz z żoną i córkami. 
Razem z bohaterem film obejrzeli także członkowie kapeli „Przewrot-
niacy”, uczniowie mistrza, rodzina oraz znajomi. Nie zabrakło oczywi-
ście miłośników muzyki ludowej. Film opowiada niesamowitą historię 
wielkiej pasji bohatera, który swoje pierwsze skrzypce wykonał samo-
dzielnie przy użyciu drewna, pozostałości po wojskach rosyjskich oraz 
żywicy. Pan Henryk „z ekranu” opowiedział o początkach oraz rozwo-
ju swojej przygody z muzyką. Widownia miała także okazję na żywo 
podziwiać niewiarygodny kunszt muzyczny Pana Henryka, ponieważ 
specjalnie z tej okazji zagrał on dla zgromadzonej publiczności. 

Dziękujemy serdecznie Stowarzyszeniu „Gdzieś Tu” i wszystkim zaan-
gażowanym w powstanie filmu osobom, za ich ogromny wkład w sze-
rzenie wiedzy o miejscowej kulturze.

Monika Sala

MUZYKANT Z PRZEWROTNEGO
15 lutego w Głogowskim Domu Kultury odbyła się uroczysta 
premiera filmu zrealizowanego przez „Stowarzyszenie Gdzieś 
Tu”, przedstawiającego historię Pana Henryka Marszała, mu-
zyka ludowego z Przewrotnego. 

Kapela „Przewrotniacy” (fot. Karolina Motwicka i Artur Szlachetka (SGT))

FOTOREPORTAŻ
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Aby nie spłoszyć ryb...

w GŁOGOWIE

POMOC PRAWNA 
UDZIELANA JEST 

PRZEZ ADWOKATÓW
I RADCÓW PRAWNYCH

PUNKT NIEODPŁATNEJ 
POMOCY PRAWNEJ

00 00Pn-Pt  15 -19
ul. kar. Stefana Wyszyńskiego 12
Głogów, Małopolski Dom Kultury
tel. 882 180 398 
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Stowarzyszenie 

Bezpieczny Powiat Biłgorajski  

 prowadzi punkt  nieodpłatnej

pomocy prawnej na mocy umowy 

z Powiatem Rzeszowskim. 

Środki na ten cel zostały 

przekazane przez Powiat Rzeszowski.
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Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000113776
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W ramach programu „Infrastruktura szkolnictwa arty-
stycznego” odbędzie się przebudowa i rozbudowa istnieją-
cego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Głogowie Młp. 
Nowa sala koncertowa ma być obiektem o znaczeniu regio-
nalnym. W niej odbywać się będą imprezy muzyczne, mają-
ce na celu popularyzację muzyki wśród mieszkańców gminy. 
Inwestycja ma za zadanie stworzenie warunków dla wpro-
wadzenia wysokich standardów kształcenia, a także rozwój 
szkolnictwa artystycznego. W ramach tego przedsięwzięcia 
szkoła zyska także cztery nowe, w pełni wyposażone sale do 
zajęć dydaktycznych. Powstanie także patio ze świetlikiem 
oraz dwa pomieszczenia biurowe. Szkoła zostanie wyposa-
żona także w nowy fortepian. Dzięki tej inwestycji młodzi 
artyści będą mieli zapewnione odpowiednie warunki do roz-
woju oraz ćwiczeń swoich pasji i talentów. Koncerty, audycje 

muzyczne oraz przeglądy będą mogły odbywać się wówczas 
w bardziej komfortowych warunkach. 

Anna Morawiec

ROZBUDOWA SZKOŁY MUZYCZNEJ
Szkoła muzyczna w Głogowie Małopolskim zostanie rozbudowana o nową salę koncertową. Na tę inwesty-
cję Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało gminie prawie 850 tysięcy złotych. 

Budynek głogowskiej szkoły muzycznej przed rozbudową

 – Przy tej zabytkowej kapliczce wielokrotnie wykonywane 
były drobne poprawki. Jednak, aby uniknąć dalszej degra-
dacji, konieczny jest już kompleksowy remont – tłumaczy 
Paweł Baj, burmistrz Głogowa Małopolskiego. Prace przy 
odnowie kapliczki mają obejmować izolację, tynki, a tak-
że stolarkę okienną oraz drzwiową. W planach jest także 
wymiana pokrycia dachowego, a w przypadku zaistnienia 
potrzeby – także rekultywacja więźby dachowej.  Kapliczka 
ma zostać odnowiona również od wewnątrz przez skucie 
starych tynków oraz wykonanie nowych. 

Koniec prac planowany jest na koniec maja. Szacowane kosz-
ty tego przedsięwzięcia wyniosą 65 tys. złotych, z czego aż 
41,5 tys. pokryje pozyskane przez gminę dofinansowanie.  
–  W przyszłości planowane jest także wykonanie ołtarzyka 
oraz obrazów z możliwością późniejszego wpisania ich do reje-
stru zabytków ruchomych – zdradza burmistrz. 

Anna Morawiec

REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI W STYKOWIE
Pochodząca z drugiej połowy XIX wieku zabytkowa kapliczka zostanie w tym roku odrestaurowana. Prace 
związane z odnową zabytku mają kosztować łącznie 65 tysięcy złotych. 

Zabytkowa kapliczka w Stykowie zostanie odrestaurowana jeszcze w tym roku 

Mieszkańcy Przewrotnego, Huciska, Pogwizdowa Starego, 
Lipia, Rudnej Małej, Wysokiej Głog., Bud Głog. oraz osiedla 
Niwa w Głogowie Młp. już wkrótce będą mogli korzystać 
z zainstalowanych urządzeń. Kompleks siłowni plenerowych 
to zespół urządzeń mających na celu umożliwienie dbania 
o naszą kondycję fizyczną. Otwarte strefy aktywności wy-
posażone są m.in. w: orbitreki, steppery, wioślarze, biegacze, 
twistery, surfery, koła tai-chi oraz stoły do gry w szachy. Do-
datkowo w Pogwizdowie Starym oraz Lipiu powstają nowo-
czesne place zabaw. Koszt inwestycji wyniósł blisko 400 tysię-
cy złotych. Zachęcamy do ruchu na świeżym powietrzu.

Monika Sala

POWSTAJĄ SIŁOWNIE PLENEROWE
Trwają prace przy montażach siłowni plenerowych w naszej gminie. W najbliższym czasie do użytku zostaną 
oddane urządzenia służące do rekreacji oraz wypoczynku na świeżym powietrzu.

Siłownia plenerowa przy placu zabaw w Wysokiej Głogowskiej
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BiuRo RaCHuNkoWe  
i NieRuCHoMoŚCi

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

Biuro rachunkowe
Pełny zakres usług księgowych.

Nieruchomości
Wycena nieruchomości,

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

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

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

Biegły rewident Aleksandra Mrozowska – 604 
537 685.

Rzeczoznawca majątkowy Eugeniusz 
Mrozowski – 605 046 936.
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– Zmieniliśmy metodę naliczania opłat za śmieci. Dotychczas 
wyglądało to tak, że odpłatność była uzależniona od wielko-
ści gospodarstwa. Były trzy stawki: dla gospodarstw jedno-
osobowych, dwuosobowych oraz trzyosobowych i więcej – 
mówi Grzegorz Drozdowski, kierownik referatu z Urzędu 
Miejskiego. Oznaczało to, że niezależnie od ilości osób za-
mieszkujących jedno gospodarstwo domowe zaliczające się 
do trzeciej kategorii – opłata wynosiła taką samą kwotę. Na 
zmianę metody gmina zdecydowała się ze względu na dra-
styczny wzrost kosztów zagospodarowania oraz wzrost od-
bieranych odpadów. – Ujednolicenie systemu było konieczne, 
bo okazało się, że po rozstrzygnięciu wszystkich przetargów 
wzrost kosztów sięgnął aż 1,5 mln złotych w skali roku. Nie-
stety gmina nie ma możliwości wprowadzenia dopłat dla 
mieszkańców – tłumaczy Grzegorz Drozdowski. 

W przypadku, kiedy zdecydujemy się na segregację odpa-
dów – opłata od osoby wynosi od 1 marca 13 zł od osoby. 
Jeśli natomiast zdecydujemy się oddawać odpady zmiesza-
ne, zapłacimy 26 zł za osobę. Mieszkańcy mogą oddawać 

w ramach tej kwoty dowolną ilość odpadów, włącznie z ko-
rzystaniem z niedawno otwartego PSZOK-u. 

Nie został zmieniony jednak dotychczasowy system płatno-
ści. Należności można uiścić do końca każdego kwartału. 
W najbliższym czasie każde gospodarstwo domowe otrzy-
ma nowe wzory deklaracji, które należy wypełnić i złożyć.

Monika Sala

OD 1 MARCA PŁACIMY WIĘCEJ ZA ODPADY
Rada miejska zmieniła sposób naliczania opłat za śmieci. Od bieżącego miesiąca mieszkańcy naszej gmi-
ny zapłacą 13 zł od osoby za odpady segregowane. 

Segregacja odpadów w naszej gminie

Projekt „Nowa jakość kształcenia w gminie Głogów Małopolski”
W roku szkolnym 2018/2019 w ZS w Wysokiej Głog. realizowany jest projekt 
„Nowa jakość kształcenia w gminie Głogów Małopolski” współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej.
Głównym celem jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nauk 
przyrodniczych, technologii, kompetencji cyfrowych, osobistych, społecznych, 
kompetencji w  zakresie przedsiębiorczości oraz wzrost kompetencji nauczycieli 
w zakresie wykorzystania metody eksperymentu oraz TIK.
W naszej szkole realizacją projektu objęci są wszyscy uczniowie poprzez udział 
w zajęciach z bezpieczeństwa w sieci, w trakcie których dowiedzieli się o zagroże-
niach wynikających z nieracjonalnego korzystania z zasobów Internetu, ale również 

poznali wiele ciekawych stron z treściami odpowiednimi do ich wieku. Na zajęciach 
z programowania poprzez zabawę z klockami Lego Mindstorms dzieci i młodzież 
są wprowadzani w świat tworzenia, technologii, kształcenia wyobraźni. Najmłodsi 
uczniowie uczestniczą w zajęciach z szachów, które rozwijają umiejętność budowa-
nia strategii, przewidywania, podejmowania decyzji, ponadto uczniowie poznają 
smak zwycięstwa lub porażki. Dla klas starszych zorganizowano kółko z geografii 
podnoszące poziomu wiedzy geograficznej i umiejętności jej stosowania w dzia-
łaniu praktycznym; kółko z fizyki, gdzie poprzez eksperyment, pracę w grupach 
uczniowie doświadczają otaczającej nas rzeczywistości, uczą się wyjaśniać dostrze-
gane zjawiska, zachodzące procesy, tak aby w dorosłości stać się odpowiedzialnymi 
za rozwój technologii oraz kółko z matematyki, na którym uczniowie kształtują 
umiejętność logicznego myślenia, abstrahowania, uogólniania oraz wnioskowania.
Projektem objęci są również nauczyciele, którzy uczestniczą w licznych szkoleniach 
podnoszących ich kompetencje. Jakość i atrakcyjność zajęć podnoszą liczne pomo-
ce dydaktyczne sfinansowane w ramach tego projektu.

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany
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Projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym 
przewiduje minimalną emeryturę dla matek, które urodziły 
i wychowały czworo lub więcej dzieci. Prawo do ubiegania 
się o świadczenie nabędą po uzyskaniu wieku emerytalnego 
– 60 lat. Ustawa przewiduje też sytuacje, kiedy świadczenia 
będą przysługiwały ojcom po osiągnięciu 65 lat. Aby uzyskać 
taką emeryturę, osoby uprawione będą musiały złożyć wnio-
sek. Terminem wejścia w życie ustawy był 1 marca bieżącego 
roku. – Projekt „Mama 4 plus” dotyczy pewnej rekompensa-
ty za wszystko, co zrobiły mamy i babcie, które w przeszłości 
nie miały możliwości uzbierania tej przynajmniej minimalnej 
emerytury – przekonuje szef rządu.

Elżbieta Rafalska – minister rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej mówi, że świadczenie kierowane jest do tych mam, 
które urodziły czwórkę lub więcej dzieci, ale ze względu na 
czas poświęcony na ich wychowanie nie wypracowały sta-
żu pracy wymaganego do minimalnej emerytury. – Nasze 
mamy to ciche bohaterki, to polskie siłaczki, które wychowy-
wały swoje dzieci w różnych okresach, kiedy też oferta poli-
tyki rodzinnej nie była tak szczodra i tak urozmaicona jak 
jest dzisiaj – mówi minister. Świadczenie to będzie przysłu-
giwało osobom, które nie pracują i nie posiadają niezbęd-

nych do utrzymania środków lub mają prawo do emerytury 
niższej niż minimalna, która od 1 marca wynosi 1100 zł. 
Z obliczeń wynika, że prawo do pobierania świadczenia zy-
ska 65 tys. osób, które nie wypracowały wymaganego stażu 
oraz 20,8  tys. osób, które pobierają emeryturę, lecz niższą 
niż minimalną. W szczególnych przypadkach z emerytury 
będą mogli skorzystać także ojcowie. Dotyczy to sytuacji 
śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci.

Monika Sala

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany

JAK Być KReATyWNyM, CZyLI  
CO SIę DZIeJe W NASZyM PRZeDSZKOLu…

Od 1 lipca 2018 roku do 31 sierpnia 2019 w Publicznym Przedszko-
lu w Głogowie Młp. realizowany jest projekt „Kreatywne przed-
szkolaki z Głogowa Małopolskiego”. 
Myślenie kreatywne to myślenie prowadzące do uzyskania orygi-
nalnych, nietypowych i stosownych rozwiązań. Kreatywność to 
w dużym uproszczeniu zdolność tworzenia czegoś nowego. W kre-
atywności ważne jest szukanie nieoczywistych rozwiązań dla pro-
blemów, oderwanie się od ograniczeń i wyjście poza typowy sche-
mat działania i myślenia.
Uczenie dzieci kreatywnego myślenia zawsze było ważne w edu-
kacji przedszkolnej. Szanowanie pomysłów dzieci, pozwalanie na 
twórczą inwencję to ważne aspekty codziennej pracy. Realizowany 
projekt dodatkowo wspomógł nas w tym niełatwym wyzwaniu. 
Całkowita wartość projektu zamyka się w kwocie 794 941,34 zł, z cze-
go 74 995,00 to wkład własny Gminy Głogów Młp., a 637 450,13 zł to 
wkład UE. Pierwszym krokiem w realizacji projektu było utworzenie 
dwóch nowych grup przedszkolnych, czyli stworzenie 50 miejsc dla 
dzieci od 2,5 do 6 r.ż., co wiązało się z całkowitym wyposażeniem 
sal przedszkolnych w meble, dywany, leżaki, kocyki, zabawki, gry, 
puzzle, pomoce dydaktyczne, pluszaki. Dodatkowo wszystkie grupy 
przedszkolne otrzymały gry dydaktyczne, puzzle, artykuły plastycz-
ne, a przede wszystkich uwielbiane przez dzieci monitory interak-
tywne wraz z laptopami i programami edukacyjnymi. 
Ważnym atutem projektu są dodatkowe zajęcia edukacyjne, 
wspomagające prawidłowy rozwój dzieci. Wszystkie przedszko-
laki uczestniczą w zajęciach przyrodniczych, na których poznają 
ciekawe zjawiska i robią eksperymenty (np. hodowla niebieskich 
kryształów – przepiękna), w zajęciach muzyczno-artystycznych, 

na których poznają przepiękne układy choreograficzne i grają na 
nieoczywistych instrumentach, w zajęciach plastycznych (nowe 
techniki plastyczne wpływające na uruchomienie wyobraźni) oraz 
zajęciach z gimnastyki korekcyjnej (na których nie tylko świetnie 
się bawią, ale też kształtują prawidłową postawę ciała). 
W ramach projektu została zorganizowana także zabawa karnawa-
łowa, która była czystym szaleństwem. Prowadzona przez profesjo-
nalnych animatorów, z odpowiednim wystrojem i świetnie dobraną 
muzyką, ze sztucznym śniegiem, bańkami mydlanymi, psem Mar-
shalem. Było wielkie szaleństwo, tańce, głośne śpiewy, pyszna pizza 
i ciasteczka, popcorn, konkursy, zabawy i prezenty dla każdego 
dziecka. Cóż więcej trzeba do szczęścia?
Projekt przyniósł wiele dobra naszej społeczności przedszkolnej. 
Wszechstronny rozwój dzieci jest naszym priorytetem. Wykorzy-
stujemy wszystkie możliwości, które nas w tym działaniu wspierają. 
I nie tylko dzieci uczą się być kreatywnymi. Także nauczycielki mu-
szą wykazać się posiadaniem tej cechy – inspirują, pokazują i uczą 
dzieciaki przez zabawę. 

EMERYTURA 4+
Rząd przyjął projekt ustawy „Mama 4 plus” przewidujący emerytury dla matek, które urodziły czwórkę dzie-
ci lub więcej. „Państwo nie może być obojętne na los matek” – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Ustawa przewiduje emerytury w minimalnej wysokości dla matek, które z uwagi na 
wychowywanie dzieci nie zdołały wypracować prawa do tego świadczenia
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Burmistrz Głogowa Małopolskiego
OGŁASZA

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Głogów Małopolski, oznaczonej jako działka 
ewidencyjna nr: 1385/1 o pow. 0,1291 ha, położonej w Przewrotnem gmina Gło-
gów Małopolski objętej Księgą Wieczystą RZ1Z/00054489/0.
Cena wywoławcza zabudowanej nieruchomości:
 – działka nr 1385/1 – 26.000,00 zł.
Cena działki nie została objęta podatkiem vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 
lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).
Dla danego terenu Gmina nie posiada aktualnego Miejscowego Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospo-
darowania Przestrzennego Miasta i Gminy Głogów Małopolski działka ww. leży 
w strefie Rolno-Osadniczej oznaczonej w studium symbolem R – są to poza-
miejskie zespoły osadnictwa i urządzeń infrastruktury oraz rolnicza przestrzeń 
produkcyjna, zwarte kompleksy terenów rolnych z niewielkimi obszarami lasów. 
Działka leży w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
zagrodowej z udziałem usług lub drobnej produkcji. Działka nie leży w terenach 
przeznaczonych do rewitalizacji.
Działka położona w miejscowości Przewrotne. Teren działki lekko pagórkowaty. 
Deniwelacja występuje w niewielkim zakresie i wynika z naturalnego ukształ-
towania. Parcela posiada kształt regularny, wydłużony, prostokątny. Sąsiedztwo 
stanowią nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, jednorodzinny-
mi (głównie z zabudową gospodarczą), działki niezabudowane wykorzystywane 
rolniczo oraz obszary zadrzewione i zakrzewione. Dojazd odbywa się z drogi pu-
blicznej o nawierzchni utwardzonej asfaltowej. Działka zabudowaae budynkiem 
mieszkalnym i gospodarczym. Dom mieszkalny to budynek parterowy, niepod-
piwniczony, wykonany w technologii murowanej, kryty dachem dwuspadowym. 
Budynek wyposażony w instalacje sieci energetycznej. Woda pobierana jest ze 
studni. Toaleta zlokalizowana na zewnątrz. Sieci gazowej brak.
Termin zagospodarowania nieruchomości – 2 lata.
Cel sprzedaży: nieruchomość zabudowana przeznaczona do remontu. Powyższa 
nieruchomość nie jest obciążona żadnymi hipotekami, ciężarami i ograniczeniami.
termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu 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 20 sierpnia 2018 roku.
Termin poprzedniego przetargu: 20 grudnia 2018 r.
Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. 
o godz. 1000 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 do dnia 22 marca 2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Gło-
gowie 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 uczestnic-
twa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków – wymagane jest przedłoże-
nie pisemnego oświadczenia 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 2017r., poz. 682 z póżn. zm.). Powyższe oświadczenie należy złożyć komisji 
przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. Osoba, która nie złoży oświadczenia 
o zgodzie małżonka na nabycie nieruchomości nie zostanie dopuszczona do 
przetargu. Niewymagana jest zgoda, jeżeli oboje małżonkowie przystąpią wspól-
nie do przetargu.
Okazanie nieruchomości przez geodetę gminnego na wniosek zainteresowanych.
Wadium przepada jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyliła się od podpisa-
nia 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 sprzedaży. 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. Urzę-
dzie, w pokoju nr 11 lub 7, w godz. od 800 do 1500 pod nr telefonu (0-17) 789-70-33 
i 789-70-31 oraz na stronie internetowej www.bip.glogow-mlp.pl i www.ziemia-
glogowska.pl
Burmistrz Głogowa Małopolskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia prze-
targu z ważnych przyczyn.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego
mgr Paweł Baj

Burmistrz Głogowa Małopolskiego

OGŁASZA
IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Głogów Małopolski, oznaczonej jako działka 
ewidencyjna nr: 747 o pow. 0,07 ha, położonej w Budach Głogowskich gmina 
Głogów Małopolski objętej Księgą Wieczystą RZ1Z/00080153/7.

Cena wywoławcza nieruchomości: 

 – działka nr 747– 7.000,00 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 2017r. poz. 1221 ze zm.).

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta i Gminy Głogów Małopolski działka położona jest w strefie Rolno-O-
sadniczej oznaczonej w studium symbolem R – są to pozamiejskie zespoły 
osadnictwa i urządzeń infrastruktury oraz rolnicza przestrzeń produkcyjna, 
zwarte kompleksy terenów rolnych z niewielkimi obszarami lasów. Działka leży 
w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej 
z udziałem usług lub drobnej produkcji. Działki nie leżą w terenach przezna-
czonych do rewitalizacji.

Działka położona w Budach Głogowskich. Teren działki jest płaski, deniwelacja 
nie występuje. Działka posiada kształt regularny, wydłużony prostokąt. Sąsiedz-
two stanowią nieruchomości niezabudowane, a także zabudowa mieszkalna jed-
norodzinna oraz obszary zadrzewione i zakrzewione. Działka jest niezabudowa-
na, nieogrodzona. Sieci uzbrojenia terenu znajdują się na działkach sąsiednich. 
Działka nie ma dostępu do drogi publicznej.

Termin zagospodarowania nieruchomości – 2 lata.

Cel sprzedaży: uprawy rolne.

Powyższa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi hipotekami, ciężarami 
i ograniczeniami.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu 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. 121 z późn. zm.) minął w dniu 26 lipca 2018 roku.

Termin poprzedniego przetargu: 20 września 2018 r., 15 listopada 2018 r., 
10 stycznia 2019 r.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. 
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 do dnia 22 marca 2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Gło-
gowie 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 uczestnic-
twa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków – wymagane jest przedłoże-
nie pisemnego oświadczenia 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 2017r., poz. 682 z póżn. zm.). Powyższe oświadczenie należy złożyć komisji 
przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. Osoba, która nie złoży oświadczenia 
o zgodzie małżonka na nabycie nieruchomości   nie zostanie dopuszczona do 
przetargu. Niewymagana jest zgoda, jeżeli oboje małżonkowie przystąpią wspól-
nie do przetargu. 

Okazanie nieruchomości przez geodetę gminnego na wniosek zainteresowanych.

Wadium przepada, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyliła się od podpisa-
nia 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 sprzedaży. 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. Urzę-
dzie, w pokoju nr 11 lub 7, w godz. od 800 do 1500 pod nr telefonu (0-17) 789-70-33 
lub 789-70-31 oraz na stronie internetowej www.bip.glogow-mlp.pl i www.ziemia-
glogowska.pl.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia prze-
targu z ważnych przyczyn.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego
mgr Paweł Baj
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Jak sam opowiada, fotografią zajmuje się od czasów aparatów 
na kliszę. Wśród wielu pasji autora największą jest właśnie fo-
tografia. Najczęściej fotografuje on otaczającą go rzeczywistość 
podczas spontanicznych wyjazdów. Od kilku lat działa w gru-
pie fotograficznej KGF w Domu Kultury, gdzie wraz z innymi 
pasjonatami fotografii wymienia się pomysłami i doświadcze-
niami. – Spotykamy się cotygodniowo, organizujemy wyjazdy 
plenerowe i uczestniczymy w tych organizowanych przez Dom 
Kultury w Kolbuszowej – mówi Paweł Matraj.  

Podczas sobotniej wystawy autor zaprezentował reportaż 
o życiu mieszkańców należącej do Indonezji wyspy Bali, któ-
ra znajduje się w najbardziej aktywnym tektonicznie rejonie 
Ziemi. Fotografie zostały wykonane podczas wyjazdu w listo-
padzie 2017 roku. Ze ścian w głogowskiej galerii spoglądają 
kolorowe ptaki, charakterystyczne dla tego regionu, a przyjaź-
nie nastawieni ludzie chętnie pozują i uśmiechają się do nas ze 
zdjęć. – Reportaż przedstawia głównie ludność mieszkającą na 
wiosce niedaleko cichej i spokojnej miejscowości Amed. Z jednej 
strony jest widok na wulkan Agung, a z drugiej Morze Balijskie, 
które jest atrakcją do nurkowania – wspomina Paweł Matraj. 
Na zdjęciach można było znaleźć także mieszkańców Jimbaran 
– miejscowości znajdującej się na południowym krańcu Bali 
oraz wysp Gili Trawangan, Gili Meno i Gili Air.

Podczas wystawy autor opowiadał także o tamtejszych zwy-
czajach i mentalności mieszkańców. Można było dowie-

dzieć się takich ciekawostek jak ta, że przed wejściem do 
każdego sklepu należy zdjąć buty. W czasie wyjazdu autor 
zwrócił uwagę także na uczciwość mieszkańców wyspy, któ-
rzy ufają sobie na tyle, że nie mają potrzeby montowania 
w drzwiach zamków w obawie przed kradzieżą. 

Wszyscy, którzy z różnych przyczyn nie mogli pojawić się 
na sobotnim otwarciu wystawy, mają jeszcze szanse nadro-
bić zaległości do 15 marca. „Galeria pod Ratuszem” otwarta 
jest dla zwiedzających we wtorki i piątki w godzinach 17:00-
19:00. Zapraszamy!

Monika Sala

BALI W OBIEKTYWIE PAWŁA MATRAJA
Sobotnie popołudnie w „Galerii pod Ratuszem” przebiegło w bardzo miłej atmosferze. W murach głogowskiej 
galerii odbyła się wtedy wystawa fotografii Pawła Matraja, mieszkańca Kolbuszowej, pasjonata fotografii. 

Ze ścian w głogowskiej galerii spoglądają kolorowe ptaki, charakterystyczne dla tego 
regionu, a przyjaźnie nastawieni ludzie chętnie pozują i uśmiechają się do nas ze zdjęć
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Kossakowie. Biały mazur, Joanna 
Jurgała-Jureczka
Tadeusz i Wojciech Kossakowie byli 
bliźniakami. Ożenili się z pannami 
Kisielnickimi, kuzynkami. Tadeusz 
i Anna byli rodzicami znanej pisarki: 
Zofii Kossak-Szczuckiej-Szatkowskiej. 
Wojciech i Maria wydali na świat po-
etkę: Lilkę (Marię Pawlikowską-Jasno-

rzewską), satyryczkę: Madzię (Magdalenę Samozwaniec) 
i malarza: Jerzego Kossaka. Książka ujawnia nieznane, za-
skakujące fakty dotyczące ziemiańskiej i artystycznej rodzi-
ny Kossaków. Jest próbą odpowiedzi na pytanie – czego jesz-
cze o nich nie wiemy? Jakie tajemnice skrywają ich domy? 
Czy Kossakówka jest nawiedzona? Do kogo pisali w tym 
samym czasie listy miłosne syn i ojciec – Wojciech i Jerzy? 

Ocalić jednego, Andrew Gross
Rok 1944. Profesor fizyki Alfred Mendl 
zostaje rozdzielony z rodziną i wysłany 
do obozu koncentracyjnego Auschwitz. 
Jego dorobek naukowy ginie w pło-
mieniach. Naziści nie mają pojęcia, co 
zniszczyli. Brak zapisków powoduje, że 
profesor jest jednym z dwóch ludzi na 
świecie, którzy posiadają wiedzę w wy-

jątkowej i pożądanej dziedzinie fizyki: energii jądrowej; wie-
dzę, która może przeważyć szale wojny i doprowadzić do jej 
zakończenia. Nathan Blum, porucznik amerykańskiego wy-
wiadu wojskowego, pracuje za biurkiem w waszyngtońskiej 
kwaterze głównej Biura Służb Strategicznych, ale pragnie 
zrobić więcej dla swojego kraju. Nieoczekiwanie dowiaduje 
się, że posiada umiejętności pilnie potrzebne armii Stanów 
Zjednoczonych. Włada płynnie językiem polskim i nie-
mieckim, ma semickie rysy i jako młody człowiek dowiódł 
niezwykłej pomysłowości, uciekając z żydowskiego getta 
w Krakowie. Amerykański rząd pragnie, aby podjął się naj-
bardziej niebezpiecznej misji swojego życia. 

Pax, Sara Pennypacker
„Pax” to wzruszająca i ponadczasowa 
opowieść o chłopcu i jego lisie (lub li-
sie i jego chłopcu), o stracie i miłości, 
dzikiej naturze i wolności. Dynamiczna 
akcja, głębokie emocje i uniwersalne 
tematy czynią z tej książki nowoczesną 
klasykę na miarę Małego Księcia. Od-
kąd Peter uratował osieroconego liska, 
on i Pax byli nierozłączni. Pewnego dnia 

dzieje się jednak coś, czego Peter nigdy by się nie spodziewał: 
jego ojciec idzie do wojska i chłopiec musi się przeprowadzić 
do dziadka, którego słabo zna i raczej nie lubi (z wzajem-
nością) – a lisa wypuścić do lasu. Jednak już pierwszej nocy 
Peter wymyka się z domu dziadka i wyrusza do swojego, od-
dalonego o 500 kilometrów, gdzie ma nadzieję zastać Paxa. 
Lis w tym czasie musi się nauczyć, jak przetrwać w dzikim 
lesie, i na nowo odkryć świat ludzi i zwierząt. Nigdy jednak 
nie traci nadziei, że jego chłopiec po niego wróci. Czy dwu-
nastolatek dotrze sam do domu? I czy odnajdzie tam Paxa?

MGBP w Głogowie Młp.

BIBLIOTEKA POLECA

W środę 6 lutego br. MGBP Filia w Budach Głogowskich 
odwiedziła Oddział Przedszkolny w Zespole Szkół w Bu-
dach Głogowskich. Zajęcia odbyły się pod hasłem „W kra-
inie bajek i baśni”. 

Tego dnia do przedszkolaków przybyła wróżka z „Bajkowej 
Krainy”, prosząc ich o pomoc. Otóż zły czarodziej rzucił 
klątwę na bajkową krainę i wszystko się w niej pomiesza-
ło. Aby ją odczarować, dzieci musiały wykonać wszystkie 
zadania złego czarodzieja. Na początku sześciolatki roz-
poznawały bajkę po przeczytanym fragmencie. Następnie 
układały puzzle przedstawiające bajkowe postacie. Z wiel-
kim entuzjazmem odgadywały bajkowe zagadki. Natomiast 
na zakończenie losowały z zaczarowanego kuferka bajkowe 
rekwizyty. W bajkowym kuferku można było znaleźć m.in. 
lusterko, groch, smoka, piórko, muszelkę, koszyczek i wiele 
innych rekwizytów. Jak się okazało, przedszkolaki doskona-
le wiedziały, z jakiej bajki pochodził dany przedmiot. Dzię-
ki temu rozwiązały wszystkie zadania złego czarodzieja. 
Na zakończenie obejrzały kolorowe książeczki i otrzymały 
słodki podarunek od wróżki.

Baśnie i bajki czytane dzieciom od najmłodszych lat wpro-
wadzają małych czytelników w świat literatury. Systema-
tyczne czytanie książek kształtuje w dzieciach nawyk słu-
chania, logicznego myślenia, pobudza wyobraźnię i rozwija 
spostrzegawczość, co w późniejszym ich życiu przyczynia 
się do rozwoju w nich zainteresowań czytelniczych. 

Czytajmy zatem dzieciom od najmłodszych lat, bo „czym 
skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”.

Mgr Edyta Dworak
Bibliotekarka w MGBP Filia w Budach Głogowskich

MGBP Z DZIEćMI 
W KRAINIE BAJEK I BAśNI
Nie tak dawno zakończony został projekt „Mała 
książka – wielki człowiek”, który dla trzylatków wdra-
żała Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Gło-
gowie Małopolskim. Lecz MGBP z dziećmi w wieku 
przedszkolnym pracuje nadal.

Ważne jest, aby od najmłodszych lat uczyć dzieci zainteresowania czytelnictwem. 
Wspólne wizyty w bibliotece oraz czytanie baśni czy bajek zaowocują w przyszłości
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Reintegracja zawodowa uczestników projektu 
„Klub Inspiracji Sukcesu”

W ramach aktywizacji zawodowej w celu zwiększenia umiejętności za-
wodowych kolejna grupa uczestników projektu „Klub Inspiracji Sukcesu” 
realizowanego przez MOPS w Głogowie Młp. ukończyła kursy zawodowe. 
Kursy zostały dobrane zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami 
uczestników projektu na indywidualnym spotkaniu z doradcą. 
Zorganizowano kursy zawodowe takie jak: kurs pracownika administra-
cyjno-biurowego dla 1 osoby; kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej 
dla 2 osób; kurs kucharza I st. z obsługa kasy fiskalnej dla 4 osób; kurs 
kosmetyczki dla 2 osób; kurs kwalifikowanego pracownika ochrony dla 

2 osób; kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie dla 2 osób; 
kurs prawa jazdy kat. B dla 4 osób.
Celem kursów jest podnoszenie poziomu wykształcenia ogólnego, kom-
petencji zawodowych, nabywanie nowych kwalifikacji oraz rozwój zainte-
resowań i pasji. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikat 
ukończenia kursu oraz będą uprawnieni do otrzymania stypendium szko-
leniowego. Po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych 10 uczestników zosta-
ło skierowanych na 4 miesięczne staże zawodowe zgodnie z kierunkiem 
ukończonego kursu. Wszyscy uczestnicy Klubu mają możliwość bez-
płatnego skorzystania ze specjalistycznej pomocy: psychologa, pedagoga 
i prawnika. Dodatkowego wsparcia w KIS udziela terapeuta zajęciowy, 
prowadząc zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestni-
ków projektu w formie terapii zajęciowej.
Kontakt: KIS w Stykowie nr 102, 36-060 Głogów Młp., tel. 17 777 64 22.

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany

ReALIZACJA ZAJęć W RAMACH PROJeKTu eDuKA-
CyJNeGO „NOWA JAKOŚć KSZTAŁCeNIA W SZKOLe 

PODSTAWOWeJ W GŁOGOWIe MAŁOPOLSKIM

Od początku roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej 
w Głogowie Młp. realizowany jest projekt pn. Nowa jakość kształ-
cenia w Gminie Głogów Młp./Szkole Podstawowej w  Głogowie 
Młp., którego głównym celem jest wzrost kompetencji kluczowych 
uczniów w  zakresie technologii informacyjnych i nauk matema-
tyczno-przyrodniczych. W naszej szkole prowadzone są zajęcia roz-
wijające z matematyki, fizyki, geografii, programowania i szachów.
Na zajęciach z geografii uczniowie poszerzają wiedzę, która jest 
niezbędna dla pojmowania zależności we współczesnym, skom-
plikowanym i dynamicznym świecie. Uczestnicy projektu czyta-
ją i analizują mapy, wykresy, przekroje geologiczne. Dzięki temu 
ćwiczona jest umiejętność analitycznego myślenia, twórcze roz-
wiązywanie problemów na podstawie zadań dotyczących proce-
sów kształtujących powierzchnię Ziemi, zjawisk przyrodniczych 
czy pogodowych. Uczniowie mają możliwość poszerzenia wia-
domości związanych z ruchami Ziemi, obliczają czas oraz wy-
sokość Słońca w różnych szerokościach geograficznych. Poznają 
ciekawe miejsca na Ziemi, poszerzają wiadomości dotyczące 
stref klimatycznych. Wszystkie realizowane zagadnienia kształ-
tują u uczniów krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów 
w sposób twórczy oraz podejmowanie trafnych rozwiązań.
Zajęcia z fizyki prowadzone są przede wszystkim metodą eks-
perymentu. Poprzez wykonywanie obserwacji i doświadczeń 
uczniowie uczą się postrzegania otaczającego nas świata i wy-
stępujących wokół zjawisk, poznają prawa rządzące przyrodą. 
Prowadząc eksperymenty planują pracę, zaznajamiają się z budo-
wą i zasadą działania przyrządów pomiarowych oraz urządzeń 
użytku codziennego, stawiają hipotezy, formułują samodzielnie 
wnioski. Dzięki temu poszerzają  swoją dotychczasową wiedzę. 
W trakcie zajęć uczniowie posługują się narzędziami technologii 
informacyjnej, poznają ciekawostki przyrodnicze, analizują ma-
teriały źródłowe, grają w gry logiczne i rozwiązują łamigłówki. 
Realizacja omawianych zagadnień (m. in. z zakresu magnety-
zmu, elektrostatyki, napięcia powierzchniowego, lewitacji, opty-
ki, drgań i dźwięku, ruchu i równowagi) metodą eksperymentu 
wzmaga kreatywność i aktywność poznawczą młodzieży, rozwija 
zainteresowanie fizyką oraz uczy krytycznego myślenia. 
Uczniowie klas 1 – 8 uczestniczą w zajęciach z programowania 
prowadzonych przez firmę Ideapark Jarosław Szejnar. Dzie-
ci pracując z zestawami Lego Mindstorm budują i  programują 

różnorodne roboty wykorzystując dedykowane do tego elemen-
ty zestawu klocków oraz graficzne środowisko programowania. 
Dzięki temu poznają mechanizmy działania – kół zębatych, belek, 
silników i czujników. W trakcie zajęć powstają roboty potrafią-
ce omijać przeszkody, reagować na parametry otoczenia jak np. 
natężenie światła lub podążać po narysowanej trasie. Uczniowie 
poznają kolejne elementy wizualnego języka programowania, 
dzięki czemu ich wiedza pogłębia się i pozwala realizować nawet 
najbardziej skomplikowane zadania. Dodatkowo młodsze grupy 
(klasy 1 – 3) uczą się programowania bazując na grze Scottie Go.

Dzieci uczące się grać w szachy doskonalą swoje umysły, roz-
wijają myślenie logiczno-wyobrażeniowe oraz pamięć i uwagę, 
uczą się konsekwencji i wytrwałości w działaniu. Uczniowie na-
uczania wczesnoszkolnego poznają historię gry w szachy, zasa-
dy oraz taktykę gry. Nauka gry w szachy wpływa wszechstronnie 
na rozwój psychiczny i intelektualny.
W zajęciach rozwijających z matematyki uczestniczą uczniowie 
klas 7 i 8. Treści realizowane to m. in. liczby pierwsze i złożo-
ne, zdarzenie losowe, prawdopodobieństwo, cechy podzielno-
ści liczb, własności, pola i obwody wielokątów oraz pola po-
wierzchni i objętość brył. Podczas kółka młodzież wykorzystuje 
komputer do rozwiązywania problemów oraz poszerza znajo-
mość programów matematycznych. Łamigłówki matematycz-
ne, krzyżówki, rebusy, gry strategiczne kształtują  umiejętność 
logicznego myślenia. Zajęcia te na pewno pomogą uczniom 
w przygotowaniu się do czekającego ich egzaminu ósmoklasisty.
Zaplanowane działania realizowane w ramach projektu podnoszą 
efektywność kształcenia uczniów szkoły podstawowej oraz stwa-
rzają w placówce warunki dla nauczania opartego na metodzie 
eksperymentu. Prowadzone zajęcia niewątpliwie podnoszą jakość 
procesu kształcenia, wdrażają innowacyjne formy nauczania w za-
kresie nauk przyrodniczych oraz matematycznych. Wykorzystanie 
najnowszych rozwiązań dostępnych w  edukacji oraz technologii 
informacyjnych wzmacnia efekt oddziaływania projektu.

Ewa Skop, Katarzyna Grabiec-Szamraj,
nauczycielki Szkoły Podstawowej w Głogowie Młp.

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany
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W zamku książąt Hohenlohe. Głogowska rodzina Łabudz-
kich słynęła z animowania dawniej w naszym mieście kul-
tury. Sam Jerzy Łabudzki skończył szkołę muzyczną i jak 
powiadał: śpiew miałem w małym palcu. Do „Śląska” dostał 
się w 1964 r. Zespół ten istniał już wówczas 10 lat. Założony 
został przez Stanisława Hadyna i po „Mazowszu”, był dru-
gim w Polsce tego typu zespołem łączącym orkiestrę, chór 
i balet, wszystko na modłę ludową. Jerzy Łabudzki na prze-
słuchanie pojechał do Koszęcina, dużej wsi położonej w po-
łowie drogi między Tarnowskimi Górami a Częstochową. 
Tam, w siedzibie zespołu, dawnym zamku książąt Hohen-
lohe, Jerzy wraz z tysiącem konkurentów, zaprezentował 
swój tenorowy głos. Śpiewał rzeszowską pieśń ludową. 
Przesłuchiwał go sam Stanisław Hadyna. Spośród tysiąca 
osób to właśnie on został wybrany.

Praca i rodzina. Wkrótce Jerzy Łabudzki został pierwszym 
tenorem w „Śląsku”. Oprócz znakomitego głosu wyróżniał 
się wzrostem i doskonałą prezencją. W zespole poznał też 
swoją przyszłą żonę Aleksandrę, co było dla nich wygodne, 
bo wspólne wyjazdy na występy nie powodowały dłuższej 
rozłąki. A wyjeżdżano często i na długo. W samej Francji 
Jerzy Łabudzki wraz ze „Śląskiem” występował w 60 miej-
scowościach. W Tarnowskich Górach nie byłem tyle razy, co 
we Francji – opowiadał śpiewak. Niestety, były też i ujemne 
strony tych wyjazdów. W 1977 r. Łabudzkim urodziła się 
córka. Gdy miała 2 lata, rodzice wyjechali na trzy miesiące 
do Meksyku i Kanady. Po powrocie, córka, którą opiekowali 
się rodzice Aleksandry, nie poznawała ich.

trudy pracy w „Śląsku”… Niewątpliwie przynależność do 
„Śląska” w l. 70. i 80. XX w. pozwalała zakosztować zupeł-
nie innego życia, niż te, które było udziałem milionów Po-
laków. W kraju dawano minimum 100 występów rocznie, 
natomiast w rekordowym 1974 r. zespół za granicą spę-
dził pół roku. Nie zawsze było łatwo i przyjemnie. Ciągle 

wracamy myślami 
do Francji – mówiła 
Aleksandra Łabudz-
ka. – To były podróże, 
które miały niesamo-
wite ilości kilome-
trów. Jedno tournée 
obejmowało 20 miast 
i tyle samo koncer-
tów. Podróżowaliśmy 
500 km autobusem, 
prosto z niego szliśmy 
na próbę i graliśmy 
koncert. Stamtąd 
do hotelu. Na drugi 
dzień znowu do au-
tobusu, z obolałymi 
nogami i potem znów 
do teatru. Jakie to 
miasto? Gdzie my 
dzisiaj jesteśmy?

…i przyjemności pracy w „Śląsku”. Niezwykle gorąco 
przyjęła „Śląsk” Polonia w Australii. Członkowie zespołu 
byli dla mieszkających tam Polaków fragmentem odległej 
ojczyzny. Państwo Łabudzcy śmiali się, że zapanowała 
wtedy „śląska grypa”, ponieważ wszyscy brali wolne, aby 
móc zobaczyć występy zespołu. Ich hotele świeciły pust-
kami, bo artystów zabierano do domów i tam goszczono. 
W wolnej chwili organizowano im wycieczki po okolicy. 
Później koncertowali w Nowej Zelandii. Po trzech mie-
siącach, gdy wrócili do Polski, patrzyli na codzienną rze-
czywistość w zupełnie inny sposób. Dalej było tournée 
w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Kanadzie, Monako, 
Włoszech, Izraelu i na Kubie. Szczególnie pobyt na Ku-
bie Łabudzcy wspominali z sentymentem. Po męczącym 
tournée, później przez dwa tygodnie wypoczywali w luk-
susowym hotelu nad samą plażą i mieli możliwość zwie-
dzenia wyspy.

kultura i polityka. W czasie stanu wojennego „Śląsk” kon-
certował w Paryżu. Sala była pełna – relacjonowali państwo 
Łabudzcy. – Kiedy podniesiono kurtynę, tuż pod scenę wbie-
gli ludzie z transparentem: „Precz komuniści!” […] Poleciały 
jajka. Występ przerwano, a organizatorzy musieli wytłuma-
czyć demonstrantom, że artyści reprezentują polską kultu-
rę i nie mają nic wspólnego z tym, co aktualnie działo się 
w Polsce. Po koncercie te same osoby, które protestowały 
przyszły porozmawiać, przepraszali i na kolejnych wystę-
pach głośno oklaskiwali zespół.

artystyczna emerytura. Aleksandra i Jerzy Łabudzcy ode-
szli na emeryturę w l. 90. Po latach, czas występowania 
w „Śląsku” wspominali z nostalgią. Pewien sentyment do 
„Śląska” został – dzielili się swoimi myślami z dziennikarką 
– i staramy się być na bieżąco z wydarzeniami i występami. 
Ale mamy wrażenie, że nikt o nas nie pamięta. Czy Czytelni-
cy ZG zgadzają się z tą opinią?

Robert Borkowski

Cytaty pochodzą z artykułu Alicji Jurasz „Paszport za talent”.

Z GŁOGOWA ZE „śLĄSKIEM” W śWIAT
Zmarły w 2016 r. Jerzy Łabudzki był głogowianinem, który w latach 60. XX w. trafił do Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk”. Do końca lat 80. „Śląsk” był polskim zespołem „eksportowym”, który reprezentował naszą rodzimą 
kulturę za granicą.

Jerzy Łabudzki z żoną Aleksandrą, zdjęcie z lat 70.

Jerzy Łabudzki na deskach teatru
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Organizatorem projektu „Szkoła Niepodległej” był Związek 
Harcerstwa Rzeczypospolitej. Patronat nad projektem obję-
ło Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

W uroczystości wręczenia certyfikatów wzięli udział: 
Premier Mateusz Morawiecki, Marszałek Sejmu Marek 
Kuchciński oraz Marszałek Senatu Stanisław Karczewski. 
Galę poprowadził Przewodniczący ZHR prof. Grzegorz No-
wik. Uczestniczyła w niej również pani Małgorzata Rauch 
– Podkarpacki Kurator Oświaty. Uroczystość rozpoczęła 
się od konferencji naukowej „Drogi do Niepodległości” 
z udziałem premiera, marszałków oraz zaproszonych gości. 
Kolejną częścią gali było otwarcie w sejmie wystawy „Nie-
podległa”, przygotowanej z okazji setnej rocznicy zwołania 
Sejmu Ustawodawczego oraz odczytanie przemówienia Jó-
zefa Piłsudskiego z okazji jego otwarcia – 10 lutego 1919 r. 
Następnie uczestnicy gali mieli przyjemność zwiedzenia 
wystawy oraz Sejmu RP. Kulminacyjnym momentem uro-
czystości było wręczenie nagród, certyfikatów i dyplomów 
„Szkoły Niepodległej”. Na zakończenie zaproszeni goście 
wzięli udział w koncercie patriotycznym. 

Na uroczystą galę zostali zaproszeni reprezentanci 215 szkół 
z całej Polski, w tym przedstawiciele 7 szkół z województwa 
podkarpackiego. Projekt „Szkoły Niepodległej” składał się 
z 5 szlaków tematycznych, takich jak: Szlak Trzech Świąt 
Rzeczypospolitej, Szlak Żołnierzy Niepodległości, Szlak 
Współtwórców Niepodległości, Szlak Dróg do Niepodle-
głości, Szlak Pierwszych Dni Wolności. Każdy z nich za-

wierał od kilku do kilkunastu zadań. Szkoła przystępująca 
do tego przedsięwzięcia musiała wybrać 7 spośród 43 za-
dań do zrealizowania, a następnie w określonym terminie 
wykonać je i udokumentować w postaci sprawozdań. Do 
projektu można było dołączyć również zdjęcia, filmy czy 
artykuły z gazet. Szkoła w Budach Głogowskich zrealizo-
wała wszystkie wybrane przedsięwzięcia. 

We wszelkich działaniach aktywnie brali udział uczniowie 
naszej szkoły, za co należą im się ogromne podziękowania! 
Wszystkie zadania wymagały długotrwałego zaangażowania 
zarówno ze strony nauczycieli, jak i uczniów. Wspólne dzia-
łania przyniosły oczekiwane efekty i dały nam wszystkim 
ogromną satysfakcję, a szkole miano „Szkoła Niepodległej”.

Katarzyna Dziedzic

CERTYFIKAT „SZKOŁY NIEPODLEGŁEJ” DLA ZS 
W BUDACH GŁOGOWSKICH 

8 lutego bieżącego roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się uroczysta gala nadania mian „Szkoły Nie-
podległej”. W trakcie uroczystości certyfikatem nagrodzono Zespół Szkół w Budach Głogowskich.

W trakcie uroczystości certyfikatem nagrodzono Zespół Szkół w Budach Głogowskich

Pani Agata studiuje na Uniwersytecie Wrocławskim. Opo-
wiedziała uczniom o swoich wyborach w zakresie edukacji, 
którą rozpoczęła w gimnazjum w Głogowie Młp. Zwróciła 
uwagę na znaczenie zainteresowań przy wyborze kierunku 
studiów. Uczniowie dowiedzieli się, na jakie przedmioty na-
leży zwrócić uwagę, chcąc rozwijać się i ukierunkować swoją 
przyszłość w tej dziedzinie, co ona. Decydując się na naukę 
na tym kierunku, trzeba być pracowitym, konsekwentnym 
i wytrwałym w dążeniu do realizacji swojego celu.

Natomiast wizyta Pana Jakuba – studenta Politechniki Rzeszow-
skiej – wniosła nowe spojrzenie na zawód pilota. Opowiedział 
on, jak ważna przy wyborze tej drogi życiowej jest odporność 
psychiczna i wytrzymałość na stres. Uczniowie dowiedzieli się, 
w jaki sposób znalazł się na tym etapie swojego życia i dlacze-
go wybrał akurat ten kierunek. Omówił zasady i warunki, jakie 
należy spełnić, by kształcić się jako pilot oraz przedstawił stop-
nie zdobywania wykształcenia w tym zawodzie. Podczas spo-
tkania przybliżył uczniom swoje plany i opowiedział o swoich 
doświadczeniach w pilotowaniu samolotów turystycznych.

Mamy nadzieję, że taka wiedza pozwoli młodzieży wybrać 
zgodną z ich zainteresowaniami drogę życiową.

Anna Morawiec

„MOJA PASJA – MÓJ ZAWÓD”
Końcem stycznia w SP w Głogowie Młp. odbyło się spotkanie z cyklu „Moja pasja – mój zawód”. Wzięli 
w nim udział uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Zaproszeni goście: pani Agata 
Magierska – studentka II roku medycyny oraz pan Jakub Gut – student V roku lotnictwa i kosmonautyki, 
opowiedzieli o swoich dotychczasowych osiągnięciach oraz planach na przyszłość. 

 Zaproszeni goście: pani Agata Magierska – studentka II roku medycyny oraz 
pan Jakub Gut – student V roku lotnictwa i kosmonautyki, opowiedzieli o swoich 

dotychczasowych osiągnięciach oraz planach na przyszłość. 
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Nazwa gmina wywodzi się od słowa gmin, co w dawnym 
języku polskim znaczyło lud. Stąd łatwa droga do po-
wstania gminy jako związku ludzi zamieszkujących daną 
miejscowość i posiadających pewne uprawnienia w kwe-
stiach samorządowych. W Galicji, w czasach autonomii, 
właśnie gminy jednostkowe stanowiły podstawę samorządu 
terytorialnego. Na czele takiej gminy stał naczelnik, którego 
w zarządzaniu wspierała kilkunastoosobowa rada gminna. 
Dysponowali oni skromnym budżetem, który był prze-
znaczany na miejscowe potrzeby. Sytuacja ta trwała dalej 
po 1918 r. Dopiero ustawa z 23 marca 1933 r. o częściowej 
zmianie samorządu terytorialnego, nazywana „scalenio-
wą”, spowodowała łączenie gmin jednostkowych w większe 
gminy wiejskie skupiające od kilku do kilkunastu wsi.
O kształcie nowego podziału administracyjnego decydowały 
władze wojewódzkie. W związku z proponowanymi zmianami, 
do takich miejscowości jak Styków, Przewrotne, Pogwizdów 
Stary i Hucisko, przyszło pismo ze Lwowa z propozycją wydzie-
lenia tych miejscowości z powiatu rzeszowskiego i włączenia 
do powiatu kolbuszowskiego w ramach tworzenia nowej gmi-
ny wiejskiej z siedzibą w Raniżowie. 20 października 1933  r. 
w Hucisku zebrała się rada gminna z naczelnikiem Wawrzyń-
cem Rumakiem na czele. Rozpatrzyli oni propozycję wojewody 
lwowskiego i stanowczo ją odrzucili, woląc pozostać w powie-
cie rzeszowskim w nowo tworzonej gminie wiejskiej Głogów.
Jako argumentów przemawiających za włączeniem Huciska 
do gminy Głogów użyto następujących punktów. Po pierw-
sze, ze starostwem w Rzeszowie istniała lepsza komunikacja 
drogowa, niż z Kolbuszową. Po drugie, mieszkańcy Huciska 
częściej też jeździli do Rzeszowa, ponieważ stamtąd była 
łączność ze światem poprzez kolej. Nie mniejsze znacze-
nie miało funkcjonowanie w Głogowie sądu grodzkiego, 
w którym znajdowały się księgi hipoteczne dla gospodarstw 
w Hucisku. Najważniejszym jednak argumentem był ten, 
że wieś ma większe targi, tak w miasteczku Głogowie, jak 
i w Rzeszowie, i jarmarki. A jak wiadomo, od zyskownego 
zbytu płodów rolnych zależał dostatek mieszkańców wsi.
Rada gminna spisała poszczególne punkty w formę uchwa-
ły, dopisując na końcu: Przeto z tych powyższych względów, 
tutejsza gmina Hucisko nie może być oddaloną od powiatu 
Rzeszów, a to pod względem tak gospodarczym, jak i prze-
mysłowym, a nawet i administracyjnym. A w przeciwnym 
razie tutejsza gmina poniosłaby niemałą klęskę. Mieszkańcy 
Huciska, poruszeni takim to okropnym widmem przyszło-
ści, nie godzili się na proponowane zmiany administracyj-
ne. Z pozostałych zresztą miejscowości, które miały znaleźć 
się w gminie Raniżów, a więc ze Stykowa, Przewrotnego 
i Pogwizdowa Starego, również napłynęły podobne głosy 
z żądaniem, aby włączyć je do gminy wiejskiej w Głogowie.
Zdanie to zostało uszanowane, a pamiętajmy, że wprowadzo-
ne ówcześnie zmiany administracyjne były iście rewolucyjne, 
na przykład zlikwidowany został cały powiat strzyżowski. 
14  lipca 1934 r. ukazało się rozporządzenie ministra spraw 

wewnętrznych Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego w spra-
wie utworzenia nowych gmin wiejskich w powiecie rzeszow-
skim. W jego granicach wyodrębniono 11 takich gmin. Jed-
ną z nich była gmina wiejska Głogów z siedzibą w mieście 
Głogów. W skład gminy wchodziły następujące wsie: Budy 
Głogowskie, Hucisko, Lipie, Pogwizdów Stary, Przewrotne, 
Rogoźnica, Styków, Wola Cicha, Wysoka Głogowska i Zabaj-
ka. Rudna Mała i Pogwizdów Nowy weszły w skład gminy 
Świlcza, a Miłocin w skład gminy Trzebownisko. Samo miasto 
Głogów było odrębną gminą miejską z burmistrzem na czele.
Dotychczasowe gminy jednostkowe po scaleniu otrzyma-
ły nazwę gromad, odpowiedników dzisiejszych sołectw. Na 
czele gromady stawał wybierany na trzyletnią kadencję soł-
tys posiłkujący się radą gromadzką. Gromady, podobnie jak 
wcześniej gminy jednostkowe, posiadały prawo w zakresie 
rozporządzania swoim majątkiem. Z kolei na czele gminy 
wiejskiej stawał wójt wybierany razem z członkami zarządu 
gminy na pięcioletnią kadencję. Wójt reprezentował gminę 
i podpisywał umowy w jej imieniu. Dokumenty, w których 
były zobowiązania finansowe gminy, musiały być opatrzone 
podpisem jego i jeszcze jednego członka zarządu gminy. Wójt 
był także reprezentantem administracji rządowej w terenie, 
a zatem wykonywał zadania zlecone przez rząd. Na czele 
urzędu gminy jako kierownik stał jednak nie wójt, a sekre-
tarz. Jako jedyny musiał mieć właściwe kwalifikacje. Miano-
wał go i zwalniał starosta danego powiatu. Sekretarz protoko-
łował posiedzenia rady gminy i miał głos doradczy w radzie. 
W ten sposób w latach 30. XX w. w Głogowie funkcjonowały 
obok siebie dwie gminy, miejska i wiejska.

Robert Borkowski

HUCISKO CHCIAŁO BYć W GMINIE GŁOGÓW, CZYLI 
JAK WYGLĄDAŁA GMINA GŁOGÓW PRZED WOJNĄ

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. w dawnej Galicji pozostawiono pierwotny podstawowy 
podział administracyjny. Najmniejszą jednostką była wówczas tzw. gmina jednostkowa składająca się tylko 
z jednej miejscowości.

Na protokole z posiedzenia w dniu 20 października 1933 r. widnieją podpisy członków 
rady gminy Hucisko: Wawrzyniec Rumak, Józef Drąg (w innym miejscu jeszcze jedna 

osoba o tym imieniu i nazwisku), Kasper Gut, Wojciech Czochara, Józef Gut, Adam 
Kaczor, Adam Jarosz, Wojciech Krasoń, Franciszek Suszek, Franciszek Miazga, 

Franciszek Krasoń i Antoni Zięba. Uwagę zwraca pieczęć z napisem „Urząd Gminy 
Hucisko ad Przewrotne” (zbiory Archiwum Państwowego w Rzeszowie)
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GŁOGOWSKIE BIOGRAFIE
JÓZEF GRODECKI

Wywodzący się ze znanego głogow-
skiego rodu Józef Grodecki urodził 
się 17 marca 1916 r. Jego rodzicami 
byli Bolesław i Antonina z domu 
Wisz. Był najmłodszym z ich dzieci, 
miał jeszcze siostry Helenę i Annę 
oraz brata Pawła. Gdy ukończył 
siódmy rok życia, rozpoczął eduka-
cję w głogowskiej szkole powszech-
nej, która mieściła się ówcześnie 
w ratuszu, ale gdy kończył ostatnią, 
siódmą klasę, nauka odbywała się już 
w nowym budynku szkolnym.

Wuj Józefa od strony matki, adwokat 
Paweł Wisz, umożliwił mu w 1932  r. 
rozpoczęcie praktyki w urzędzie 
gminnym w Turobinie położonym na 
Lubelszczyźnie. Praktyki odbywał do 
1934 r. Zdobyte tam doświadczenie 
pozwoliło mu po powrocie do Gło-
gowa uzyskać pracę w urzędzie miej-
skim, początkowo kasjera, a później 
na stanowisku zastępcy sekretarza. 
W głogowskim magistracie przepra-
cował cały okres II wojny światowej, kiedy komisarycznym 
burmistrzem miasta był Józef Wagner.

Od początku 1945 r. następowały zmiany w samorzą-
dach związane z przejmowaniem ich przez komunistów. 
W Głogowie jednak brakowało typowych ideowców, dla-
tego w składzie tutejszego zarządu miejskiego, a później 
Miejskiej Rady Narodowej, znalazło się wiele osób niezwią-
zanych z nowym ustrojem. Wśród nich był również Józef 
Grodecki, który od 1 kwietnia 1945 r. samodzielnie już ob-
jął obowiązki sekretarza.

Jeszcze podczas niemieckiej okupacji Józef Grodecki oże-
nił się. 26 grudnia 1942 r. pojął za żonę Helenę Rochaczek, 
młodszą córkę Andrzeja Rochaczka (jego biografia patrz 
ZG nr 11/2017). Były to trudne czasy wojennej rzeczywisto-
ści, jednak młodzi znaleźli dla siebie przytulny kąt w domu 
rodzinnym Józefa przy ulicy Kościelnej. Rok po ich ślubie 
narodziło się pierwsze dziecko, córka Anna. Kilka lat póź-
niej, w 1949 r. na świat przyszedł jeszcze syn Jacek.

Józef Grodecki był niezwykle sumiennym pracownikiem, 
dlatego władze komunistyczne naciskały na niego, aby 
głębiej zaangażował się również w życie partyjne. Jednak 
on, tradycyjnie wychowany przez rodziców jako katolik, nie 
wyobrażał sobie, aby zmieniać swój styl życia lub światopo-
gląd. Za to niezwykle głęboko angażował się na rzecz pracy 
dla społeczności głogowskiej. Uczestniczył w zdobywaniu 
funduszy na odbudowę zniszczonego w czasie wojny ratu-
sza i budynku „Sokoła”. W czasie remontu „Sokoła” osobi-
ście pracował razem z robotnikami. Jego wielkim wkładem 
było założenie plant po wschodniej stronie rynku i ogólne 
ukwiecenie miasta, dzięki czemu Głogów nabrał ładniej-

szego wyglądu. Widział też potrzebę 
wspierania głogowskiej OSP, m.in. 
poprzez budowę remizy, która miała 
posiadać najwyższą w okolicy wieżę 
obserwacyjną, a także w staraniach 
o nowocześniejszy sprzęt strażacki.

Jego córka wspomina: Mój Tata zało-
żył orkiestrę, która miała uświetniać 
zabawy i festyny w parku Grabina. 
Organizowanie zabaw powierzano 
głównie strażakom, a dochód ze sprze-
daży biletów przeznaczany był na 
różne miejskie inwestycje, oświatę 
i pomoc ubogim. W skład orkiestry 
wchodzili m.in. organista Kazimierz 
Sztaba, nauczyciel Władysław Cesar, 
Jan Muszyński, Józef Kryda i Henryk 
Kretowicz. Z jego inicjatywy i pro-
jektu zbudowana została w Grabinie 
muszla koncertowa, którą malunkami 
ludowych postaci przyozdobił pan Na-
bożny. Tata osobiście grał w orkiestrze 
jako perkusista. Zawsze udawało mu 
się skądś zdobyć nuty najnowszych 

przebojów, dlatego ludzie lubili się bawić przy ich dźwiękach.

Pracował ciężko, nie szczędząc własnego zdrowia. A nieste-
ty nie był z żelaza. Już w 1948 r. przebył zapalenie wsierdzia, 
co bardzo osłabiło funkcjonowanie serca. Jednak tempo 
jego pracy zamiast spowalniać, przyspieszało. W grudniu 
1954 r. odbyły się wybory do Miejskiej Rady Narodowej 
i Józef Grodecki znalazł się w jej składzie. Mianowano go 
nawet przewodniczącym prezydium MRN, które to stano-
wisko było odpowiednikiem dzisiejszego urzędu burmi-
strza. W tym czasie trwał jeszcze w Polsce stalinizm i Józef 
Grodecki wiedział, że przyjdzie mu zmierzyć się z wieloma 
poważnymi problemami. Na jego barkach m.in. spoczywał 
ciężar rozliczania się z przymusowych kontyngentów odda-
wanych państwu przez mieszczan. Zdawał sobie sprawę, że 
wiele z nich jest wymierzona ponad ich możliwości, dlatego 
starał się je złagodzić i pomóc, stosując ulgi.

Oczkiem w głowie Józefa Grodeckiego była realizacja daw-
nego planu budowy linii kolejowej łączącej Głogów ze świa-
tem. W tej sprawie wyjeżdżał często nawet do Warszawy, 
aby spotkać się z członkami rządu i uzyskać akceptację na 
ten pomysł władz centralnych. Jego marzenie zrealizowało 
się w 1960 r., ale niestety sam Józef Grodecki nie doczekał 
tego momentu. Zmarł 27 czerwca 1956 r. w wieku 40 lat 
z powodu rozległego zawału serca. Jego córka wspomina, 
że poprzedniego dnia Ojciec miał naradę w Rzeszowie i gdy 
wrócił do Głogowa stwierdził, iż miał okropny dzień. Być 
może właśnie te przeżycia wywołały zawał. Jak wiadomo, 
w Polsce trwał wówczas ferment, który doprowadził do wy-
darzeń Poznańskiego Czerwca.

Robert Borkowski

Józef Grodecki  jako urzędujący przewodniczący 
prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Głogowie Młp. 

(zbiory Anny Grodeckiej-Segeth)
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– Miałem jeszcze obowiązujący kontrakt przez pół roku, jed-
nak z tego, co z rozmawiałem z trenerem wynika, że będę 
miał małe szanse na grę. Klub stawia teraz na odmłodze-
nie kadry, nie chciałem się denerwować, że nie gram – mówi 
były zawodnik Izolatora Boguchwała. 

O tym transferze mówiło się od dawna, jednak dopiero 
w  połowie lutego został on sformalizowany przez podpi-
sanie kontraktu z miejscowym klubem. Piłkarz zdobywał 
doświadczenie w takich klubach jak Cracovia, drugoligowy 
Okocimski KS Brzesko, Termalica Bruk – Bet Nieciecza, 
Stal Rzeszów czy ostatnio – w Izolatorze Boguchwała.

Cieszymy się z przybycia nowej gwiazdy do zespołu Głogo-
vii, który obecnie jest liderem rzeszowskiej ligi okręgowej. 
Wierzymy, że z nowym zawodnikiem w rundzie wiosennej 
nasi piłkarze poradzą sobie jeszcze lepiej!

Monika Sala

ŁUKASZ SZCZOCZARZ ZAGRA DLA GŁOGOVII
Dla niektórych odejście Łukasza Szczoczarza z Izolatora Boguchwała było sporą niespodzianką. Wychowa-
nek Stali Rzeszów ma na koncie kilka sezonów w ekstraklasie w barwach Cracovii. Wiosną zobaczymy go 
w drużynie Głogovii Głogów Młp. w klasie O Rzeszów.

Nowy zawodnik Głogovii wraz z prezes klubu – panią Anetą Ginter 

– Przygotowania do re-
wanżowej wiosennej 
rundy rozgrywek o mi-
strzostwo ligi okręgowej 
piłkarze Głogovii rozpo-
częli 10 stycznia trenin-
giem w hali sportowej 
WSiZ w Kielnarowej.  Za-
wodnicy spotykali się  trzy 
razy w tygodniu na si-
łowni, głogowskim Orliku 
i w hali sportowej WSiZ. 
Kolejnym środkiem przy-
gotowań były gry kon-
trolne, których rozegra-
no osiem – mówi Jacek 
Sowa, trener pierwszej 
drużyny Głogovii. 

Pierwszymi przeciwnikami  głogowskiej drużyny były 
zespoły Stali Nowa Dęba i Unii Nowa Sarzyna, na co 
dzień występujące w stalowowolskiej klasie „O”. Kolejne 
gry kontrolne zespół Głogovii rozegrał z juniorami Sta-
li Rzeszów, Piastem Tuczempy, Grunwaldem Budziwój, 
Orłem Przeworsk, Błękitnymi Ropczyce oraz Izolatorem 
Boguchwała. 

– W zespole zaszły niewielkie zmiany personalne, odeszli 
Paweł Ciuła, Łukasz Świst i Michał Chmiel. Natomiast do 
naszego zespołu dołączył Łukasz Szczoczarz, Jakub Delekta 
(CWKS Resovia) i Mateusz Filip (Izolator Boguchwała) – in-
formuje Aneta Ginter, prezes Głogovii.

– Spodziewamy się jeszcze zmian kadrowych na pozycji 
środkowego obrońcy i drugiego bramkarza. Filip Matusiak 

został wypożyczony do Wólki Niedźwiedzkiej. W drużynie 
„Orłów” nasz golkiper spędzi rundę wiosenną – dodaje Łu-
kasz Jagodziński, wiceprezes klubu.

Wyniki gier kontrolnych: Głogovia – Stal Nowa Dęba 3:3, 
Głogovia – Unia Nowa Sarzyna 4:2,  Stal Rzeszów (jun) – 
Głogovia 2:1, Piast Tuczempy – Głogovia 1:2, Grunwald 
Budziwój – Głogovia 0:8, Głogovia – Orzeł Przeworsk 3:0, 
Głogovia – Błękitni Ropczyce 1:2 , Głogovia – Izolator Bo-
guchwała 0:1.

Anna Morawiec

GŁOGOVIA ROZPOCZYNA NOWY SEZON
Głogovia zainauguruje rundę wiosenną meczem na własnym boisku z Błękitem Żołynia, który odbędzie się 
16 marca o godzinie 15.00.

lkS Głogovia – stadion w Głogowie Młp. (kl.o)

16 marca  
(sobota)

godz. 
15.00 Głogovia – Błękit Żołynia

30 marca  
(sobota)

godz. 
15.00

Głogovia – Włókniarz Rak-
szawa

13 kwietnia  
(sobota)

godz. 
16.00 Głogovia – KS Zaczernie

27 kwietnia  
(sobota)

godz. 
16.00 Głogovia – Sokół Sokołów Młp.

4 maja  
(sobota)

godz. 
17.00

Głogovia – Orzeł Wólka 
Niedźwiedzka

18 maja (sobota) godz. 
17.00 Głogovia – Jedność Niechobrz

25 maja (sobota) godz. 
17.00 Głogovia – Wisłok Strzyżów

8 czerwca  
(sobota)

godz. 
17.00 Głogovia – Strumyk Malawa

terminarz rozgrywek w rundzie wiosennej sezonu pił-
karskiego 2018/2019, które klub rozegra jako gospodarzŁukasz Szczoczarz (ur. 19 stycznia 1984 

w Rzeszowie, wzrost: 1,77 m ) – piłkarz 
grający na pozycji napastnika. Wychowanek 
Stali Rzeszów. Od rundy wiosennej sezonu 

piłkarskiego 2018/2019 zagra w Głogovii
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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 po-

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

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

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

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

Każda z uczestniczących drużyn miała okazję zagrać prze-
ciw wszystkim pozostałym, dzięki czemu młodzi piłkarze 
mogli sprawdzić swoje umiejętności w wielu rozgrywkach. 
Wśród uczestniczących zespołów najlepsi okazali się piłka-
rze Głogovii. W dziesięciu rozegranych meczach odnieśli aż 
osiem zwycięstw, jeden remis oraz jedną porażkę. Klasyfi-
kacja punktowa przedstawia się następująco:
1. AP GŁOGOVIA – 25 PKT
2. MKS KOLBUSZOWA – 18 PKT
3. BENIAMINEK SOCCER SCHOOL KROSNO – 17 PKT
4. RUDNIANKA URWISY 
5. ORLIK BOJANÓW
6. AP NADZIEJA MIELEC
Przyznano również nagrodę indywidualną dla króla strzel-
ców, którym został Jakub Siłka z Głogovii. Gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów sportowych!

Monika Sala

SUKCES AP GŁOGOVIA
W niedzielę 17 lutego odbył się turniej z cyklu AP Głogovia Cup. W rywalizacji wzięło udział sześć drużyn 
z rocznika 2006. Przyjechały do nas zespoły takie jak Beniaminek Soccer School Krosno, AP Nadzieja Mie-
lec, Orlik Bojanów, Rudnianka urwisy oraz MKS Kolbuszowa. Nie zabrakło także gospodarza – AP Głogovia. 

Wśród uczestniczących zespołów najlepsi okazali się piłkarze Głogovii

Wśród grających drużyn znalazły się Stal Łańcut, CKM + 
sport Chorzelów, APPN Kolbuszowa, AP Sanok oraz FA 
Rzeszów. Oczywiście nie zabrakło reprezentacji gospoda-
rzy, zagrały dwa nasze zespoły: UKS Ikar Zieloni i UKS 
Ikar Żółci. Uczestnicy zagrali w systemie „każdy z każdym”, 
dzięki czemu mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności 

oraz zdobyć cenne doświadczenie. Mimo faktu, że zmaga-
nia graczy nie były punktowane, to wykazali się oni ogrom-
ną wolą walki, determinacją oraz duchem sportu. 

Młodym piłkarzom życzymy wielu sukcesów sportowych!

Monika Sala

ZMAGANIA MŁODYCH PIŁKARZY
10 lutego w szkolnej hali sportowej w Głogowie Młp. odbył się kolejny już z serii Festiwal Ikar Football Cup 
dla rocznika 2011 oraz młodszych. W rozgrywkach wzięło udział siedem zespołów z różnych miejscowości.

 Młodzi piłkarze zostali nagrodzeni (fot. Piotr Cwynar)
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Wymienione wyżej kwasy znajdziemy w tzw. „zdrowych 
tłuszczach”. Obydwa są niezwykle ważne i potrzebne w na-
szym organizmie, jednak ich optymalna, zalecana dla za-
chowania zdrowia proporcja to 2-3:1. Oznacza to, że na 
każde dwie-trzy porcje kwasu omega-6 powinna przypa-
dać jedna porcja kwasów omega-3. Tymczasem w typowej 
diecie współczesnego Polaka proporcje te wynoszą śred-
nio 25:1. Co ważne, nadmiar kwasów omega-6 ogranicza 
wchłanianie kwasów omega-3, a przede wszystkim nadmiar 
omega-6 przy niedoborze omega-3 aktywuje w organizmie 
procesy zapalne. Dlatego szczególną uwagę powinniśmy 
poświęcić obecności kwasów omega-3 w naszej diecie. 

Po co nam one w diecie? Kwasy omega-6 odgrywają istot-
ną rolę w procesach przemiany materii, wspomagają pracę 
układu nerwowego, pomagają regulować poziom cholestero-
lu oraz przyczyniają się do prawidłowego wzrostu i rozwoju 
dzieci. Wszystko się zgadza, o ile towarzyszy im odpowiednia 
ilość kwasów omega-3. W przeciwnym razie – kwasy omega-6 
przyczyniają się do zaburzenia równowagi immunologicznej 
organizmu i zwiększają podatność na stany zapalne. Reasu-
mując – omega-6 bez odpowiedniego dostarczenia omega-3 
stają się dla naszego organizmu niebezpieczne. Jeżeli chodzi 
o kwasy omega-3 (DHA i EPA), to są szczególnie ważne dla 
prawidłowego rozwoju i funkcjonowania mózgu. Wspierają 
również pracę serca, prawidłowe widzenie, budują struktury 
mózgu, poprawiają jego funkcjonowanie i pomagają w prze-
kazywaniu impulsów nerwowych. To szczególnie istotne pod 
kątem profilaktyki zaburzeń neurologicznych, takich jak np. 
demencja czy choroba Alzheimera. Mają też istotny wpływ 
na ostrość widzenia i wspierają układ odpornościowy, wspo-
magają zwalczanie infekcji, stanów zapalnych, a także dbają 
o silne serce. Zmniejszają one ryzyko chorób układu sercowo
-naczyniowego oraz redukują stężenie cholesterolu we krwi.

Bez wątpienia potrzebujemy obu tych kwasów. Jednak sytu-
acja, w której nasza dieta zawiera miażdżącą przewagę kwa-
sów omega-6 jest bardzo niekorzystna dla zdrowia. Warto 
wiedzieć, w jakich produktach znajdziemy te kwasy, by móc 
zadbać o ich zrównoważony bilans w organizmie. 

Gdzie znajdziemy kwasy omega-6 i omega-3? Pierwszy 
z nich znajduje się w olejach takich jak kukurydziany, sło-

WIĘCEJ RYB DLA ZDROWIA
Kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 są często wymieniane jako istotne dla prawidłowego funkcjonowa-
nia organizmu. Są składnikami niezbędnymi dla utrzymania naszego zdrowia oraz równowagi organizmu. 
Czym są? Gdzie je znaleźć? O tym poniżej. 

necznikowy, sojowy, rzepakowy, arachidowy, sezamowy, 
kokosowy oraz w oleju z pestek winogron czy w oliwie z oli-
wek. Znajduje się także w pestkach, ziarnach i orzechach, 
takich jak pestki dyni i słonecznika, sezam, migdały czy 
orzechy ziemne. Owocem zawierającym dużo kwasów ome-
ga-6 jest awokado. Natomiast omega-3 znajdziemy głównie 
w produktach morskich, zwłaszcza tłustych rybach takich 
jak łosoś, pstrąg, makrela, sardela oraz śledź. Aby dostarczyć 
organizmowi odpowiedniej ilości tych kwasów należałoby 
jeść je codziennie. Innym źródłem tego cennego kwasu jest 
też siemię lniane oraz olej lniany, a także orzechy i olej rze-
pakowy. Niestety te ostatnie nie zawierają najistotniejszych 
dla organizmu długołańcuchowych kwasów omega-3 DHA 
i EPA, które wspomagają mózg, widzenie oraz serce. Pew-
nym sposobem na dostarczenie tych cennych składników 
jest natomiast tran, każda jego forma jest dobra. W tym 
miejscu warto dodać, że współczesne trany nie przypomina-
ją już swoich starych wersji sprzed lat, zyskały nawet przy-
jemny zapach i smak, ale nie straciły cennych właściwości. 

Monika Sala

Ryby są bogatym źródłem kwasów omega-3.

Owocem zawierającym dużo kwasów omega-6 jest awokado
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odnowa naskórka. W zimie jest ona znacznie spowolnio-
na. Rezultatem jest zmęczona, szara cera o nieświeżym ko-
lorycie. Aby poprawić jej stan, niezbędne jest złuszczenie 
starego naskórka. Polecamy regularne stosowanie peelin-
gów, najlepiej tych zawierających naturalne składniki np. 
drobinki orzechów lub migdałów. Na wiosnę polecane są 
także peelingi zawierające wyciągi z owoców cytrusowych. 

lekkie kremy. Zrezygnujmy z ciężkich, tłustych kremów, 
które stosowaliśmy w zimie. Wybierzmy raczej lekkie kre-
my nawilżające i regenerujące. 

Maseczki regenerujące. Przyczyniają się one do odnowy 
komórkowej i przynoszą szybkie rezultaty, dlatego w krót-
kim czasie będziemy mogli cieszyć się piękną cerą. Polecamy 
także maseczkę z banana zmieszanego z kilkoma kroplami 
oliwy z oliwek. Ważne jest, aby wszystkie maseczki, zarów-
no te, które przygotowaliśmy własnoręcznie w domu jak i te, 
które kupiliśmy w drogerii – zmywać przegotowaną wodą. 

krem z filtrem. Gdy na niebie na dobre zagości już słońce, 
nie zapominajmy o kremie z filtrem. Pamiętajmy jednak, 
aby najpierw nałożyć na twarz krem nawilżający. 

Monika Sala

ZADBAJ O CERĘ NA WIOSNĘ
Po zimie nasza skóra jest zazwyczaj przesuszona. Winne jest temu powietrze z kaloryferów i centralnego 
ogrzewania, a także czynniki takie jak mróz, wiatr czy niskie temperatury. W dodatku zimą łatwo o niedo-
bory witamin i składników mineralnych. efektem jest szara i ziemista cera, której przyda się porządna rege-
neracja. W jaki sposób pomóc naszej skórze? Przedstawiamy plan działania na wiosnę.

Na wiosnę wybierzmy lekkie kremy. Nasza skóra nam za to podziękuje.

Odpowiedzi wskazują, że rodzice starali się zapewnić swo-
im pociechom rozrywki. Część dzieci miała możliwość 
wzięcia udziału w zajęciach orgaznizowanych przez MGBP 
lub MGDK (22%). Wielu z nich spędziło ten czas u rodzi-
ny bądź dziadków (33%). Niektóre z nich wybrały ferie 
na sportowo, wyjeżdżając w góry na narty czy snowboard 

lub też skorzystały w tym czasie z szerokiej oferty Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, który w tym czasie przygotował specjal-
ne zniżki (11%).

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej sondzie na naszej 
stronie internetowej.

WyNIKI SONDy: JAK TWOJe DZIeCKO SPęDZA FeRIe ZIMOWe?
Na to pytanie mieszkańcy gminy mogli udzielić odpowiedzi w ostatniej sondzie na naszej stronie interneto-
wej. Jak prezentują się wyniki? O tym poniżej.

artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany artykuł sponsorowany

Na terenie naszej gminy od lutego 2019 
funkcjonuje nowy Punkt Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) zlokalizowany w miejscowości Zabajka ul. Złota 117 (obok 
Oczyszczalni Ścieków). PSZOK funkcjonuje od wtorku do piątku w go-
dzinach od 14.00 do 18.00 oraz w soboty od godziny 10.00 do 14.00.
Warunkiem bezpłatnego przekazania odpadów do PSZOK-u jest 
przedstawienie pracownikowi PSZOK dokumentu potwierdzającego 
zamieszkanie na terenie gminy Głogów Małopolski. Dla ułatwienia 
mieszkańcom transportu odpadów na PSZOK, istnieje możliwość wy-
pożyczenia przyczepy samochodowej. Mieszkaniec będzie miał możli-
wość bezpłatnego wypożyczenia przyczepy pod warunkiem jej zwrotu 
w tym samym dniu – w godzinach pracy PSZOK. Wypożyczenie przy-
czepy na dłużej niż jeden dzień, związane jest z koniecznością uisz-
czenia opłaty w wysokości 40 zł za dobę. Przyczepy wypożyczane są 
mieszkańcom wyłącznie w celu transportu odpadów na PSZOK.
Każdy mieszkaniec ma możliwość bezpłatnego przekazania na PSZOK 
następujących frakcji odpadów komunalnych: papier i tektura, tworzy-
wa sztuczne, tekstylia, szkło opakowaniowe, szkło budowlane (okien-
ne) bez ram, drewno, odpady wielkogabarytowe (meble, stoły, krzesła, 
łóżka itp.), elektroodpady (lodówki, pralki, zmywarki, drobny sprzęt 
elektryczny), metale (puszki, złom), opakowania wielomateriałowe 
(np. kartony po mleku i napojach), opony samochodów osobowych 
w ilości do 8 sztuk na gospodarstwo domowe na rok, gruz budowlany 
i materiały rozbiórkowe z  prowadzonych samodzielnie przez miesz-
kańca drobnych remontów w ilości do 350 kg na miesiąc, resztki farb 

i lakierów, czysty styropian (bez resztek siatki, klejów, tynku), odpa-
dy zielone (trawy, liście, gałęzie). Ww. odpady należy przywozić na 
PSZOK w stanie posegregowanym. 
Nie są przyjmowane na PSZOK odpady bitumiczne tj. asfalty, papa a tak-
że odpady azbestowe, szyby zbrojone, zanieczyszczony styropian, odpa-
dy w cieknących opakowaniach, odpady nieoznaczone lub takie co do 
których istnieje domniemanie że nie są odpadami komunalnymi oraz 
części samochodowe w tym zderzaki, fotele samochodowe, szyby samo-
chodowe itp. Ponadto PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.
Na terenie PSZOK-u został uruchomiony punkt drugiego życia dla 
odpadów wielkogabarytowych. Meble, stoły, krzesła itp. znajdujące się 
w dobrym stanie technicznym poddane zostaną drobnym naprawom 
i następnie będą przekazywane bezpłatnie potrzebującym.
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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 Sala
korekta językowa: Redakcja 
Nakład: 850 egz. 
Druk i łamanie: BoNuS liBeR Sp. z o.o. 
35-020 Rzeszów, ul. 17 Pułku Piechoty 7

uWaGa! Redakcja zastrzega sobie prawo se-
lekcji otrzymanych materiałów, dokonywania 
w nich skrótów i poprawek. Redakcja nie ponosi 
odpowiedzialności za treść reklam oraz zastrze-
ga sobie prawo do ich selekcji.
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rzeszowskiego.
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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

16 marca

– MGBP zaprasza na spotkanie autorskie z dr. mjr. Dariu-
szem Fudalim, który będzie promować swoją książkę „Wię-
ziennictwo na terenie województwa rzeszowskiego w latach 
1944-1956”.

20 marca – Pierwszy dzień astronomicznej wiosny. 

21 marca –Przypada wtedy pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, 
ale również obchodzony przez uczniów Dzień Wagarowicza.

29 marca
– Uroczyste rozstrzygnięcie oraz rozdanie nagród w woje-
wódzkim konkursie  „Na Szkle Malowane” (godzina 11:00, 
MGDK w Głogowie Małopolskim).

31 marca
– W 2019 roku zegarki na czas letni przestawimy w ostatnią 
niedzielę marca. Zawsze robimy to w nocy – z godziny 2 na 
godzinę 3.

21 kwietnia

– Wielkanoc, czyli Zmartwychwstanie Pańskie jest świę-
tem upamiętniającym zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 
W roku 2019 święto przypada na 21 kwietnia (niedziela) i 22 
kwietnia (poniedziałek).

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!

14.02.br. – nieumyślne spowodowanie śmierci kobiety w miejscowości Rogoźnica.
22.02.br. – uchylenie się przez mężczyznę od obowiązku alimentacyjnego na rzecz 

swojego syna zamieszkałego w miejscowości Głogów Małopolski.
23.02.br. – uchylenie się przez mężczyznę od obowiązku alimentacyjnego na rzecz 

swoich dzieci zamieszkałych w miejscowości Głogów Małopolski.
25.02.br. – mężczyzna, wykonując swoje obowiązki na budowie domów jedno-

rodzinnych w Głogowie Małopolskim, spadł z wysokości, w wyniku czego 
doznał obrażeń ciała.

25.02.br. – kierowanie samochodem osobowym przez mężczyznę pomimo wyda-
nia decyzji o cofnięciu uprawnień przez starostę rzeszowskiego w miejsco-
wości Głogów Małopolski. 

26.02.br. – groźby karalne wypowiadane przez mężczyznę w stosunku do kobiety 
w miejscowości Wysoka Głogowska.

26-28.02.br. – kradzież metalowych stempli w miejscowości Wysoka Głogowska.
28.02.br. – zanieczyszczenie rzeki w miejscowości Zabajka.



MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ. 
Cena 1zł/cm2


