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Obecnie w schronisku przebywa 12 takich psów. Każdy, kto przygarnie czworo-
noga, zostanie wyposażony w specjalną wyprawkę składającą się z miski na jedze-
nie i picie, etui na worki oraz 10-kilogramowy worek z karmą.
– Gmina od wielu lat współpracuje ze schroniskiem dla zwierząt „Kundelek”, do którego 
przekazywane są bezdomne psy z terenu naszej gminy. Roczne utrzymanie naszych psów 
w schronisku przekracza kwotę 15 tysięcy złotych – informuje burmistrz Paweł Baj.
WARUNKI ADOPCJI: Adopcja zwierząt ze schroniska jest nieodpłatna. Mile 
natomiast widziana jest darowizna na rzecz zwierząt bezdomnych potrzebujących 
opieki. Adoptujący zapewnia transport zwierzęcia ze schroniska. Schronisko, kie-
rując się wyłącznie dobrem zwierzęcia, zastrzega sobie możliwość odmowy adop-
cji. Z każdym nowym opiekunem adoptującym psa lub kota ze schroniska podpi-
sywana jest umowa adopcyjna.

Anna Morawiec

ZAOPIEKUJ SIĘ PSEM 
Zachęcamy mieszkańców do włączenia się do gminnej kampanii pod nazwą 
„Zaopiekuj się psem”, której celem jest zabranie ze schroniska „Kundelek” 
wszystkich bezdomnych psów pochodzących z terenu gminy Głogów Młp. 

Tradycyjnie już, start biegu będzie miał miejsce przy OSiR w Głogowie Młp. Tuż po 
starcie zawodnicy pobiegną ulicami: Fabryczną oraz Sikorskiego, w dalszej kolejności 
skręcą na Wygodę, a następnie w ul. Zagajnikową. Przed skrętem na Jańciówkę trasa 
poprowadzi drogą szutrową (ok. 500 m), po czym zawodnicy dotrą do corocznej trasy 
przez Sokołowiankę. Ostatnie 4 km trasy to stały szlak z pozostałych 6 edycji imprezy. 
Jak przedstawia się harmonogram biegu? Biuro zawodów zostanie otwarte już o go-
dzinie 8:00. Bieg dzieci rozpocznie się o godzinie 9:30, a zawodnicy biegu głównego 
na 10 km wystartują o 11:00. Po zakończeniu wszystkich biegów, około godziny 
12:45 – odbędzie się dekoracja zwycięzców. 
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału i wspólnej zabawy.

SIÓDMA DYCHA GŁOGOWSKA 
Z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 450-lecia lokacji Głogo-
wa Młp., organizatorzy corocznego biegu pod nazwą „Dycha Głogow-
ska” przygotowali specjalną trasę. W tym roku bieg odbędzie się 1 maja. 
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Znajdują się tam nowoczesne wiaty przystankowe, 
zatoka autobusowa, bardzo przestronny parking 
oraz miejsca postojowe dla rowerów, motorowerów 
i motocykli. W budynku znajduje się również punkt 
informacji oraz poczekalnia i toalety miejskie. Teren 
jest oświetlony i monitorowany.

Przy centrum zatrzymuje się komunikacja samocho-
dowa. Każdy autobus wjeżdżający do Głogowa Młp. 
zatrzyma się przy centrum, dzięki czemu pasażerowie 
będą mieli możliwość przesiadki. Do dyspozycji są 
nie tylko autobusy, ale także pociąg. Centrum zlokali-
zowane jest przy stacji kolejowej. W przyszłości przez 
miasto będzie kursować Kolej Aglomeracyjna. Pocią-
gi będą kursować z dużą częstotliwością.

– Przy nowym centrum przesiadkowym znajdują się 
parkingi dla samochodów, motocykli i rowerów. To 
z myślą o osobach, które w dalszą podróż chcą wybrać 
się na przykład pociągiem. Tych na razie jest kilka na 
dobę – głównie do Rzeszowa. Ale kiedy ruszy kolej aglo-
meracyjna – będą kursowały co pół godziny. Skorzysta-
ją na tym także mieszkańcy gminy Głogów Małopolski 
– bo dojazd do centrum Rzeszowa trwa 16 minut – au-
tem w godzinach szczytu – kilka razy dłużej – mówi 
burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj.

Podczas uroczystego otwarcia odczytano m.in. list 
gratulacyjny od Starosty Rzeszowskiego – Pana Jó-
zefa Jodłowskiego, w  którym czytaliśmy: „Wyra-
żam moje uznanie za podejmowane przez samorząd 
działania, by umocnić pozycję Głogowa Młp. jako 
istotnego węzła komunikacyjnego powiatu rzeszow-
skiego. To właśnie takie przedsięwzięcia przekładają 
się na stabilny rozwój naszego regionu oraz zadowo-
lenie mieszkańców. Wdrażanie zasady ciągłego do-
skonalenia i ulepszania posiadanych zasobów musi 
przynieść efekty. Dowodem tego będzie zapewne 
inwestycja oddawana dzisiaj do użytkowania. Jest 
ona również znakiem perspektywicznego myślenia 
oraz jednym z zadań mających na celu zaspokaja-
nie społecznych potrzeb. Dziękuję za istotny wkład 
w budowanie podstaw dla ekonomicznego oraz spo-
łecznego rozwoju naszego powiatu. Niech Głogów 
Małopolski będzie zawsze GMINĄ WIELU SZANS 
i możliwości, pozostającą w ścisłej łączności ze świa-
tem oraz ze swoimi mieszkańcami”.

Utworzenie centrum było możliwe dzięki pozyska-
niu przez gminę środków unijnych z programu RPO 
WP. Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 3,5 mi-
liona złotych.

Monika Wasiluszko

CENTRUM PRZESIADKOWE  
JUŻ OTWARTE

W czwartek 27 lutego odbyło się oficjalne otwarcie Gminnego Centrum Przesiadkowego przy ulicy Kolejo-
wej w Głogowie Małopolskim. Zapewni ono wygodę i komfort podróżującym oraz zachęci do korzystania 
z publicznego transportu tych, którzy do tej pory poruszali się własnymi samochodami. 
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Jakie są główne cele działalności MGOPS?
Pomoc społeczna jest instytucją polityki 
społecznej państwa, mającą na celu umożli-
wienie osobom i rodzinom przezwyciężanie 
trudnych sytuacji życiowych, których nie są 
one w stanie pokonać, wykorzystując własne 
uprawnienia, zasoby i możliwości. Podstawo-
wym zadaniem Ośrodka jest wsparcie osób 
i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspo-
kojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie 
im życia w warunkach odpowiadających god-
ności człowieka. 
Jaka jest historia MGOPS w Głogowie Młp.? 
Czy jego działalność zmieniała się na prze-
strzeni lat?
MGOPS w Głogowie Młp. funkcjonuje od 
1990 roku. Obecnie mieści się on przy ul. Fa-
brycznej 17 w budynku Przychodni Zdrowia, 
jednak początkowo siedziba ośrodka znajdowała się w bu-
dynku Sądu Grodzkiego. Kadra liczyła wówczas 6 osób plus 
4 opiekunki dla osób starszych. Z biegiem lat przybywało 
zadań nakładanych na ośrodek, zwiększała się także ka-
dra ośrodka. Wzrosła liczba świadczeń finansowych oraz 
niefinansowych. W 1999r. utworzona została jadłodajnia. 
W kolejnych latach tworzone były świetlice socjoterapeu-
tyczne, najpierw w Głogowie Młp., Przewrotnem, Wysokiej 
Głog., Budach Głog. i Pogwizdowie Nowym. Są to placówki 
wsparcia dziennego. Uczestnikami Świetlic Socjoterapeu-
tycznych są dzieci i młodzież w wieku 7-13 lat, zamieszku-
jące gminę Głogów Młp. Od kwietnia 2004 roku przybyły 
świadczenia rodzinne, które zajęły się m.in. przyznawaniem 
zasiłków rodzinnych. Również i w tym zakresie pomoc zo-
stała bardzo rozbudowana. Obecnie jest to szereg różnego 
rodzaju świadczeń. Od 2012 r., zgodnie z ustawą o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rozszerzyliśmy 
ofertę pomocową o  wsparcie asystentów rodziny, którzy 
mają na celu wspieranie rodzin przeżywających trudności 
w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Od 
1 kwietnia 2016 r. wszedł w życie nowy program prorodzin-
ny, potocznie nazywany 500 plus, mający na celu wsparcie 
rodzin posiadających dzieci w wieku do 18 r.ż. Świadczenie 
wynosi 500 zł miesięcznie. Kolejny nowy program to Do-
bry Start – to 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów 
rozpoczynających rok szkolny. Rozbudowano także system 
wsparcia rodzin wielodzietnych. Wydajemy Ogólnopolską 
Kartę Dużej Rodziny i Kartę 3+. Tutejszy Ośrodek prowa-
dzi także obsługę administracyjną związaną z prowadze-
niem procedur „Niebieskie Karty” Procedura „Niebieskie 
Karty” to skoordynowany system pomocy dla osób, które 
doznają przemocy domowej.
Czy na przestrzeni lat polityka społeczna w mieście uległa 
diametralnym zmianom? 
Na przestrzeni ostatnich lat zmiany w pomocy społecznej 
dokonały się niemal w każdym z obszarów jej funkcjono-
wania. Analiza ostatnich 30 lat to analiza wielopłaszczy-

POMOC I WSPARCIE DRUGIEGO CZŁOWIEKA
Czym zajmuje się Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej? Jakie są jego główne zadania oraz jakimi 
cechami powinien wyróżniać się pracownik pomocy społecznej? Na te i inne pytania odpowie dyrektor 
MGOPS w Głogowie Małopolskim – p. Mariola Kot. 

znowa; bowiem poza celem nadrzędnym, jakim jest pomoc 
osobom/rodzinom w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji 
życiowej, zmiany dokonały się niemal w każdym z obsza-
rów funkcjonowania pomocy społecznej. O ile na poziomie 
idei, która zakłada pomoc osobom i rodzinom w rozwią-
zywaniu istniejących problemów, nie zmieniło się wiele, 
o tyle w sposobach realizacji tego celu – zmieniło się bar-
dzo dużo. Na przestrzeni ponad 20 lat transformacji ustro-
jowej wzrósł zakres zadań stawianych instytucjom pomocy 
społecznej. Zwiększa się ilość spraw oraz ich gatunkowy 
ciężar i stopień trudności. Zarówno obowiązujące modele, 
metody oraz techniki wykorzystywane obecnie w postępo-
waniu służb społecznych znacznie różnią się od tych, jakie 
występowały w poprzednich latach. Nie oznacza to oczywi-
ście wycofania się z dotychczasowych metod; standardowe 
metody związane z pracą z indywidualnym przypadkiem 
czy pracą ze środowiskiem lokalnym są nadal aktualne 
i powszechnie wykorzystywane, jednak istnieje tendencja 
i potrzeba traktowania stosowanych metod w sposób zin-
tegrowany. Pomoc społeczna w poprzednim okresie była 
głównie kojarzona ze świadczeniami finansowymi oraz 
pomocą usługową skierowaną do osób chorych i niepełno-
sprawnych. Zmiany, jakie się dokonały, zaowocowały zmia-
ną w podejściu do klienta, nakładając na niego obowiązek 
współpracy i podejmowania aktywności w zakresie rozwią-
zywania swojej trudnej sytuacji.
Skąd ośrodek czerpie fundusze na realizację tych zadań?
Zadania realizowane przez nasz ośrodek częściowo realizo-
wane są ze środków własnych gminy, a częściowo dotowane 
z budżetu państwa. I tak, zadania zlecone takie jak np. świad-
czenia rodzinne z dodatkami, świadczenie 500+, 300+ jest 
w całości finansowane z budżetu państwa. Z kolei zadania, 
które są obowiązkiem własnym gminy, jak np. udzielanie za-
siłków celowych, zapewnienie schronienia itp. – pokrywane 
są z budżetu gminy. Ponadto zwracamy się o dofinansowa-
nie realizacji zadań z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Pozyskujemy także środki unijne.
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PROGRAMy I PROJEKTy REALIZOWANE PRZEZ MGOPS  
W GłOGOWIE MłP.

Klub Integracji Społecznej Jego działalność kierowana jest do osób bezrobotnych, bier-
nych zawodowo w wieku aktywności zawodowej, zamiesz-
kujących teren Gminy Głogów Młp. oraz korzystających 
ze świadczeń pomocy tutejszego Ośrodka. Pozyskujemy 
środki finansowe z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach konkursu.

„Młodzi, zdolni, niezawodni” Skierowany do dzieci i młodzieży z terenu gminy w wieku 
15-24 lat. Realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem 
RAZEM z Bud Głog. 

„Działający Senior – Inspirujący Animator” Wzięło w nim udział 28 seniorów z gminy Głogów Młp. 
Zrealizowany dzięki współpracy z Centrum Socjo-Pedago-
gicznym TEAM z Rzeszowa.

„Życiem zafascynowani do działania zainspirowani” Również zrealizowany dzięki współpracy z Centrum So-
cjo-Pedagogicznym TEAM z Rzeszowa. Kierowany do 
dzieci i młodzieży (zajęcia dla dzieci, rodziców, konsultacje  
psychologiczne).

„Szkoła Lokalnych Animatorów” W rocznym cyklu szkoleń uczestniczyło dwóch wycho-
wawców świetlic socjoterapeutycznych MGOPS, dzięki 
temu działaniu zostały również zakupione prezenty dla wy-
chowanków świetlic z okazji dnia dziecka. 

Ile osób lub rodzin w gminie Głogów Młp. 
korzysta obecnie z pomocy?
W 2019 roku z pomocy finansowej, niefi-
nansowej i pracy socjalnej w dziale Pomocy 
Środowiskowej, Świadczeń i Usług Opie-
kuńczych skorzystało 731 rodzin. Liczba 
rodzin, którym zostało ustalone prawo do 
świadczeń wychowawczych to 2430. Łącz-
nie, z programu skorzystało 4130 dzieci. 
Świadczenie „Dobry Start” wypłacono dla 
2781 uczniów w łącznej kwocie 834 300,00 
zł. Ze świadczeń rodzinnych wraz z dodat-
kami skorzystało 770 rodzin na łączną kwo-
tę 6 219 122,80 zł. Ze świadczeń realizowa-
nych w oparciu o ustawę dotyczącą pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów sko-
rzystało 52 rodziny. Udzielono łącznie 881 
świadczeń na kwotę 380 847,00 zł.
Jakie trzeba mieć cechy, by dobrze sprawdzić 
się na stanowisku pracownika MGOPS?
Ze względu na charakter pracy, pracownik pomocy społecz-
nej powinien cechować się przede wszystkim wrażliwością 
na cudzy los oraz empatią. Z drugiej strony niezbędna jest 
odporność emocjonalna, gdyż w pracy możemy zetknąć 
się z różnymi problemami i nieszczęściami, wobec których 
musimy zachować dystans i profesjonalizm. Ważne jest też 
odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz samodziel-
ność i inicjatywa.
W jaki sposób należy zaalarmować MGOPS, że w rodzinie 
dzieje się źle i wymaga pomocy? Czy można po prostu zadzwo-
nić i zgłosić problem? Jak wygląda wówczas reakcja ośrodka?

Jeżeli posiadamy informację o osobach lub rodzinach 
wymagających z jakiegokolwiek powodu pomocy, może-
my zgłosić taką informację telefonicznie lub osobiście do 
ośrodka pomocy społecznej. Taka informacja może też 
zostać zgłoszona anonimowo w godzinach urzędowania 
MGOPS. W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia należy 
niezwłocznie powiadomić policję lub prokuraturę. 
Co, według Pani, jest najważniejsze w pracy MGOPS?
Pomoc i wsparcie drugiego człowieka.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Monika Wasiluszko
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Zajęcia prowadziły panie ze Stowarzyszenia Inspiracji i Roz-
woju PERSPEKTYWA z Rzeszowa, mgr Magdalena Dec i mgr 
Małgorzata Grabek. Szkolenie mogło zostać zorganizowa-
ne dzięki długoletniej współpracy Stowarzyszenia z Miejsko 
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głogowie Młp.

Chętnych było tak wielu, że zajęcia musiały odbywać się 
w dwóch grupach. Szkolenie dzieliło się na część teoretycz-
ną i praktyczną – obie były bardzo ciekawe i pouczające. Był 
czas zarówno na poważne tematy, jak i na zabawę. Okazuje 
się, że na naukę nigdy nie jest za późno i nie tylko Jaś musi 
się uczyć, ale również i Jan powinien.

Na koniec zajęć odbył się „Komers”, na którym zostały wrę-
czone certyfikaty zaświadczające o przebytym szkoleniu. 
Seniorzy jednak stoją na stanowisku, że jeszcze nie opano-

wali całego materiału i poprosili organizatorów o kolejne 
szkolenie. Mamy nadzieję, że i w tym roku odbędą się po-
dobne zajęcia.

Jan Reguła

DZIAŁAJĄCY SENIOR – INSPIRUJĄCY ANIMATOR
W okresie od maja do grudnia zeszłego roku seniorzy z Głogowa Młp. pilnie uczęszczali na zajęcia „Dzia-
łający Senior – Inspirujący Animator”. Szkolenie odbyło się w ramach zadania publicznego, współfinanso-
wanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poprzez Rządowy Program na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych.

Szkoleniom towarzyszyła również zabawa

Samochód strażacki oraz krwiobus, zaparkowane na szkol-
nym parkingu, sugerowały, że dzieje się tam coś ważnego. 
Inicjatywa strażaków wzbudziła zainteresowanie nie tylko 
wśród przechodniów oraz przejeżdżających kierowców. 
Najbardziej zaciekawione były jednak przedszkolaki z Pu-
blicznego Przedszkola w Głogowie Małopolskim, które za-
chęcone niecodziennym widokiem wozu strażackiego oraz 
samych strażaków, chętnie poświęciły chwilę na przystanek 
podczas spaceru. W nagrodę otrzymały odblaski, które na-
leży nosić po zmroku, by być bezpiecznym. 

Prócz zbiórki krwi, w której udział wzięli zarówno pełno-
letni uczniowie ZSO, jak i chętni z terenu gminy i okolic, 
odbyły się również pokazy z udzielania pierwszej pomo-
cy. Uczniowie mieli okazję poznać zasady prawidłowej re-
suscytacji krążeniowo-oddechowej, dbania o własne bez-
pieczeństwo oraz jak ważne są czujniki czadu. Pomysł akcji 
zrodził się w głowach strażaków z Huciska. Ich zaangażo-
wanie i wychodzenie poza ramy obowiązków służbowych 
jest przejawem prawdziwej troski o najcenniejsze dobro – 
życie ludzkie. 

– Ostatnia akcja była pierwszą z planowanych na ten rok 
zbiórek. W czasie jej trwania zarejestrowało się 12 osób, 
7 oddało krew. Zebrano ponad 3 litry krwi, co stanowi do-
brą prognozę na kolejne akcje. Już teraz pragniemy zaprosić 
wszystkich Państwa na najbliższą zbiórkę, która odbędzie się 
10 maja w Muzeum Motoryzacji i Techniki Wojskowej „Bun-
kier” w Rudnej Małej. Kolejne akcje planujemy na dzień 5 
lipca w Stadninie Koni Leśna Wola oraz 6 września w Hu-
cisku, przy remizie OSP – mówi Adam Ozimek, Członek 
Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Głogowie Młp. oraz 
Prezes Zarządu OSP w Hucisku.

– Zainteresowanie zbiórkami jest coraz większe, co jest dla 
nas bardzo budujące. Póki starczy nam sił oraz krwi, będzie-
my takie akcje organizować. Z upływem czasu zauważyliśmy 
pewien progres, jeżeli chodzi o wiedzę w temacie pierwszej 
pomocy. Bardzo nas to cieszy. Oczywiście są jeszcze tematy, 
które wymagają podszlifowania. Cały czas staramy się praco-
wać nad świadomością społeczeństwa. Pracując z najmłod-
szymi – poczynając od przedszkolaków – poprzez uczniów 
i licealistów staramy się docierać do wszystkich, by wzrastała 
wiedza i świadomość z zakresu wiedzy o pomocy. Wszelkie 
efekty takiej pracy są dla nas powodem do satysfakcji – prze-
konuje Adam Ozimek. 

Akcję zorganizowali, prowadzili oraz koordynowali p. 
Adam Ozimek oraz p. Tadeusz Szopiński, członek OSP 
w Głogowie Małopolskim oraz funkcjonariusz Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Dzię-
kujemy w imieniu potrzebujących pacjentów. 

ODDAJ KREW, WSPIERAJ ŻYCIE
Akcję „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” wymyślili strażacy ochotnicy z Huciska. W dniu 5 marca, we współpracy 
z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim odbyła się jej kolejna edycja. Prócz samej 
akcji zbiórki, strażacy postanowili skorzystać z okazji, by poszerzyć wiedzę licealistów oraz uczniów techni-
kum z zakresu pierwszej pomocy oraz prawidłowości w sytuacjach zagrożenia. 
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Historia Parafialnego Przedszkola im. św. Józe-
fa w Głogowie Małopolskim sięga roku 2008, 
kiedy to rozpoczęło ono swoją działalność 
w formie jaką znamy dziś. Jednak już rok wcze-
śniej funkcjonowało ono w ramach ochronki, 
która mieściła się w prywatnym mieszkaniu 
jednego z mieszkańców osiedla Niwa. Już wte-
dy trwały jednak prace nad zaadaptowaniem 
pomieszczeń parafialnych na potrzeby przed-
szkola. Gdy zostały one ukończone, przed-
szkole przeniesiono do nowej siedziby, w któ-
rej mieści się ono do dnia dzisiejszego. Jednak 
ogromne zainteresowanie przedszkolem, które 
było wynikiem stale rozwijającego się osiedla 
i całego miasta spowodowało, że w dotychcza-
sowych pomieszczeniach zaczęło brakować 
miejsca. W tej chwili, do parafialnego przed-
szkola uczęszcza ponad 100 dzieci. W przed-
szkolu zatrudnionych jest 16 pracowników.

Przedszkole cieszy się wielką sympatią zarówno 
ze strony dzieci, jak i rodziców. Jednak z uwagi 
na niewystarczające warunki lokalowe parafia 
stanęła przed dylematem, czy zakończyć jego 
funkcjonowanie, czy może rozbudować i do-
stosować do potrzeb. Odpowiedź ze strony ro-
dziców była jednoznaczna – w grę wchodziła 
jedynie rozbudowa. Osiedle stale się rozrasta, 
napływa wielu nowych mieszkańców, młodych 
rodzin, które potrzebują zapewnienia opieki 
dla swoich dzieci. Dlatego też wiosną ubie-
głego roku podjęto decyzję o rozbudowie przedszkola. Po 
dopełnieniu wszelkich formalności i wymogów prawnych, 
w dniu 13 maja ubiegłego roku rozpoczęto rozbudowę.

– Rozbudowa przebiega bardzo sprawnie. Jeżeli uda nam 
się zrealizować plany, to przedszkole przeniesie się do nowe-
go budynku już końcem bieżącego roku. Wszystko zależy od 
możliwości finansowych, a jak wiadomo, potrzeby przy tego 
typu inwestycji są ogromne. Przedszkole jest inwestycją pa-
rafialną, budujemy ze środków własnych. Stale poszukujemy 
darczyńców i sponsorów, którzy by w tym dziele nas wsparli. 
Budujemy także dzięki ofiarom, które otrzymujemy podczas 
niedzielnych mszy świętych oraz z datków do puszek, które 
zbierane są podczas zbiórek. Do tej pory takich zbiórek zorga-
nizowaliśmy trzy. Jestem ogromnie wdzięczny wszystkim dar-
czyńcom, którzy mimo własnych wydatków, takich jak spłaty 
kredytów oraz ponoszenie kosztów życia codziennego, wspie-
rają finansowo to nasze wspólne dzieło – wyjaśnia dziekan 
dekanatu Głogów Młp. oraz proboszcz parafii Św. Józefa na 
Niwie, ksiądz Stanisław Kamiński.

W chwili obecnej trwają prace nad pokryciem dachu bu-
dynku. W nowym obiekcie znajdzie się miejsce dla pięciu 
grup. Będą miały one do dyspozycji pięć sal z dostępem do 
łazienek, kuchnię wraz z zapleczem, dużą piękną salę wie-

lofunkcyjną, która będzie pełniła rolę auli oraz sali gimna-
stycznej. Przewidziano również pomieszczenia na szatnie, 
gabinety dla dyrektora, nauczycieli, logopedy oraz inne po-
mieszczenia specjalistyczne. Natomiast przed budynkiem 
powstanie plac zabaw. Nowa placówka pomieści w komfor-
towych warunkach około 150 dzieci.

– Przedszkole parafialne cieszy się dobrą opinią w środowi-
sku. Uczęszcza do nas ponad setka dzieci. Zależy mi, by tego 
potencjału nie zmarnować przez warunki lokalowe, by to 
zabezpieczyć. Chcielibyśmy, by dzieci miały komfortowe wa-
runki – mówi ksiądz Stanisław Kamiński.

Inwestycje tego typu są niezwykle potrzebne i użyteczne. 
Wiążą się jednak z ogromnymi kosztami. Rozbudowę Pa-
rafialnego Przedszkola Św. Józefa na Niwie można wesprzeć 
darowiznami, do czego serdecznie zachęcamy. Wpłat moż-
na dokonywać na konto parafialne lub konto Stowarzysze-
nia Przyjaciół Parafialnego Przedszkola.

Konto parafialne: 87 1060 0076 0000 3200 0116 6146
tytuł wpłaty: darowizna na potrzeby Parafii

Numer konta Stow. Przyjaciół Parafialnego Przedszkola:
86 8642 1126 2012 1148 7173 0001
tytuł wpłaty: Darowizna na przedszkole.

Monika Wasiluszko

ROZBUDOWA PARAFIALNEGO PRZEDSZKOLA NA NIWIE 
Trwa rozbudowa Parafialnego Przedszkola Niepublicznego im. św. Józefa na Niwie w Głogowie Małopol-
skim. Jest ono placówką katolicką. Wychowanie w przedszkolu opiera się na chrześcijańskich wartościach 
głoszonych przez Kościół katolicki przy uwzględnieniu rodzinnych tradycji wychowawczych oraz zatwier-
dzonego przez ministerstwo programu wychowania przedszkolnego.
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www.jamniczek.pl

36-060 Głogów Młp. ul. Młynarska 15

Wizyty na tel. 503 025 625

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

–  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

Leczenie psów, kotów, gryzoni

POMOC PRAWNA 
UDZIELANA JEST 

PRZEZ ADWOKATÓW
 I RADCÓW PRAWNYCH

PUNKT NIEODPŁATNEJ 
POMOCY PRAWNEJ
W GŁOGOWIE MŁP.
2020

Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski  

prowadzi punkt  nieodpłatnej pomocy prawnej 

na mocy umowy z Powiatem Rzeszowskim. 

 
Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski  Organizacja Pożytku Publicznego

www.sbpb.lbl.pl, sbpb .pl@o2

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

KRS: 0000113776
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ZAKOńCZeNIe PROJeKTu PN. „NOWy PROfIL uSłuG  
W KLubIe INTeGRACJI SPOłeCZNeJ – eDyCJA 2019”

Z dniem 31 grudnia 2019 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej zakończył realizację projektu pt. „Nowy profil usług w Klubie 
Integracji Społecznej – edycja 2019” współfinansowanego ze środków 
Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu: „Od 
wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym 
społecznie i zawodowo” o wartości 78 790,00 zł. 
Projekt skierowany był do osób bezrobotnych, biernych zawodowo 
w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących teren Gminy Gło-
gów Małopolski oraz korzystających z świadczeń pomocy tutejszego 
Ośrodka. Do uczestnictwa w projekcie realizowanego w okresie od 
01.05.2019 do 31.12.2019 r. zostało zakwalifikowanych 28 nowych 
uczestników Klubu Integracji Społecznej tj. 17 mężczyzn i 11 kobiet.
W ramach działalności KIS-u zostały zorganizowane następujące warsz-
taty: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy w wymiarze 40 godz.; 
treningi kompetencji i umiejętności społecznych w wymiarze 40 godz.; 
samopomocowe grupy wsparcia w wymiarze 20 godz.; szkolenie pt. 
„Rozpoczynam własna działalność gospodarczą” w wymiarze 16 godz. 
oraz warsztaty z zakresu profilaktyki i uzależnień w wymiarze 20 godz. 
Celem warsztatów było kształtowanie postawy pro-aktywnej, umożli-
wiające nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, pisania 
CV, listu motywacyjnego, czy umiejętności prowadzenia rozmowy z po-
tencjalnym pracodawcą. Po za tym uczestnicy mogli się lepiej poznać 
i zintegrować dzięki pracy w grupach. 

W ramach aktywizacji zawodowej 10 uczestników zostało skierowanych 
do odbycia kursu zawodowego. Zostały zorganizowane kursy w zawo-
dach takich jak: sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej dla 2 osób, opiekun 
osób starszych i niepełnosprawnych dla 3 osób, kadry i płace dla 1 osoby, 
stylizacja paznokci +przedłużanie rzęs +wizaż dla 2 osób, pracownik go-
spodarczy wraz z obsługą urządzeń, instalacji i sieci energetycznych do 
1 kV dla 2 osób. Dodatkowo 2 osoby ukończyły kurs na prawo jazdy kat. 
B. Rodzaj kursu zawodowego został dobrany zgodnie z predyspozycjami 
i zainteresowaniami poszczególnych uczestników projektu na indywidu-
alnym spotkaniu z doradcą zawodowym. Celem kursów zawodowych 
było uzyskanie przez osoby uczestniczące w kursach wiedzy, umiejęt-
ności i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy lub 
samodzielnego świadczenia usług w zakresie związanym z kierunkiem 
wybranego kursu zawodowego Każdy z uczestników kursu miał zapew-
niony dostęp do egzaminu zewnętrznego dzięki któremu mógł uzyskać 
kwalifikacje zawodowe – unormowane w rozporządzeniach właściwego 
ministra, oraz otrzymał stypendium szkoleniowe.
Od lipca przez okres 4 miesięcy w porozumieniu z Powiatowym Urzę-
dem Pracy 5 osób bezrobotnych o III profilu pomocy wykonywało 
prace społecznie użyteczne na terenie sołectw Gminy w wymiarze 40 
godz. miesięcznie. Przez cały okres realizacji projektu, wszyscy uczest-
nicy KIS-u mieli możliwość bezpłatnego skorzystania ze specjalistycz-
nej pomocy: psychologa, prawnika oraz doradcy zawodowego. Na za-
kończenie udziału w projekcie każdy z uczestników otrzymał dyplom 
uczestnictwa w programie reintegracji społecznej i zawodowej oraz 
drobne upominki promujące projekt.
Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie 
i aktywny udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu.

artykuły sponsorowanE artykuły sponsorowanE artykuły sponsorowanE

burmistrz Głogowa Małopolskiego
OGłASZA

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Głogów Małopolski, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 2202/10 
i 2202/4 o łącznej pow. 0,1381 ha, położonych w Wysokiej Głogowskiej gmina Głogów 
Małopolski objętej Księgą Wieczystą RZ1Z/00081456/8.
Cena wywoławcza nieruchomości: 
 – kompleks działek nr 2202/10 i 2202/4 – 43.640,00 zł netto + 23% VAT (10.037,20 zł), 
łącznie 53.677,20 zł brutto.
Dla danego terenu Gmina nie posiada aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego. 
Dla działek została wydana decyzja o warunkach zabudowy na zamierzenie inwestycyjne 
pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego”.
Teren działek jest lekko pagórkowaty i położone są one poniżej poziomu drogi. Działki po-
siadają kształty wydłużone, regularne. Sąsiedztwo stanowią głównie działki niezabudowane 
wykorzystywane rolniczo, nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednoro-
dzinnymi oraz stawy. Od zachodniej granicy działek przepływa lokalna rzeczka Gołębiówka. 
Dojazd odbywa się bezpośrednio z drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej, asfaltowej. 
Działki są niezabudowane, nieogrodzone i wykorzystywane rolniczo. Na działkach częścio-
wo znajdują się drzewa i krzewy o charakterze nieurządzonym. przez działki przebiega sieć 
kanalizacyjna. W związku z powyższym Nabywca nieruchomości zobowiązuje się w chwili 
podpisania umowy sprzedaży nieruchomości do ustanowienia na rzecz Gminy Głogów Ma-
łopolski i jej następców prawnych oraz na rzecz spółki EkoGłog spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością i jej następców prawnych – będących każdoczesnymi właścicielami urządzeń 
przesyłowych – nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu polegającej na:
1) prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w granicach pasa służebności o szerokości 
3 m (po 1,5 m w obie strony od osi istniejącej sieci wodociągowej), polegającego na trwałym 
i bezterminowym zajęciu tego pasa w celu posadowienia w nim urządzeń przesyłowych i ich 
eksploatacji, w tym konserwacji, utrzymywania, modernizacji, przebudowy, wymiany, odbu-
dowy, usuwania usterek i awarii urządzeń wraz z prawem dostępu, wejścia, przechodu, wjazdu 
i przejazdu o każdej porze wraz z wniesieniem lub wjazdem niezbędnego sprzętu na nierucho-
mość obciążoną w celu eksploatacji urządzeń przesyłowych, w tym konserwacji, utrzymywania, 
modernizacji, przebudowy, wymiany, odbudowy, usuwania usterek i awarii urządzeń;
2) obowiązku powstrzymania się przez właściciela nieruchomości obciążonej od działań, 
które uniemożliwiłyby uprawnionemu z tytułu służebności dostęp do nieruchomości i eks-
ploatację urządzeń przesyłowych, w szczególności na obowiązku powstrzymania się przez 
właściciela nieruchomości obciążonej w granicach pasa służebności o szerokości 3 m (po 
1,5 m w obie strony od osi istniejącej sieci wodociągowej) od działań, które mogłyby unie-
możliwić lub utrudnić korzystanie ze służebności, w szczególności na obowiązku powstrzy-
mania się od wznoszenia budowli, budynków i innych obiektów, urządzania oczek wod-
nych oraz dokonywania nasadzeń drzew, krzewów i roślinności o unikatowym charakterze.
Uprawniony z tytułu służebności zobowiązany będzie do przywrócenia nieruchomości ob-
ciążonej do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, eksplo-
atacyjnych albo remontowych na nieruchomości obciążonej.
Termin zagospodarowania nieruchomości – 2 lata.
Cel sprzedaży: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Powyższa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi hipotekami, ciężarami i ograniczenia-

mi, z wyjątkiem sieci kanalizacyjnej.
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 24 września 2018 roku.
Termin poprzedniego przetargu: 27.06.2019r., 12 grudzień 2019r.
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 19 marca 2020r.. o godz. 900 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp. ul. Rynek 1.
Dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości będą warunkiem dopuszczenia do przetargu. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny 
wywoławczej brutto do dnia 13 marca 2020r. na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie 
Małopolskim prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. nr 96 9159 0000 
2001 0000 0114 0005 oraz złożenie w dniu przetargu oświadczenia o zgodzie na nabycie 
działki przez współmałżonka. W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze 
współmałżonków – wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego 
współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących 
z majątku wspólnego lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku od-
rębnego – art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
(t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2086 z póżn. zm.). Powyższe oświadczenie należy złożyć komisji 
przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. Osoba, która nie złoży oświadczenia o zgodzie 
małżonka na nabycie nieruchomości nie zostanie dopuszczona do przetargu. Nie wymaga-
na jest zgoda, jeżeli oboje małżonkowie przystąpią wspólnie do przetargu. 
Okazanie nieruchomości przez geodetę gminnego na wniosek zainteresowanych.
Wadium przepada jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyliła się od podpisania aktu no-
tarialnego. Wypłata wadium dla osób, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu trzech 
dni roboczych od dnia zakończenia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetar-
gu, 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 umoco-
wani. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Szczegółowe informacje o przedmiotach sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie, w po-
koju nr 14, w godz. od 800 do 1500 pod nr telefonu (0-17) 789-70-33 oraz na stronie interne-
towej www.bip.glogow-mlp.pl.
Burmistrz Głogowa Małopolskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu 
z ważnych przyczyn.

burmistrz Głogowa Małopolskiego
informuje, że 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na tablicy ogłoszeń w Budach Głogowskich oraz 
na stronie internetowej www.bip.glogow-mlp.pl został podany do publicznej wiadomości 
WyKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONyCH DO SPRZEDAŻy
oznaczonych jako działki nr 4305/24 o pow. 6,52 ha i 4305/9 o pow. 1,01 ha, położonych w Budach 
Głogowskich gmina Głogów Małopolski przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego, tel. 17 789-70-33.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego, mgr Paweł Baj
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Stanowisko przewodniczącego objęła p. Bożena Skała, wie-
loletnia członkini głogowskiego związku. Sekretarzem wy-
brano p. Jana Plizgę, również aktywnego działacza organi-
zacji. Powołano także dwóch zastępców przewodniczącego, 
do tych funkcji wybrano panie: Krystynę Piecuch i Kazi-
mierę Bazan. Natomiast dotychczasowa przewodnicząca 
– p. Kazimiera Reguła – otrzymała tytuł Członka Honoro-
wego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
które przyznawane jest w podziękowaniu za wieloletnią 
pracę oraz zaangażowanie w działalność na rzecz związku. 

– Obecnie do głogowskiego związku należy 111 członków. Spo-
dziewamy się jednak jeszcze większej liczby, bowiem o moż-
liwość członkostwa pytają również mieszkańcy Kolbuszowej, 
a nawet Rzeszowa. Mam głęboką nadzieję, że razem z zarzą-
dem i wszystkim członkami tworzymy zgraną grupę, której 
uda się kontynuować to dzieło. Liczę na owocną współpracę 
dla wspólnego dobra. Angażujemy się w tę działalność całym 
sercem i wierzymy, że to, co robimy, ma sens. W tym miejscu 
chciałabym serdecznie zaprosić wszystkich, którzy chcieliby 
do nas dołączyć. Nasze drzwi są otwarte dla każdego – mówi 
przewodnicząca PZERiI w Głogowie Młp. p. Bożena Skała. 

– Chciałabym serdecznie podziękować za współpracę zarządo-
wi oraz wszystkim członkom PZERiI w Głogowie Małopolskim. 
Dziękuję również za miłą atmosferę, jaką tworzą członkowie 
związku. W tym miejscu pragnę życzyć nowemu zarządowi 
owocnej pracy na rzecz wspólnego dobra. W imieniu dotychcza-
sowego zarządu składam również podziękowania na ręce p. bur-
mistrza Pawła Baja, który dobrze rozumie i podchodzi z troską 
do ludzi starszych, emerytów czy rencistów. Pomaga nam w re-
alizacji naszych zadań, m.in. poprzez pomoc w organizacji prze-
jazdów na różne wydarzenia, które organizujemy jako związek – 
powiedziała podczas spotkania Zarządu była przewodnicząca, 
a obecnie członek honorowy Związku, p. Kazimiera Reguła. 

W zeszłym roku głogowski oddział PZERiI obchodził okrą-
gły jubileusz 25-lecia swojej działalności. Z tej okazji odbyły 
się uroczyste obchody. Jubileusz był okazją do podsumo-

wania dotychczasowej działalności, złożenia podziękowań, 
gratulacji, a także uhonorowania jego członków za wielolet-
nią działalność na jego rzecz.

– To wielki sukces. Serdecznie gratuluję i składam wyrazy 
uznania dla Państwa pracy i zaangażowania. Dziękuję za wie-
loletnią aktywność i pracę na rzecz mieszkańców gminy i okolic 
– mówił wówczas burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj. 

Gmina Głogów Młp. ma również kolejny powód do dumy, 
bowiem po raz pierwszy w historii mieszkanka naszej gmi-
ny – p. Kazimiera Stępień z Wysokiej Głogowskiej – została 
przewodniczącą Zarządu Okręgowego Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rzeszowie. To ogromne 
wyróżnienie jest wyrazem wysokiej oceny pracy p. Kazimiery. 

PZERiI stał się ważną częścią życia seniorów w całej Polsce. 
Dzięki członkostwu w nim mogą się realizować, rozwijać 
swoje pasje oraz brać udział w wielu szkoleniach. Całemu 
związkowi życzymy rozwoju, wielu nowych członków oraz 
sukcesów w pracy na rzecz jego dobra. 

Monika Wasiluszko

ZMIANY W ZARZĄDZIE PZERiI
Polski Związek emerytów, Rencistów i Inwalidów to największy ogólnokrajowy związek seniorów, zrzesza-
jący kilkaset tysięcy osób starszych i niepełnosprawnych. Jego oddział od 1994 roku funkcjonuje również 
w Głogowie Małopolskim. W dniu 13 lutego bieżącego roku głogowski oddział związku wybrał nowy zarząd. 

Od lewej: p. Kazimiera Reguła, burmistrz Paweł Baj, p. Kazimiera Stępień

Jaka była geneza powstania Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów w Głogowie Młp.? 
Wszystko zaczęło się od okręgowego związku w Rzeszowie, 
prowadzonego przez p. Mieczysława Ciska. Należeli go niego 
wówczas również p. Franciszek Depa, p. Teofila Benedyk oraz 
p. Jadwiga Łagowska. W pewnym momencie postanowili oni 
założyć oddział związku w Głogowie Młp. W związku z tym 
26 stycznia 1994 roku odbyło się zebranie założycielskie. Pro-
wadziła je p. Eugenia Flak, która była wówczas przewodni-
czącą projektu założenia koła, a następnie została także prze-
wodniczącą samego związku. Wybrano również sekretarza, 
została nim p. Irena Łyczko, oraz skarbnika – p. Teofilę Bene-
dyk. W spotkaniu wzięło udział 77 osób, co stanowiło liczną 
grupę. W związku z tym, zaledwie kilkanaście dni później – 

15 lutego – dopełniono formalności i zarejestrowano oddział 
związku w Głogowie Młp. W 2014 roku nazwa została zmie-
niona na Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 
Prowadzi on swoją prężną działalność do dziś. Nowy zarząd 
wybrano w dniu 13 lutego bieżącego roku. Prócz mnie, jako 
przewodniczącej, wybrano również sekretarza – p. Jana Pli-
zgę oraz dwóch zastępców przewodniczącej, którymi zostały 
panie: Krystyna Piecuch i Kazimiera Bazan.

Na czym polega działalność związku?

Nasza działalność ma za zadanie przede wszystkim zrze-
szać i angażować emerytów, rencistów oraz inwalidów. 
Działania związku polegają na uczestnictwie w wielu 
projektach. Dotyczą one zarówno sfery kulturalnej, życia 

CZUJEMY SIĘ RODZINĄ
Rozmowa z p. bożeną Skałą – Przewodniczącą ZeRiI W Głogowie Małopolskim.



11Ziemia GłoGowska 3/2020 kULTURa

publicznego, jak i aktywności fizycznej. Należą do nich 
między innymi zajęcia na basenie czy nordic walking. Dla 
przykładu, w okresie od maja do grudnia zeszłego roku 
seniorzy uczęszczali na zajęcia „Działający Senior – In-
spirujący Animator”. Szkolenie odbyło się w ramach za-
dania publicznego, współfinansowanego ze środków Mi-
nisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poprzez 
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych. Brało w nich udział 26 osób, w tym 2 osoby 
spoza związku. Podczas zajęć miałyśmy możliwość m.in. 
nauki malowania na drewnie. Włączamy się również w or-
ganizację kiermaszy, Dni Głogowa, wykopków i innych 
wydarzeń gminnych. Organizujemy ogniska, wycieczki 
czy wyjazdy rehabilitacyjne do sanatorium. Stale chcemy 
działać. W naszym związku narodziło się wiele ciekawych 
inicjatyw, m.in. założenie grupy teatralnej Antynuda, któ-
ra obecnie działa pod skrzydłami MGDK. Widzimy, że na-
sza działalność jest potrzebna seniorom. Często pytają oni 
o spotkania, chcą w nich uczestniczyć. 

Czego Państwo sobie – jako związkowi – chcieliby życzyć? 

Przede wszystkim, by trwał i się rozwijał. Czujemy się 
w nim jak rodzina. Chciałabym, żeby ciągle się powiększał 
o nowych członków i rozwijał swoją działalność. 

Tego zatem Państwu życzymy. Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała Monika Wasiluszko

Obecna przewodnicząca ZERiI w Głogowie Młp., p. Bożena Skała

Czy w związku z objęciem tak odpowiedzialnego stanowi-
ska w strukturach PZERiI czuje się Pani wyróżniona, czy 
może przeważa poczucie odpowiedzialności? 

Na stanowisko przewodniczącej Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Okręgowego w Rze-
szowie zostałam powołana w dniu 14 lutego 2020 roku na 
posiedzeniu plenarnym zarządu. Jest to dla mnie zarówno 
wyróżnienie, jak i wielkie wyzwanie. Wiąże się z odpowie-
dzialnością i dalszą ciężką pracą. 

Jakie obszary obejmuje swoją działalnością Okręgowy Za-
rząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Rzeszowie?

Okręgowy Zarząd PZERiI skupia organizacje niższego 
szczebla. Są to oddziały rejonowe mające swoje siedziby 
w takich miastach jak: Baranów Sandomierski, Dynów, Ja-
rosław, Jasło, Kolbuszowa, Łańcut, Nowa Dęba, Nowa Sa-
rzyna, Kańczuga, Przemyśl, Przeworsk, Rudnik nad Sanem, 
Sanok, Sędziszów Małopolski, Ropczyce, Stalowa Wola, 
Skołyszyn, Tarnobrzeg, Zagórz, Lubaczów, Brzozów, Le-
żajsk czy właśnie Głogów Małopolski. 

Jakie są główne cele działalności PZERiI?

Związek ma na celu przede wszystkim aktywizację seniorów 
poprzez organizację różnego typu wydarzeń, takich jak spo-
tkania rocznicowe, Dzień Inwalidy czy też wielu wycieczek, 
spotkań przy muzyce oraz turnusów rehabilitacyjnych, któ-
re cieszą się sporym zainteresowaniem. Staramy się również 
kultywować zwyczaj odwiedzin osób chorych, członków 
związku i wręczania im przy tej okazji drobnych upominków. 

Czy ma Pani sprecyzowane plany na swoją działalność 
jako przewodnicząca?

Na pierwszym planie stawiam działania na rzecz dalszego 
rozwoju związku, przez co rozumiem między innymi pozy-

skiwanie nowych członków. Natomiast w dalszej kolejności 
planuję kontynuowanie organizacji wypoczynku, turnusów 
rehabilitacyjnych, a także wycieczek krajowych i zagranicz-
nych dla członków związku. 

Jak wygląda procedura przyjęcia nowego członka? Czy 
każdy może wstąpić w jego szeregi?

Do grona członków naszego związku może dobrowolnie wstą-
pić każdy, kto jest emerytem, rencistą czy inwalidą. Jeżeli wy-
raża taką wolę, przychodzi do biura PZERiI znajdującego się 
w najbliższej okolicy miejsca swojego zamieszkania, następnie 
wypełnia odpowiednią dokumentację i przez opłacenie wpiso-
wego i składki członkowskiej staje się naszym członkiem. 

Ilu członków zrzeszonych jest obecnie na terenie okręgowe-
go oddziału PZERiI?? 

Na terenie działalności naszego okręgowego oddziału 
w Rzeszowie zrzeszonych jest około 5000 członków, regu-
larnie opłacających składki członkowskie. 

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała Monika Wasiluszko

WYRÓŻNIENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Rozmowa z panią Kazimierą Stępień – pierwszą w historii mieszkanką naszej gminy, która została przewod-
niczącą Zarządu Okręgowego Polskiego Związku emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rzeszowie. 

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

Grupa AA EDEN
w Głogowie Młp. zaprasza na spotkanie w każdy czwartek o godz. 
18.00 w MGDK w Głogowie Młp. w pok. nr 109. Mitingi otwarte dla 
wszystkich zainteresowanych odbywają się w każdy pierwszy czwar-
tek miesiąca. Tel. 515 249 728

BIBLIOTEKA POLECA
O krok za daleko, Harlan Coben
Sekrety nigdy nie umierają. Simon 
Greene żyje na krawędzi obłędu. Od 
miesięcy szuka swojej córki, Paige. 
Kiedy wreszcie trafia na jej ślad – 
namierza ją w Central Parku, gdzie 
ćpuni grają dla pieniędzy przy po-
mniku Lennona – na jego drodze 
staje Aaron, człowiek, przez którego 

uciekła. A Paige znowu znika. Tym razem jednak Simon 
nie zamierza odpuścić – za wszelką cenę chce sprowadzić 
córkę do domu. Ale sytuacja się komplikuje. W mieszkaniu, 
w którym koczowała dziewczyna, zostają znalezione zwłoki 
Aarona. A kiedy żona Simona, do której ktoś strzelał, wal-
czy o życie, on musi zadać sobie pytanie – w co wplątała 
się ich córka? I czy to ona zabiła? Aby znaleźć odpowiedź, 
Simon posunie się nawet… o krok za daleko.

Na domowym froncie, Kristin 
Hannah
Szczera opowieść o miłości, cierpie-
niu, heroizmie, honorze i nadziei. 
Michael i Jolene Zarkades, mał-
żeństwo z dwunastoletnim stażem, 
przechodzi głęboki kryzys. Jednak 
życie toczy się dalej i nic nie zwalnia 
małżonków z konieczności radzenia 
sobie z codziennymi problemami: 

wychowywaniem dzieci, pracą, płaceniem rachunków. Kie-
dy Jolene niespodziewanie dostaje rozkaz wyjazdu na teren 
objęty wojną, Michael, adwokat, musi się zająć ich dwie-
ma córkami. Jolene bardzo przeżywa rozstanie z rodziną, 
jednak jako zawodowy żołnierz rozumie pojęcie służby. 
W listach do domu maluje idylliczny obraz życia na fron-
cie, oszczędzając rodzinie drastycznych szczegółów. Nieste-
ty, wojna zmienia Jolene w sposób, jakiego żadne z nich się 
nie spodziewało, a Michael, zmagając się z najczarniejszymi 
lękami, musi stoczyć walkę o ratowanie rodziny.

Pan babington, i jego niezwykła 
klasa, Tim Harris
Uwaga, pan Babington nadjeżdża! 
A wraz z nim mnóstwo śmiechu, 
zabawy, historii z dreszczykiem 
i niczym nieograniczonej wyobraźni! 
„Pan Babington jest nadzwyczajnym 
nauczycielem, a to jest nadzwyczajna 
książka”. Pan Babington na pewno 
nie jest zwykłym nauczycielem. Gdy 

trafia do klasy 12B zmienia się wszystko – lekcje przestają 
być nudne, dzieci odkrywają lub rozwijają swoje talenty, za-
czynają dziać się cuda… A najbardziej niezwykłe w nim jest 
to, że zupełnie nie chce być postrzegany jako niezwykły…

 MGBP w Głogowie Młp.

Czytelnia MGBP ledwie pomieściła uczestników XXX spo-
tkania z cyklu „Z dziejów Głogowa”. Minęło już siedem lat 
od chwili, kiedy głogowska biblioteka zorganizowała pierw-
sze spotkanie. Przez ten czas wielu sympatyków zgłębiania 
naszej lokalnej historii miało okazję poznać mnóstwo faktów 
i ciekawostek z przeszłości. Wytworzył się wręcz krąg stałych 
bywalców spotkań historycznych, do których cały czas dołą-
czają nowe osoby. Wobec braku w Głogowie Młp. muzeum 
regionalnego lub innej instytucji o podobnym charakterze, 
spotkania „Z dziejów Głogowa” są jedyną formą edukacji 
o historii regionalnej prowadzoną w sposób ciągły.
Tematem piątkowego spotkania było życie mieszkańców na-
szego miasta w okresie powojennym. Zakończenie drugiej 
wojny światowej przyniosło wyzwolenie od niemieckiego 
okupanta, ale i postawiło przed polskim społeczeństwem 
wyzwanie w postaci odbudowy państwa po wojennych 
zniszczeniach. W przypadku Głogowa Młp. należało odbu-
dować spalony w 1943 r. ratusz, wyremontować zdewastowa-
ną szkołę, odtworzyć zlikwidowaną w czasie wojny bibliote-
kę, na nowo zacząć kształtować polską kulturę.
Ogromnym problemem było zaopatrzenie ludności zarówno 
w artykuły spożywcze, jak i przemysłowe. Nadal obowiązywa-
ły kontyngenty przymusowych dostaw dla państwa produk-
tów rolniczych, co uniemożliwiało wyjście z biedy. Władze 
samorządowe były zasypywane prośbami o umorzenie podat-
ków z powodu braku możliwości ich zapłaty albo o darmowe 
przydziały materiału budowlanego na odbudowę zniszczo-
nych domów czy o żywność i ubrania pochodzące z darów 
UNRRA. Powojenny Głogów Młp. zmienił też swoje oblicze, 
zniknęli z niego wszyscy Żydzi, którzy przed wojną wpłacali 
do budżetu miejskiego niemal połowę wszystkich podatków. 
Z tym też trzeba było sobie jakoś poradzić.

Robert Borkowski, dyrektor MGBP w Głogowie Młp.

JUBILEUSZOWE  
XXX SPOTKANIE Z CYKLU 
„Z DZIEJÓW GŁOGOWA”
W piątek 28 lutego br. w Miejsko Gminnej bibliotece Pu-
blicznej odbyło się kolejne spotkanie historyczne. Tym 
razem poruszanym tematem były czasy powojenne.

Podczas spotkania dochodziło do ciekawych dyskusji
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Uczestników spotkania uroczyście przywitała Wojewoda 
Podkarpacki Ewa Leniart wspólnie z wicewojewodą Jolan-
tą Sawicką. W spotkaniu wzięli udział Seniorzy – uczest-
nicy Dziennych Domów i Klubów z województwa podkar-
packiego, którzy przygotowali wspaniałe przedstawienia, 
m.in. recytowali znane fraszki, przedstawili humorystycz-
ną bajkę, śpiewali piosenki, którymi zaciekawili i rozbawi-
li zgromadzone dzieci. Natomiast młode pokolenie, m.in 
wychowankowie naszych świetlic, młodzież z placówek 
wsparcia dziennego, dzieci z przedszkoli oraz szkół pod-
stawowych z Rzeszowa, również przygotowało występy 
dla Seniorów. Wychowankowie świetlic MGOPS uświet-
nili ten dzień układem tanecznym „Smerfny Rap”, czter-
nastu tancerzy pięknie ucharakteryzowanych wspaniale 
zatańczyło i zachwyciło Seniorów, którzy docenili zaanga-
żowanie dzieci gromkimi brawami i pochwałami. Na za-
kończenie uczennica Zespołu Szkół w Wysokiej Głogow-
skiej, wolontariuszka świetlicy socjoterapeutycznej Kasia 
Hess zaśpiewała piosenkę z repertuaru Hanny Banaszak 
„Pogoda Ducha”, która wspaniale podsumowała ten dzień 
międzypokoleniowej aktywności. 

W imieniu dyrekcji MGOPS, kadry świetlic i wychowan-
ków serdecznie dziękujemy za zaproszenie i możliwość 
wzięcia udziału w „Międzypokoleniowym Dniu Aktywno-
ści”, który okazał się doskonałą formą integracji Seniorów 
z Dziećmi jak również okazją do zwrócenia uwagi na ważną 
rolę osób starszych – babć i dziadków – w kształtowaniu 
odpowiednich postaw u młodych ludzi. 

Justyna Ładoś

MIĘDZYPOKOLENIOWY DZIEŃ AKTYWNOŚCI
W dniu 25.02.2020 r. grupa dzieci ze świetlicy w Wysokiej Głogowskiej, reprezentująca gminne świetlice 
socjoterapeutyczne MGOPS w Głogowie Młp., wzięła udział w wydarzeniu „Międzypokoleniowy dzień ak-
tywności” zorganizowanym w Podkarpackim urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

W okresie od 1.06.2019 do: 30.09.2022 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Ma-
łopolskim w partnerstwie z Firmą Reslogitstic – liderem w branży logistycznej i magazy-
nowej w Polsce południowo-wschodniej realizuje program współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 PROFESJONALNy LOGISTyK. 
W ramach modułowego systemu kształcenia, który będzie prowadzony w technikum 
– część zajęć będzie się odbywała na terenie Reslogistic. Pracownia logistyki będzie wy-

posażona w programy, na których codziennie pracują pracownicy Reslogistic, po to, by 
jak najpłynniej odbywał się proces zapoznawania uczniów ze specyfiką zakładu. Wykwa-
lifikowani pracownicy obejmą pieczę nad uczniami podczas płatnych staży odbywających 
na terenie Reslogistic. TECHNIK LOGISTyK jest to zawód z przyszłością, cieszący się 
coraz większą popularnością, dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy, 
zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ze względu na konieczność łączenia ze 
sobą różnych transportów, sztukę negocjacji w logistyce, z marketingiem, zarządzeniem 
działalnością logistyczną, przewozami międzynarodowymi itp. To zawód dla tych, którzy 
nie boją się wyzwań, są przedsiębiorczy i odważni, mają zdolności organizacyjne oraz 
potrafią planować.
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Na półmetku realizacji projektu edukacyjnego  
Nowa jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Głogowie Młp.

Początek roku szkolnego sprzyja dokonywaniu podsumowań tego, co udało się w jego trak-
cie zrealizować. Jest to również dobry czas na to, by przyjrzeć się osiągnięciom i korzyściom 
wynikającym z wdrażania od września 2019 r. w Szkole 
Podstawowej w Głogowie Młp. projektu Nowa jakość 
kształcenia w Szkole Podstawowej w Głogowie Młp. 
Głównym celem programu był wzrost kompetencji klu-
czowych uczniów w zakresie nauk matematyczno-przy-
rodniczych i technologii informacyjnej. W tym roku 
szkolnym zostały zrealizowane zajęcia rozwijające z ma-
tematyki, fizyki, geografii, a w przyszłym roku szkolnym 
kontynuowane będą z szachów i programowania oraz 
rozpoczną się zajęcia z biologii i chemii.
Dzięki prowadzonym zajęciom z geografii, fizyki, ma-
tematyki i programowania, u uczniów kształtowana 
była umiejętność analitycznego myślenia i twórczego 
rozwiązywania problemów. Pomogły w tym na pew-
no przeprowadzone na poszczególnych przedmiotach 
doświadczenia i eksperymenty. Metoda eksperymentu 
wzmogła kreatywność i aktywność poznawczą mło-
dzieży, rozwinęła zainteresowanie otaczającym światem, 
nauczyła krytycznego myślenia i wyciągania wniosków. 
Prowadzone zajęcia niewątpliwie podniosły jakość pro-
cesu kształcenia. Projekt dał uczniom możliwość inicjo-
wania, odkrywania i rozwijania własnych zainteresowań. 
Młodzi ludzie uczyli się przez działanie i doświadczanie. 
Pozytywna motywacja własnymi postępami zwiększyła 
zdolność rozwiązywania problemów, skłonność do po-
głębiania wiedzy i kształtowania nowych umiejętności. 
W ostatnim czasie szkoła pozyskała dodatkowo po-
moce z fizyki i chemii, m.in. zestawy podstawowych 
obwodów elektrycznych, teleskop, zestawy magnesów 
sztabkowych i podkowiastych, krążki Newtona z wi-
rownicą, zestawy soczewek i lustra wypukło-wklęsłe, 
termometry i parownice. 
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WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA WODĘ I ŚCIEKI 

ZMIANA NUMERU KONTA !!! 

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

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

 

Prosimy o dokonywanie wpłat na nowy, indywidualny numer 
konta. 

Powyższa informacja nie dotyczy podmiotów gospodarczych  
i instytucji.  

EkoGłog Sp. z o.o., chcąc zachęcić klientów do przechodzenia z faktury tradycyjnej na fakturę elektroniczną, tzw. e-Fakturę, od 
1.01.2020 r. do 31.03.2020 r. wydłuża PROMOCJĘ Z UPOMINKIEM*. 
Każdy klient, który w ww. terminie założy profil na platformie e-Faktura, otrzyma upominek w postaci Slim PowerBank 2200mAh.
Dzięki usłudze e-Faktura klient ma możliwość otrzymywania faktur drogą elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszeniowym 
e-mail. E-faktura jest wygodnym i ekologicznym sposobem otrzymywania faktury. Każdą otrzymaną e-fakturę można zapisać w pa-
mięci urządzenia, dzięki czemu nie ma ryzyka zgubienia dokumentu. W razie potrzeby można ją oczywiście także wydrukować. 
Aktywacja e-Faktury jest szybka i prosta. Należy wejść na stronę Spółki EkoGłog http://www.ekoglog.pl/ i już w głównym menu 
mamy zakładkę „e-Faktura”. Znajduje się tam formularz wyrażenia zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, który 
należy wypełnić i przesłać drogą elektroniczną.
* Regulamin PROMOCJI dostępny na stronie internetowej: www.ekoglog.pl.

WYDŁUŻONY CZAS TRWANIA PROMOCJI!
PROMOCJA Z uPOMINKIeM dla posiadaczy profilu na platformie e-faktura

W związku z licznym zainteresowaniem PROMOCJĄ Z uPOMINKIeM  
ekoGłog wydłuża czas jej trwania do 31.03.2020 r.

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA WODĘ I ŚCIEKI

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

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

Prosimy o dokonywanie wpłat na nowy, indywidualny numer konta.

Powyższa informacja nie dotyczy podmiotów gospodarczych i instytucji.
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„Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem”
26 marca br. w ramach realizacji projektu „Złota jesień – każdy z nas bę-
dzie seniorem” została otwarta placówka Dzienny Dom Pomocy w Bu-
dach Głogowskich. Dom jest miejscem integracji społecznej i służy naj-
starszym członkom naszej społeczności lokalnej. W budynku znajdują 
się pomieszczenia do rehabilitacji i fizjoterapii, odpoczynku, aktywiza-
cji, jak również grota solna z mikroklimatem wspomagającym leczenie 
wielu chorób oraz sala doświadczeń świata.
Seniorzy mają zapewnione m.in.: zaspokojenie podstawowych potrzeb ży-
ciowych, usługi rehabilitacji, usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, dwa posiłki, 
terapię zajęciową, transport, dostęp do usług kulturalnych oraz rekreacyjnych.
Gmina Głogów Małopolski w ramach projektu realizuje również na tere-
nie gminy usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc 
sąsiedzką oraz usługi teleopieki. Usługi są świadczone średnio 2 godziny 
dziennie przez 7 dni w tygodniu.
Głównym celem podejmowanych działań jest pomoc osobom starszym 
w utrzymaniu samodzielności w codziennym funkcjonowaniu. Poprzez 
zastosowanie wielorakich form aktywności osoby starsze rozwijają swoje 

zainteresowania, mają możliwość podtrzymywania kontaktów społecznych 
oraz wzbudzenia motywacji do usprawniania fizycznego i psychicznego.
Usługi opiekuńcze polegają na pomocy osobie starszej w zaspokajaniu co-
dziennych potrzeb, zapewnieniu kontaktu z otoczeniem, opiece higienicz-
nej i pielęgnacyjnej. Z tej formy usługi korzysta 7 osób.
Usługi specjalistyczne dostosowane są do indywidualnych potrzeb wyni-
kających z niepełnosprawności i schorzeń osób starszych. W szczególności 
polegają na rehabilitacji i usprawnianiu zaburzonych funkcji organizmu 
i świadczone są przez wykwalifikowanych specjalistów. Tą formą pomocy 
objęte jest 22 osoby.
Sąsiedzkie usługi opiekuńcze mają charakter pomocy w dokonywaniu 
codziennych zakupów, przygotowywaniu posiłków, wykonywaniu prac 
porządkowych w domu i wokół niego, załatwiania za osobę starszą spraw 
urzędowych, lekarskich i innych. Usługi świadczone są dla 21 osób.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. In-
tegracja Społeczna Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych 
i zdrowotnych.
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Utworzenie nowej placówki było możliwe dzięki nawiąza-
niu współpracy Gminy Głogów Małopolski z firmą Reslogi-
stic Sp. z o.o. S.K. – silną podkarpacką lokalną marką, dzia-
łająca w sektorze logistyki magazynowej. Dzięki wsparciu 
funduszy unijnych otrzymanych ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020 (w ramach działania 9.4. Poprawa jako-
ści kształcenia zawodowego) placówka została wyposażona 
w profesjonalną pracownię logistyki, gospodarki materiało-
wej oraz komunikacji w języku obcym. Ponadto uczniowie 
otrzymali podręczniki, które mogą wypożyczyć na cały rok, 
zbiory zadań, zeszyty ćwiczeń, plansze edukacyjne, drobne 
pomoce naukowe.

Oprócz zdobywania i pogłębiania wiedzy ogólnej na za-
jęciach z przedmiotów ogólnokształcących uczniowie 
technikum zdobywają wiedzę i umiejętności w zawodzie 
technik logistyk na zajęciach z przedmiotów zawodowych, 
tj.: podstawy logistyki, procesy magazynowe, organizacja 
pracy magazynu, obsługiwanie klientów i kontrahentów, 
procesy transportowe w logistyce, logistyka w jednostkach 
gospodarczych i administracyjnych, logistyka zaopatrzenia 
i produkcji, planowanie produkcji i dystrybucji, planowanie 
przepływów zasobów i informacji i in.

W planach na przyszłość jest zapewnienie młodzieży kształ-
cącej się w technikum możliwości odbywania płatnych sta-
ży w zakładach pracy, tak aby zapoznały uczniów z konkret-
nymi czynnościami zawodowymi i realiami pracy w branży. 
Dodatkowo uczniowie technikum zostaną objęci bezpłat-
nymi specjalistycznymi szkoleniami oraz warsztatami 
m.in. na temat praktycznych metod optymalizacji zapasów 
z zastosowaniem MS Excel, prognozowania i zarządzania 
kosztami w logistyce, spedycji i transportu w transakcjach 
krajowych i międzynarodowych czy sztuki autoprezenta-
cji i prowadzenia spotkań. Ponadto podopieczni nowego 

technikum będą mieli możliwość uczestnictwa w między-
narodowych targach logistyki, magazynowania i transportu 
odbywających się w Poznaniu i Sosnowcu. Na najlepszych 
absolwentów – zgodnie z deklaracjami właścicieli Reslogi-
stic – czekają miejsca pracy.

Technikum Logistyczne jest propozycją dla młodych ludzi, 
którzy poszukują ciekawego kierunku kształcenia, gwaran-
tującego pracę dzięki wszechstronności nauczania. Wykwa-
lifikowani technicy logistycy mogą znaleźć zatrudnienie 
w firmach logistycznych, spedycyjnych czy handlowych. 
Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzeda-
ży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu 
elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum 
dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i or-
ganizatorzy transportu. Stanowiska logistyczne tworzone są 
w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak 
i usługowych.

Anna Białek
nauczyciel w ZSO w Głogowie Młp.

TECHNIKUM LOGISTYCZNE W ZSO W GŁOGOWIE MŁP.
Technikum Logistyczne rozpoczęło swoją działalność w roku szkolnym 2019/2020, uzupełniając tym samym 
ofertę edukacyjną Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp. Młodzież w technikum kształci się 
w zawodzie technik logistyk (kod zawodu: 333107), a kwalifikacje zawodowe obejmują następujące kompe-
tencje: organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji oraz 
magazynowania, zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych. 
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Z PAMIĘTNIKA UCZNIA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO
Polszczyzna jest piękna, ponieważ szeleści jak jesienne liście, skrzypi jak mróz zimową porą, świszczy jak 
wiosenny wiatr, ale i tak rozgrzewa nas niczym lato ortografią i interpunkcją.

Po raz pierwszy obchodziliśmy Dzień Języka 21 lutego 
2020 r. w Szkole Podstawowej w Rudnej Małej. Święto to zo-
stało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 r. Jego 
data upamiętnia śmierć studentów z Bangladeszu, którzy 
zginęli podczas demonstracji w sprawie nadania ich języ-
kowi statusu języka urzędowego. Celem święta jest pomoc 
w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kul-
turowego. W Polsce Międzynarodowy Dzień Języka Ojczy-
stego, obchodzony od 2012 roku, ma na celu podnoszenie 
świadomości językowej i kształtowanie odpowiedzialności 
za poprawną polszczyznę. 
Mając na celu uświadomienie uczniom konieczności dbania 
o poprawną pisownię i wymowę oraz używania charaktery-
stycznych dla naszego języka znaków diakrytycznych (ogon-
ki i kreseczki przy literach), nauczycielki: Małgorzata Bieniek 
i Agnieszka Tłuczek zorganizowały dla uczniów klas IV-VIII 
dwugodzinne zajęcia propagujące kulturę językową. 
Uczniowie rozpoczęli od prezentacji tematycznych plakatów, 
które przygotowali wcześniej w klasach. Następnie obejrzeli 
prezentację multimedialną o genezie święta języka. Z kolei 
przystąpili do zadań praktycznych. Na początek – łamańce 
językowe. Trzeba było wyraźnie i bezbłędnie odczytać wylo-
sowane zdania, w których roiło się od pułapek artykulacyj-
nych. Jednym z najprostszych łamańców językowych było 
zdanie o „etykietowanych i nieotykietowanych butelkach 
ustawionych na półce”. Nadszedł czas na najtrudniejsze zada-
nie, a mianowicie dyktando. Ułatwieniem był fakt, że ucznio-
wie pisali je grupowo w klasach, następnie poprawiali na-

pisane dyktanda, wymieniając się pracami. Kolejne zadanie 
to poprawa błędów językowych w wylosowanych zdaniach. 
Uczniowie z łatwością uporali się z takimi „potworkami ję-
zykowymi” jak: „kontynuować dalej, wyłanczać, strzelać nad 
i obok bramki, żenić się z mężczyzną” itp. Na zakończenie 
– znów grupowe – rozwiązywanie krzyżówki, której hasło 
brzmiało: „Ćwiczenie czyni mistrza”. 
Przeprowadzone zajęcia skutecznie zainteresowały uczniów 
i zaangażowały do wspólnej pracy i rywalizacji. Należy wie-
rzyć, ze uświadomiły im także potrzebę dbałości o popraw-
ną polszczyznę na co dzień, a nie tylko od święta. 

Agnieszka Tłuczek – SP w Rudnej Małej 

marzec 2020
Ferie mamy już dawno za sobą. Jak to powiedział jakiś mądry człowiek: 
„Wszystko, co dobre, szybko się kończy”. Nie wiem, czy to Kochanow-
ski, Różewicz, czy Mickiewicz, bo przed egzaminem wszystko mi się 
miesza, ale jedno jest pewne – są to święte słowa. 
Do szkoły wróciliśmy pełni energii, czego nie zapomnieli wytknąć nam 
nasi ukochani nauczyciele. Szybko jednak wróciliśmy do naszego stanu 
sprzed dwutygodniowej przerwy, czyli wybuchowej mieszanki ekscy-
tacji z rozleniwieniem. Wbrew pozorom to wcale się nie wyklucza… 
Od tego czasu wzięliśmy udział w wielu interesujących akcjach. Niektó-
re z nich były poważne i uczyły nas empatii oraz szacunku do innych. 
Uczestniczyliśmy na przykład w uroczystym marszu z okazji Dnia 
Pamięci Ofiar Holokaustu, a członkowie Szkolnego Koła Caritas od-
wiedzili podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego z okazji 
Światowego Dnia Chorego. Inne wydarzenia służyły przede wszystkim 
rozrywce: bale karnawałowe, poczta walentynkowa, wycieczki klasowe 
itp. Kibicowaliśmy też naszym sportowcom, którzy tradycyjnie nas nie 
zawiedli i mogli pochwalić się licznymi sukcesami. To dla nas powód 
do dumy i radości! 
Największe emocje wywołały chyba pokazy fizyczno-chemiczne „Face-
book to nie wszystko, zrób coś dla nauki” grupy Chemical Power. Z za-
ciekawieniem oglądaliśmy eksperymenty z użyciem ognia. W pewnym 
momencie zrobiło się niebezpiecznie, bo prowadzący podpalił podło-
gę! Pomyśleć, że tak niewiele brakowało, a przepadłaby nam kartkówka 
z matematyki…
W szkole zapanowała też moda na zdrowe odżywianie. Już się przyzwy-
czailiśmy do tego, że w kuchennych magazynach brakuje soli, a w sklepi-

ku już od dawna nie ma Laysów i czekoladowych drożdżówek, ale wspól-
ne przygotowywanie soków, zdrowych kanapek i sałatek na lekcjach to 
już lekka przesada. My też robiliśmy taki koktajl na wychowawczej. Każ-
dy musiał przynieść wylosowany przez siebie składnik. Nie miałbym nic 
przeciwko, gdyby trafiło mi się jabłko lub banan, ale gdy zobaczyłem, co 
przyniosło mi moje słynne „szczęście”, nasunęło mi się na myśl tylko jed-
no pytanie: „Co to w ogóle jest seler naciowy?!”. Muszę jednak przyznać, 
że sok wyszedł nam bardzo dobry i ze smakiem go wypiliśmy. Nawet 
byłbym z tego zadowolony, gdyby nie jeden mały szczegół. To był tłusty 
czwartek… Następnym razem zaprosimy na taką lekcję kulinarną pana 
z Chemical Power. Może zgodzi się, żebyśmy razem coś usmażyli…

uczniowie kl. 8a SP w Głogowie Młp. z wychowawczynią Ewą Furgałą
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REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

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

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

mieszkaniowych na zasadach najmu
•	 wynajmowania lokali użytkowych znajdujących się w budynkach spółki
•	 sprawowania na podstawie umów zlecenia zarządu nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi własności spółki
•	 sprawowania zarządu nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej części współwłasność spółki
•	 prowadzenia innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowania lub nabywania bu-

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

lokale mieszkalne
Oferujemy Państwu wysokiej jakości usługi. 

Dbamy, by oferowane przez nas lokale spełniały najwyższe standardy i znajdowały się w atrakcyjnych miejscach.

Jednym z nich jest sukces Julii Chmielowiec, uczennicy 
klasy 1d SLO, która zakwalifikowała się do III Centralne-
go Etapu XLIII Olimpiady Języka Francuskiego. 10 stycznia 
bieżącego roku Julia w towarzystwie około siedemdziesię-
ciu uczestników z okręgu krakowskiego, w którego skład 
wchodziły aż trzy województwa: małopolskie, podkar-
packie i świętokrzyskie, zmagała się z testem pisemnym 
i egzaminem ustnym. Jak jej poszło? Wyśmienicie! Podczas 
eliminacji w Krakowie reprezentantka SLO uzyskała naj-
wyższy wynik, pokonując między innymi uczniów z Kra-
kowa, Rzeszowa i Kielc, tym samym znalazła się w gronie 
61 najlepszych uczniów z całej Polski. 

 – Dziewiąte miejsce w skali kraju to ogromny sukces, który 
bardzo nas cieszy – mówi dyrekcja ZSO.

W dalszej kolejności finaliści przystąpią do zmagań egzami-
nacyjnych w dniach 2-4 kwietnia 2020 r. w Łodzi. Należy za-
znaczyć, że etap centralny wymaga bardzo dobrej znajomo-
ści francuskiej literatury, historii, kultury, sztuki i cywilizacji 
krajów francuskiego obszaru językowego. Etap centralny wy-
łoni finalistów i laureatów tej prestiżowej olimpiady. 

Gratulujemy dotychczasowego sukcesu i życzymy powo-
dzenia w finale. 

Opiekunem uczennicy jest nauczyciel języka francuskiego 
w SLO p. mgr Brygida Pastuła-Szeląg.

Kolejnym sukcesem może pochwalić się uczennica klasy 
3 SLO – Martyna Grochala – która znalazła się wśród 240 
uczniów z województwa podkarpackiego, którzy otrzymali 
stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Na-
rodowej. Nagrodę odebrała z rąk podkarpackiego kuratora 
oświaty p. Małgorzaty Rauch oraz wojewody podkarpackie-
go p. Ewy Leniart.

Uczniowie ZSO osiągają również sukcesy sportowe. Szkol-
ne koszykarki zostały wicemistrzyniami powiatu. W roze-
granych w Dynowie zawodach reprezentantki ZSO wygra-

ły dwa z trzech meczów i zdobyły srebrne medale. Zespół 
dziewcząt wystąpił w składzie: Magdalena Cebula, Zuzanna 
Cisek, Emilia Gawrzoł, Amelia Kasica, Wiktoria Kołodziej, 
Weronika Kołodziej, Julia Ozimek, Anita Sałata, Wiktoria 
Sączawa. Opiekunem zespołu jest p. mgr Maciej Rusin.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy dalszych 
sukcesów całej społeczności szkolnej. 

Monika Wasiluszko

SUKCESY GŁOGOWSKICH LICEALISTÓW
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim od lat cieszy się dobrą opinią zarówno wśród 
rodziców, jak i wśród uczniów. Wszystko to zasługa domowej, rodzinnej atmosfery, w której uczniowie czują 
się swobodnie oraz wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej, która całym sercem wierzy w uczniów i ich 
możliwości. efektem takiej współpracy młodzieży i nauczycieli są liczne sukcesy odnoszone przez uczniów. 
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W książce „Dzieje Głogowa Małopolskiego. Lata 1570-
1945” na stronie 407 znajduje się ilustracja, która podpisa-
na jest „Stanisław Krzyś z pracownikami apteki Henryka 
Brandlera”. Data wykonania zdjęcia nie jest podana. Przy 
pomocy dość silnego szkła powiększającego doszłam do 
90 procent pewności, że oprócz lekarza Stanisława Krzysia 
osoby określone jako „pracownicy apteki” to są mgr Jan 
Zaufall i jego siostra Irena. Oboje pracowali w głogow-
skiej aptece w czasie II wojny światowej do mniej więcej 
marca-kwietnia 1945 r., a może trochę krócej – nie jestem 
w stanie teraz tego ustalić. Ich wyjazd może się nawet wią-
zać z nagłym opuszczeniem Głogowa przez Stanisława 
Krzysia. [Jan Zaufall pochodził z Rzeszowa i był potom-
kiem niemieckich kolonistów z XVIII w. W czasie wojny 
Niemcy wyznaczyli go na zarządcę powierniczego dla ap-
teki prowadzonej przez Henryka Brandlera, głogowskiego 
Żyda, zamordowanego w czerwcu 1942 r. Po jego śmierci 
objął jej prowadzenie bezpośrednio. Z kolei nagły wyjazd 
z Głogowa Stanisława Krzysia, który nastąpił w marcu 
1945 r., spowodowany był tym, że jego osobą zaczęło się 
interesować NKWD – R. B.].

Mgr Jan Zaufall ożenił się z wdową po zastrzelonym leśni-
ku, która samotnie wychowywała małą córeczkę, i wszyscy 
udali się na północ Polski – chyba towarzyszyła im rów-
nież siostra. Niestety, choroba, na którą cierpiał, rozwinęła 
się i po jakimś czasie przyszła wiadomość o jego śmierci. 
Gdyby nie wojna, doktoryzowałby się jesienią 1939 r., poka-
zywał mi przygotowaną do obrony pracę doktorską z dzie-
dziny chemii farmaceutycznej. Od początku 1944 r. wraz 
z nimi pracowała w aptece również Jadwiga Traczewska, 
córka Antoniego i Elżbiety z Ginterów, którzy podczas całej 
II wojny światowej mieszkali w Głogowie.

Bardzo mnie dziwi, że pan Jerzy Krzyś nie przekazał jakichś 
wiadomości o współpracy swojego ojca z rodzeństwem Za-
ufallów. Pan magister, podobnie jak Stanisław Krzyś, dzia-
łał w konspiracji akowskiej. Nie mógł ze względu na stan 
zdrowia uczestniczyć w akcjach zbrojnych, względnie in-
nych, fizycznie wyczerpujących działaniach. Był natomiast 
bardzo czynny w organizacji opieki zdrowotnej, zbiórkach 
środków na leki lub samych leków i opatrunków. Wiem, że 
pracował nad lekami, tzn. starał się sporządzić nowe me-
dykamenty, zastępujące te trudne do dostania. Stanisław 
Krzyś współdziałał z nim, m.in. wypróbował działanie le-
ków na osobach ze swojej rodziny. Magister, w gronie bliż-
szych znajomych zwany „Apcio”, po długich próbach, gdy 
już był pewny, że wynaleziony i wypróbowany odpowiednik 
danego leku może iść do ludzi, ustalał z doktorem wpro-
wadzenie go do użytku. Postanowiono, że specyfik zostanie 
zaaplikowany drogą tylko przez aptekę w Głogowie. Na ra-
zie składniki słusznie pozostawały tajemnicą i znane były 
jedynie obu panom.

Zdarzyła się w związku z tym zabawna historia. Pan dok-
tor wystawił receptę z określeniem nowości „Spec. Apcio”. 
Pacjentem był ktoś z niedaleko położonej od Głogowa wsi, 

osoba znana ze stosunkowo nierozgarniętego charakteru. 
Na specyfik mgr. Zaufalla była recepta oddzielna z zagadko-
wym napisem „Apcio” i doktor wytłumaczył delikwentowi 
dokładnie, że receptę tę może zrealizować tylko w Głogo-
wie, bo inne apteki takiego lekarstwa nie mają.

Mimo to na drugi dzień, niemal skoro świt, pacjent zjawił 
się na pierwszym piętrze kamienicy, w której miał swój ga-
binet doktor. Był nieco wyprowadzony z równowagi. Od 
razu zwrócił się z zażaleniem, że obleciał wszystkie apteki, 
jakie były w sąsiednich miejscowościach. Nigdzie o takim 
lekarstwie nie słyszeli albo twierdzili, że pan doktor mógłby 
nieco wyraźniej pisać.

– Niech mi więc doktór napisze wyraźnie albo zmieni  
lekarstwo!

Pan doktor poszedł z rozsierdzonym pacjentem do apteki, 
gdzie już było trochę tego niezwykłego leku, oczywiście z na 
nowo napisaną receptą. Lekarstwo otrzymał pacjent bez-
płatnie, co stanowiło rekompensatę za jego nerwy i trudy.

Byłam po coś – nie pamiętam, po co – w aptece, ze strasz-
nym kilkutygodniowym katarem, którym zaraziłam się 
w poczekalni dentystycznej. Było to już w 1944 r., gdyż wów-
czas pracowała tam Jadzia Traczewska. W aptece dostałam 
przypadkową pomoc, akurat coś robiono przy dużym słoju 
z amoniakiem. Jakoś tak blisko stałam, że wciągnęłam ulat-
niające się opary. Mało się nie wywróciłam, łzy poleciały, ale 
katar się skończył. Takiego już nigdy nie miałam. Właśnie 
to wówczas dowiedziałam się o tym zajściu z receptą. Tro-
chę mówiłyśmy o tak częstym u nas niedowiarstwie w przy-
padku nowości, a także żartowaliśmy z tego pacjenta.

Pan mgr Zaufall dopomógł mi w nauce fizyki i chemii, 
kiedy sama przerabiałam materiał III klasy gimnazjum, za 
co byłam mu bardzo wdzięczna. Był bardzo oczytanym, 
interesującym się literaturą, sztuką i muzyką człowiekiem. 
Z panią Ireną także bardzo lubiłam rozmawiać, była łącz-
niczką w AK.

Opracował Robert Borkowski

APTEKARZ JAN ZAUFALL
Poniżej prezentuję fragment opowieści pani Teresy Mastalskiej-Chwiejczak, w którym autorka przypomina 
sylwetkę Jana Zaufala prowadzącego aptekę w Głogowie Małopolskim w czasie II wojny światowej. Postać 
ta jest dzisiaj całkowicie zapomniana.

Wnętrze apteki Henryka Brandlera. Od lewej stoją Stanisław Krzyś,  
Irena i Jan Zaufalowie (zdjęcie ze zbiorów J. Krawca)
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Ludwik Osiniak urodził się 25 sierpnia 
1899 r. w Głogowie Małopolskim. Był 
najstarszym dzieckiem Jana Osiniaka 
i Franciszki z domu Bąk. Miał młod-
sze rodzeństwo, braci: Stanisława (ur. 
1900 r.), Leona (ur. 1902 r.), Adama (ur. 
1903 r.), Karola (ur. 1909 r.) i siostrę Bro-
nisławę (ur. 1911 r.). Gdy Ludwik miał 
15 lat, wybuchła I wojna światowa. Jego 
ojciec został powołany do armii austro
-węgierskiej. Niestety zaginął gdzieś na 
froncie. Rodzina nigdy nie dowiedziała 
się, gdzie i kiedy poległ. Prawdopodob-
nie spoczywa w jakimś bezimiennym 
grobie. Nikt nie przypuszczał, że niemal 
podobny los spotka również Ludwika.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości Ludwik Osiniak wstąpił do policji 
państwowej. Służba zmusiła go do opusz-
czenia rodzinnego miasta, ale nie stracił 
z nim kontaktu z powodu zamieszkiwania w Głogowie jego 
matki i licznego rodzeństwa. Podczas służby w Nisku poznał 
Marię Ryś, którą poślubił w 1926 r. Rok później urodziła im 
się córka Michalina, a w 1930 r. na świat przyszła kolejna 
dziewczynka, której rodzice nadali imię Władysława. Rodzi-
na Ludwika Osiniaka przenosiła się wraz z nim do miejsco-
wości, do których go przydzielano. Do 1936 r. pełnił służbę 
na terenie województwa lwowskiego, a w 1937 r. w samym 
Lwowie. Awansowano go do stopnia starszego posterunko-
wego. Za wzorową służbę otrzymał odznaczenia, m.in. Me-
dal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości. Wszystko 
układało się dobrze aż do feralnego września 1939 r., który 
zastał go na posterunku w Drohobyczu.

Armia Czerwona, realizując tajne porozumienie paktu 
Ribbentrop-Mołotow, zajęła całą wschodnią część Polski. 
Polskich oficerów brano do niewoli i stopniowo osadzano 
w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Rów-
nież pozostałe służby mundurowe stały się obiektem zainte-
resowania rosyjskiego NKWD. Ludwik Osiniak jako funk-
cjonariusz policji państwowej szybko został aresztowany 
i trafił do obozu w Ostaszkowie. Zostało tam uwięzionych 
ponad 6300 osób, oficerów, policjantów, funkcjonariuszy 
służby więziennej, strażaków, a nawet urzędników. W mar-
cu 1940 r. Stalin i jego najbliżsi współpracownicy podjęli 
decyzję o wymordowaniu polskich jeńców, uznając ich za 
zdeklarowanych i nie rokujących nadziei poprawy wrogów 
władzy sowieckiej. Od 5 kwietnia 1940 r. z obozu w Ostasz-
kowie zaczęły się transporty do więzienia Obwodowego 
Zarządu NKWD w Kalininie, mieszczącego się przy ulicy 
Sowieckiej. Łącznie przetransportowano 6288 osób.

Przebieg mordu opisał w latach 90. XX w. były naczelnik 
NKWD w Kalininie Dmitrij Tokariew: Odpowiedzialni 

pracownicy przybyli z Moskwy do kiero-
wania tą operacją, a między nimi byli: 
starszy major bezpieczeństwa państwo-
wego Nikołaj Siniegubow […], następ-
nie Błochin, komendant NKWD ZSRR 
oraz kombrig Krywienko – dowódca 
Głównego Zarządu Wojsk Konwojo-
wych. [...] Łącznie około 30 osób uczest-
niczyło w rozstrzeliwaniach. [...] Sam 
Błochin brał udział. [...] Rozstrzeliwa-
nie było wykonywane przez kierowców 
i zwierzchnictwo. [...] Technologia była 
wypracowana przez Błochina, tak, i ko-
mendanta naszego Zarządu NKWD Ru-
banowa. Obili oni wojłokiem drzwi wy-
chodzące na korytarz, by nie było słychać 
strzałów w celach. Następnie wyprowa-
dzali skazanych przez korytarz, skręcali 
w lewo, gdzie była «czerwona świetlica». 
W czerwonej świetlicy sprawdzali we-

dług listy – czy zgadzają się dane. [...] Niezwłocznie zakła-
dali mu kajdanki i wprowadzali do celi, gdzie dokonywano 
rozstrzelania. Ściany celi też były obite materiałem dźwię-
kochłonnym. [...] Wprowadzali do celi i strzelali w potylicę. 
[...] Błochin włożył swoją odzież specjalną: brązową skórza-
ną czapkę, długi skórzany brązowy fartuch, skórzane brązo-
we rękawice z mankietami powyżej łokci. Na mnie wywarło 
to ogromne wrażenie – zobaczyłem kata! [...] Pierwszy raz 
przywieziono 300 ludzi. Okazało się, że za dużo. Noc była 
krótka i trzeba było kończyć już o świcie. Następnie zaczę-
to przywozić po 250. [...] Strzelano z Waltherów. To dobrze 
wiem, gdyż przywieźli ich całą walizkę. [...] Okazuje się, że 
pistolety szybko się zużywają. [...] Z tej celi było wyjście na 
podwórko. [...] Tamtędy wyciągali trupy, ładowali na samo-
chód i jechali.

Mord odbywał się nocą. Zwłoki nad ranem wywożono cię-
żarówkami do miejscowości Miednoje, gdzie w pobliskich 
lasach znajdował się ośrodek wypoczynkowy NKWD. Ko-
parki na bieżąco wykopywały doły, do których wrzucano 
ciała zamordowanych. Cała zbrodnia miała być okryta ta-
jemnicą. Gdy w kwietniu 1943 r. Niemcy ujawnili prawdę 
o grobach polskich jeńców w Katyniu – więźniów obozu 
w Kozielsku – stało się jasne, że pozostali jeńcy również nie 
żyją. Jednak Stalin i jego następcy nie chcieli przyznać się 
do zbrodni.

Dopiero w 1990 r. władze ZSRR potwierdziły, że Polacy 
zginęli z rąk enkawudzistów. W latach 1994-1995 przepro-
wadzono w Miednoje ekshumacje, które ujawniły 25 dołów 
śmierci. W jednym z nich spoczywa Ludwik Osiniak. Po-
śmiertnie został awansowany na stopień aspiranta. Obecnie 
w Miednoje znajduje się Polski Cmentarz Wojenny.

Robert Borkowski

LUDWIK OSINIAK
GŁOGOWSKIE BIOGRAFIE

był ofiarą sowieckiej zbrodni ludobójstwa, dokonanej na polskich oficerach i policjantach w 1940 r. Jego 
żona i córki przez długie lata nie wiedziały, jakie były jego losy. Mogły się tylko domyślać, że należy go 
umieścić na tzw. liście katyńskiej.

Ludwik Osiniak
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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.

Mimo chłodnej, zimowej temperatury za oknem, atmosfera 
na głogowskiej hali sportowej była gorąca od emocji. Ze-
społy rywalizowały ze sobą w systemie „każdy z każdym”, 
dzięki czemu można było w sposób sprawiedliwy i miaro-
dajny wyłonić zwycięzców turnieju. 
Po rozegraniu przez każdy z zespołów wszystkich meczów, 
najlepszą drużyną okazała się Victoria Budy Głogowskie, któ-
ra zdobyła łącznie 16 punktów. Na drugim miejscu, z wyni-
kiem 15 punktów, uplasował się Orzeł Wysoka Głogowska I. 
Trzecie miejsce również wywalczył Orzeł, tym razem repre-
zentacja numer II, która dzięki wygranej z portem Lotniczym 
Jasionka zdobyła łącznie 9 punktów. Na dalszym miejscach, 
już poza podium, znalazły się drużyny w następującej kolej-
ności: Jedność Hucisko – z wynikiem 7 punktów, Niwa Gło-
gów Małopolski – 6 punktów, LKS Trzebownisko – 5 punk-
tów oraz Port Lotniczy Jasionka, który zdobył 3 punkty. 
Organizator zadbał również o nagrody indywidualne dla 
najlepszego bramkarza, najlepszego zawodnika oraz kró-
la strzelców. Pierwszy z tytułów przypadł Marcinowi Kozie 
z drużyny Orła Wysoka Głogowska, który wykazując się 
umiejętnościami na wysokim poziomie, sukcesywnie bronił 
bramki swojej drużyny przed atakami przeciwników. Najlep-
szym zawodnikiem turnieju został Krzysztof Baran – zawod-
nik zwycięskiej drużyny Victoria Budy Głogowskie. Tytuł 
Króla Strzelców również przypadł reprezentantowi Orła – 
Karolowi Kaczorowskiemu, który okazał się bezkonkuren-
cyjny, trafiając celnie do bramek przeciwnika aż 17 razy.
Serdecznie gratulujemy i życzymy wszystkim drużynom 
wielu sukcesów sportowych. 

Monika Wasiluszko

TURNIEJ O PUCHAR PREZESA ORŁA
9 lutego w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Głogowie Małopolskim odbył się Turniej Piłki Halowej Se-
niorów o Puchar Prezesa KS Orzeł Wysoka Głogowska. W rozgrywkach wzięło udział siedem drużyn: Victoria 
budy Głogowskie, Jedność Hucisko, LKS Trzebownisko, Port Lotniczy Jasionka, Niwa Głogów Małopolski oraz 
Orzeł Wysoka Głogowska I i Orzeł Wysoka Głogowska II.
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W okresie od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 gmina Głogów Małopolski 
w czterech szkołach, dla których jest organem prowadzącym, tj. w Zespole 
Szkół w Przewrotnem, Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej, Zespole Szkół 
w Budach Głogowskich oraz Zespole Szkół w Pogwizdowie Nowym będzie 

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

Jak wyglądają przygotowania do rozpoczęcia rozgrywek 
IV ligi podkarpackiej zawodników Głogovii?

Po grudniowych urlopach zawodnicy wrócili do gry po-
czątkiem stycznia. Nie znaczy to jednak, że grudzień był 
miesiącem „laby”. Założeniem było nabranie dystansu, 
odpoczynek od cotygodniowych emocji i od siebie na-
wzajem. Oczywiście był to również czas dbania o własną 
formę – zawodnicy dostali rozpiski treningów indywidu-
alnych, które mieli za zadanie odbyć i udokumentować. 
Przygotowania do II rundy wiosennej sezonu 2019/2020 
rozpoczęliśmy 4 stycznia 2020 roku w hali ZSO w Gło-
gowie Młp. od testów motorycznych, które sprawdzały 
potencjał zawodników i ich predyspozycje. Systematycz-
nie – dwa razy w sezonie – przeprowadzamy testy, co po-
zwala nam monitorować stopień wytrenowania i zarazem 
zaangażowania w pracę na treningach. Zawodnicy zostali 
również zważeni i – co cieszy – nikt nie przybrał na wa-
dze po świątecznych i sylwestrowych igraszkach. Pierwszy 
mikrocykl poświęciliśmy na testy, trening ogólnorozwojo-
wy i ogólne wprowadzenie. Został również przedstawio-
ny plan zajęć na okres przygotowawczy do sezonu star-
towego. Kolej na budowanie wytrzymałości tlenowej oraz 
beztlenowej, a także siły, mocy i szybkości. Trenowaliśmy 
5 razy w tygodniu na różnych obiektach (orlik Głogów, 
sztuczne boisko Nowa Wieś, boisko naturalne w Grzęsce, 
siłownia Areyouready Fitness Głogów) i rozgrywaliśmy 
mecze kontrolne. Rozegraliśmy 9 sparingów, z których 1 
zakończył się porażką i 1 remisem, a reszta zwycięstwa-
mi. Zawodnicy przygotowywali się rzetelnie, z zaanga-
żowaniem i z własną świadomością tych przygotowań. 
W czasie okresu przygotowawczego niestety przytrafiły się 
urazy niektórych zawodników – u jednych poważniejsze, 
a u innych mniej, jednak obaj z naszych kontuzjowanych 
zawodników – Wiesław Kozubek i Marcin Brogowski – 
wrócą do gry początkiem marca.

Czy w zespole nastąpiły jakieś zmiany? 

Owszem, pożegnaliśmy się z zawodnikami Szkolnikiem, 
Złamańcem, Nieckarzem, Korbeckim. W ich miejsce po-
zyskaliśmy zawodników: Konrada Husa i Damiana Bożka 
– obaj z Wisłoki Dębica, Alberta Jarosza – młodzieżowca 
z Liresse Kompensonen (Liga Belgijska), Eryka Sarzyń-
skiego oraz Adriana Busztę (obaj Korona Rzeszów). W tym 
miejscu chciałbym bardzo podziękować Zarządowi Głogo-
vii, na czele z Panią Prezes Anetą Ginter – za dopięcie spraw 
transferowych. Okres grudniowy – to urlopy dla zawodni-
ków, a dla Zarządu i Sztabu – to organizacja, transfery itd. 
Pani Prezes powyższe transfery przeprowadziła sprawnie, 
a co najważniejsze – definitywnie. Chcemy, żeby Głogovia 
była stabilnym klubem. Nie chcielibyśmy co roku wymie-
niać składu, szukamy optymalnych ludzi pasujących do na-

szej koncepcji budowy zespołu, którzy razem z nami będą 
tworzyć klub Głogovia Głogów Młp.

Czego można Państwu życzyć jako klubowi na nadchodzą-
cy sezon?

Bardzo się cieszę, że udało się pozyskać każdego zawod-
nika, którego widzieliśmy w drużynie Głogovii. W zespo-
le została podniesiona jakość oraz konkurencja. Panuje 
zdrowa rywalizacja oraz dobra atmosfera. Mamy nadzieję, 
że wszystko to, co uczyniliśmy, sprawi, że będziemy do-
brze grać w piłkę i zadowalać kibiców. Najważniejsze jest 
to, by dopisywało zdrowie, a reszta potoczy się – mamy 
nadzieję – po naszej myśli. Cele drużyny na drugą część 
sezonu to przede wszystkim: zdrowie, dobra gra, najbliż-
szy mecz, najbliższy nowy sezon. Suma tego wszystkiego 
pokaże, w jakim miejscu będziemy po spełnieniu poje-
dynczych założeń. Proszę nam kibicować, trzymać za nas 
kciuki, życzyć zdrowia, a my postaramy się Państwu od-
wdzięczyć naszym zaangażowaniem i dobrą grą jako Gło-
govia Głogów Młp.

Tego zatem Państwu życzymy. Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała Monika Wasiluszko

TeRMINARZ MeCZÓW DOMOWyCH LKS GłOGOVIA

14.03.2020 LKS Głogovia – Sokół Kolbuszowa, godzina 14:00
28.03.2020 LKS Głogovia – MKS Start Pruchnik, godzina 14:00
18.04.2020 LKS Głogovia – KS Wiązownica, godzina 15:00
29.04.2020 LKS Głogovia – Polonia Przemyśl, godzina 16:00
09.05.2020 LKS Głogovia – Partyzant Targowiska, godzina 16:00
23.05.2020 LKS Głogovia – Izolator Boguchwała, godzina 16:00
03.06.2020 LKS Głogovia – KS Pilzno, godzina 17:00
13.06.2020 LKS Głogovia – KS Piast Tuczempy, godzina 17:00

RUSZAJĄ ROZRYWKI IV LIGI PODKARPACKIEJ 
Rozmowa z trenerem pierwszej drużyny LKS Głogovia – Adamem Wałczykiem. 
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Technikum Logistyczne

w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

w Głogowie Małopolskim

ogłasza nabór na kierunek

TECHNIK LOGISTYK
w roku szkolnym 2020/2021

Zapraszamy zainteresowanych uczniów

Szczegółowe informacje o naborze:

tel: 17 789-72-52

www.zso.glogow-mlp.pl

zso@glogow-mlp.pl

Polega ona na podjęciu wyzwania, 
opuszczeniu swojej strefy komfortu 
i wyruszeniu nocą na około 40 km 
trasę. Skierowana jest do wszyst-
kich, a szczególnie do tych osób, 
które na co dzień mają mało czasu 
na modlitwę, a chciałyby pogłębić 
swoją duchowość i potrzebują prze-
żyć okres Wielkiego Postu w wyci-
szeniu, kontemplacji i przeanalizo-
waniu swojego dotychczasowego 
życia. Warunki panujące na Ekstre-
malnej Drodze Krzyżowej takie jak 
noc, cisza, trud i samotność bardzo 
sprzyjają odnowie duchowej czło-
wieka, a także przyczyniają się do 
nawiązania relacji z Bogiem.
Zasady panujące podczas Ekstre-
malnej Drogi Krzyżowej:
1. Idziesz sam lub w grupie max. 

do 10 osób.
2. Otrzymujesz specjalne rozważania w formie książeczki, z których korzy-

stasz podczas postoju na rozmyślanie poszczególnych stacji drogi krzyżowej, 
a także opis trasy, którą będziesz się poruszał.

3. Na trasie obowiązuje zasada milczenia, nie ma śpiewania pieśni ani odma-
wiania na głos innych modlitw.

4. Na trasę wyruszasz na własną odpowiedzialność, sam niesiesz swój plecak 
z prowiantem i potrzebnymi rzeczami. Nie ma zaplecza medycznego ani in-
nych form zabezpieczeń (tak jak np. podczas pieszych pielgrzymek).

5. Przykładowe wyposażenie przydatne podczas całonocnej wędrówki: wy-
godne buty i odpowiedni ubiór dostosowany do panujących warunków at-
mosferycznych, latarka (najlepiej czołówka), naładowany telefon, prowiant, 
termos z gorącą herbatą, kijki teleskopowe (takie jak np. do nordic walking), 
peleryna przeciwdeszczowa.

Kto może wziąć udział w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej? Każdy, kto dokona 
zapisu przez stronę internetową www.edk.org.pl i wybierze rejon Głogów Młp. 

oraz dokona rejestracji na wybraną przez siebie trasę. Osoby niepełnoletnie mogą 
również wyruszyć, ale tylko pod opieką dorosłych. Wziąć udział w tym wydarzeniu 
mogą zarówno osoby wierzące, jak i niewierzące; te, które regularnie chodzą do ko-
ścioła, ale również te, które już dawno do niego nie zaglądały. Decyzję o wyruszeniu 
na trasę podejmuje każdy sam i każdy osobiście bierze za nią odpowiedzialność.
Krótka charakterystyka przygotowanych tras:
1. Trasa Św. Józefa (31 km): Głogów Młp. – Tajęcina – Zaczernie – Nowa Wieś 

– Jasionka – Wysoka Głogowska – Głogów Młp.
2. Trasa Św. Michała Archanioła (48 km): Głogów Młp. – Janciówka – Przewrot-

ne – Pogwizdów Stary – Hucisko – Turza – Sokołów Młp. – Głogów Młp.
3. Trasa Św. Piotra (57 km): Głogów Młp. – Zabajka – Budy Głogowskie – Poręby 

Kupieńskie – Kupno – Kłapówka – Przewrotne – Styków – Głogów Młp.
Informacje organizacyjne:
1. Ekstremalną Drogę Krzyżową rozpoczynamy mszą świętą w Kościele Trójcy 

Przenajświętszej (Sanktuarium Matki Bożej Glogowskiej) 3 kwietnia 2020 r. 
o godzinie 20.

2. Każda zapisana osoba otrzyma pakiet uczestnika (rozważania, opis trasy, 
odblask, gadżet – koszt 12 zł), które będą wydawane w Domu pod Krzyżem 
obok kościoła 3 kwietnia od godziny 19.

3. Wyjście na wybraną przez siebie trasę będzie bezpośrednio po mszy św., czy-
li około godziny 21.

4. Zapisy prowadzone są przez stronę internetową: www.edk.org.pl do 2 kwiet-
nia włącznie (zachęcamy do zapisów jak najszybciej, ponieważ jest to ważne 
ze względów organizacyjnych).

5. Wszelkie informacje oraz relacje z poprzednich edycji Ekstremalnej Drogi 
Krzyżowej są dostępne na oficjalnym profilu na Facebooku – EDK Głogów 
Małopolski. Jest tam też numer telefonu, pod którym można się kontaktować.

Hasłem przewodnim tegorocznej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej jest: DROGA 
PRZEBACZENIA – od zranienia do uzdrowienia. Temat jak najbardziej aktual-
ny w życiu codziennym każdego z nas.
Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do podjęcia odważnej decyzji i do wyru-
szenia na trasę Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w naszym mieście. Pan Bóg w Piśmie 
Świętym wiele razy mówi do nas, aby się nie bać, bo On jest blisko. – „Sam Pan, 
który pójdzie przed Tobą, On będzie z Tobą, nie opuści cię i nie porzuci” (Pwt 31,6). 
A zatem drodzy mieszkańcy gminy Głogów Młp. i okolic – ODWAGI!!!

Monika Mach-Wała

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA JUŻ CZWARTY RAZ 
WYRUSZY Z GŁOGOWA MŁP. 

Czym jest ekstremalna Droga Krzyżowa? Jest to ogólnopolskie wydarzenie religijne, zapoczątkowane w 2009 r. w Krakowie przez ks. Jacka Strycz-
ka wraz z duszpasterstwem „Męska Strona Rzeczywistości”. Od tamtej pory co roku w całym kraju uczestniczy w nim kilkadziesiąt tysięcy osób.
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Głogów Młp.: Sklep „Super – Sam” GS*; 
Sklep Delikatesy „Dwójka” GS; Sklep 
Delikatesy „Centrum”; PIWEX Sklep 
firmowy ul. Długa (osiedle Słoneczne); 
Sklep nr 6 w Głogowie Młp. (osiedle Sło-
neczne) GS; Sklep p. Zofii Liszcz; Salo-
nik prasowy w Biedronce.
Wysoka Głogowska: SPAR; Sklep  
p. Furman
Budy Głogowskie: Sklep nr 10 – GS; 
Sklep p. Bober; Sklep p. Kogut
Przewrotne: Sklep p. Rusin; Sklep nr 9 
"Delikatesy Centrum" – GS
Styków: Sklep p. Pasek
Hucisko: Sklep nr 8 – GS
Zabajka: Delikatesy „Borówka”, Sklep 
KAMA
Miłocin: Delikatesy „Dwójka” – GS
Rudna Mała: Sklep nr 16 „Delikatesy 
Centrum” – GS
Lipie: Delikatesy „Premium” – GS
Rogoźnica: Sklep p. Marczydło

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

Wydawca: 
Podkarpacki Klub Samorządności
(Zadanie realizowane na zlecenie 
Gminy Głogów Młp.)
Adres redakcji: 
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12, 
Głogów Młp.
Tel. 17 789 70 55
Redakcja: Monika Wasiluszko
Korekta językowa: Redakcja 
Nakład: 850 egz. 
Skład i druk: BONUS LIBER Sp. z o.o.,  
35-020 Rzeszów, ul. 17 Pułku Piechoty 7

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

Gazeta ukazuje się na terenie powiatu  
rzeszowskiego.
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Głogów Młp. znajdziesz na:
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Tu można kupić 
„Ziemię Głogowską”Komisariat Policji w Głogowie Małopolskim

pracuje całodobowo przez siedem dni w tygodniu
telefon kontaktowy: 17 85 83 374 lub alarmowy: 997, 112

Kronika Policyjna

Kalendarium

29 marca
Zmiana czasu z zimowego (astronomicznego) na letni, nastąpi 
w nocy z soboty 28 marca na niedzielę 29 marca 2020 r.  Wska-
zania zegarów są przestawiane z godziny 2:00 na 3:00 w nocy.

9-11 kwietnia

Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota. Wieki 
Czwartek to dzień ustanowienia sakramentów eucharystii i ka-
płaństwa. Jest to święto, które zostało ustanowione na pamiąt-
kę Ostatniej Wieczerzy Chrystusa i apostołów. Wielki Piątek 
to dzień Krzyża. Po południu odprawiana jest niepowtarzalna 
wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej. Wielka Sobota kończy 
Triduum Paschalne. To ostatni z trzech dni przygotowujących 
chrześcijan do święta Zmartwychwstania. To nadal moment 
zadumy, wyciszenia i pokornego oczekiwania na ponowne na-
dejście Chrystusa. Tradycyjnie w tym dniu święci się pokarmy, 
które są zjadane podczas śniadania wielkanocnego.

12 kwietnia

Wielkanoc, najstarsze i najważniejsze święto chrześcijań-
skie celebrujące misterium paschalne Jezusa Chrystusa: jego 
mękę, śmierć i zmartwychwstanie, obchodzone przez Ko-
ścioły chrześcijańskie zachowujące Nicejskie wyznanie wiary 
(325 r.). Kulminacyjny moment cyklu paschalnego.

13 kwietnia
Poniedziałek Wielkanocny (Lany Poniedziałek) to drugi 
dzień Świąt Wielkanocnych, który jest w Polsce dniem usta-
wowo wolnym od pracy.

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!

03.02.br. – Kradzież z włamaniem do samochodu ciężarowego marki SCANIA 
w Lipiu, w wyniku którego skradziono olej napędowy w ilości 200 litrów.

05.02.br. – Kradzież artykułów spożywczych o wartości 513 złotych w jednym 
z dyskontów w Głogowie Małopolskim.

11.02.br. – Usiłowanie dokonania kradzieży z włamaniem do jednego z lokali 
w Głogowie Małopolskim przez obywatela Gruzji. Dzięki odpowiedniej re-
akcji właściciela lokalu sprawca został zatrzymany. 

14.02.br. – Kierowanie gróźb karalnych przez mieszkańca Głogowa Małopolskie-
go w kierunku mieszkanki miasta. 

18.02.br. – Ujawnienie przez policjantów korekty stanu licznika samochodu marki 
IVECO ze stanu 241527 na 235436.

20.02.br. – Przywłaszczenie dowodu osobistego oraz portfela z kwotą 900 złotych 
w miejscowości Wysoka Głogowska.



MIEJSCE NA 
TWOJĄ REKLAMĘ

Cena: 1 zł/cm2 ul. Menerki 13b
36-060 Głogów Małopolski

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

HURTOWNIA FOTOWOLTAICZNA
szybka dostawa  &  możliwy montaż

ul. Menerki 13b
36-060 Głogów Małopolski

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

HURTOWNIA FOTOWOLTAICZNA
szybka dostawa  &  możliwy montaż

Pomoc w uzyskaniu dotacji z programu „Mój Prąd”
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