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Pandemia koronawirusa spowodowała, że wszyscy znaleźli-
śmy się w nowej – nieznanej do tej pory rzeczywistości. Jak to 
wygląda w naszej gminie?
Pandemia koronawirusa przyszła niespodziewanie i zaskoczyła 
cały świat. Dzisiaj już możemy zauważyć jej pierwsze negatyw-
ne skutki – spowolnienie gospodarcze i niestety pojawiające się 
bezrobocie. Bardzo żałuję, że tak się stało, bo Polska do tej pory 
bardzo dobrze się rozwijała i mieliśmy szanse na dalszy dyna-
miczny rozwój gospodarczy. Na szczęście polski rząd w  porę 
podjął kroki zaradcze i  wydaje się, że skutki pandemii będą 
u nas mniejsze niż to się mogło wydawać na początku. W naszej 
gminie także podjęte zostały zdecydowane działania związane 
z  przeciwdziałaniem pandemii. Przygotowany został budynek 
na potrzeby prowadzenia działań zapobiegawczych (w centrum 
przesiadkowym), miejsca do kwarantanny oraz środki dezynfe-
kujące i do ochrony osobistej. Na ten cel, od początku pandemii, 
wydanych zostało już blisko 300 tys. zł z budżetu gminy. 
Czy to oznacza, że będą ograniczenia w wydatkach?
Niestety tak. Zdecydowałem o rezygnacji z niektórych wydatków, 
które w obecnej sytuacji wydają się nie najpilniejsze. Nie odbędą się 
uroczystości związane z 450-leciem lokacji miasta, nie będzie rów-
nież w tym roku Dni Głogowa (nadal obowiązuje zakaz organizacji 
imprez masowych), młodzież szkolna nie otrzyma stypendiów za 
kończące się półrocze (nauka odbywa się zdalnie). Wstrzymano 
również część zaplanowanych remontów budynków. W tym roku 
nie rozpoczniemy planowanej budowy drogi na Zapole i niektó-
rych odcinków oświetlenia – powstaną tylko te, na które środki 
zostały zapisane z budżecie obywatelskim i funduszu sołeckim. 
Czy inne duże inwestycje są niezagrożone? 
Wszystkie inne inwestycje realizujemy zgodnie z planem. Przede 
wszystkim robimy to, co najbardziej służy mieszkańcom. Za po-
nad 5 mln zł budujemy drogi: w Rudnej Małej drogę Szeligówka, 
w Przewrotnem drogi na Selwy i Północną (I etap), na os. Niwa 
powstają trzy nowe drogi, w Wysokiej Głogowskiej kontynuuje-
my budowę ulicy Słonecznej i Polnej, w Stykowie ul. Spacerowej 
oraz kilka mniejszych odcinków dróg w innych miejscowościach. 
A co z programem rewitalizacji terenów zielonych?
Nie są zagrożone. Te inwestycje realizujemy zgodnie z planem. 
Powstają piękne parki, w tym: na os. Rogoźnica wokół kościoła 
(będzie to już czwarty park miejski w Głogowie Małopolskim), 
park przy domu ludowym w Rudnej Małej oraz park przy gło-
gowskich stawach. Na realizację tych projektów pozyskaliśmy 
środki z programów unijnych. Łączny koszt tych inwestycji to 
ponad 6,5 mln zł. 
Czy rozbudowa szkoły muzycznej będzie kontynuowana? 
Oczywiście, rozbudowa obiektu idzie zgodnie z planem. Prace 
zakończą się w przyszłym roku, a ich koszt to ponad 6 mln zł. 
Rozbudowa szkoły muzycznej jest konieczna z uwagi na ciągle 
zwiększającą się liczbę uczniów w szkole oraz konieczność po-
prawy warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych. 
Obecnie bardzo wiele uwagi poświęca się zagadnieniom zwią-
zanym z ochroną środowiska. Jak to wygląda w naszej gminie? 
Cały czas trwa nabór do dwóch programów związanych z ochro-
ną powietrza. Program „Czyste powietrze”, który realizowany 
jest wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej oraz program wymiany starych pieców 
węglowych na nowe ekologiczne – realizowany jest w ramach 
Stowarzyszenia Rzeszowski Obszar Funkcjonalny. Oba progra-
my skierowane są do indywidualnych odbiorców – mieszkań-
ców. Gorąco zachęcam do tego, aby składać wnioski i korzystać 

z dostępnych środków. Wszystkim nam powinno zależeć, aby 
powietrze, którym oddychamy, było czyste i zdrowe. 
Jeżeli jesteśmy w temacie czystego powietrza: czy to prawda, że 
firma Saria planuje budowę spalarni w Przewrotnem?
29 marca br. przedstawiciele firmy Saria Sp. z o.o. złożyli wniosek 
o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji, której celem jest 
budowa spalarni. Wniosek zawierał braki i firma została wezwana 
do jego uzupełnienia. Gmina musi postępować zgodnie z przepi-
sami i działa tak samo, jak w przypadku wszystkich innych pod-
miotów gospodarczych planujących duże inwestycje. Z  uwagi 
na to, że tego rodzaju inwestycja budzi zrozumiałe zaniepokoje-
nie mieszkańców, poprosiłem przedstawicieli Sarii o  spotkanie 
z Radą Sołecką Wsi Przewrotne. Do spotkania doszło 20 maja. Po 
spotkaniu rada sołecka podjęła uchwałę, w której wyraziła swój 
sprzeciw wobec tego rodzaju inwestycji. Otrzymałem również 
pisma sprzeciwiające się tej inwestycji od mieszkańców Stykowa. 
Chcę jasno podkreślić, że jestem przeciwny budowie spalarni na 
terenie naszej gminy. Zależy mi na tym, aby gmina Głogów Ma-
łopolski była czysta i bezpieczna. Chcę, aby tutaj osiedlali się nowi 
mieszkańcy i korzystali z uroków tego miejsca – czystego powie-
trza, pięknych lasów, nowoczesnej infrastruktury. Bezpieczny 
przemysł jest nieodzownym elementem budowanego od wielu lat 
wizerunku naszej gminy. Niestety, mimo wielokrotnych zapew-
nień i nawet realizowanych inwestycji, firma Saria do tej pory nie 
poradziła sobie z nieprzyjemnym zapachem wydobywającym się 
z zakładu w Przewrotnem, który jest zmorą mieszkańców znacz-
nej części gminy. Uciążliwości zapachowe są odczuwalne także 
w  samym Głogowie Małopolskim i  innych miejscowościach. 
W  związku z  czym mam obawy, czy Saria poradziłaby sobie 
z bezpiecznym i nieuciążliwym dla ludzi prowadzeniem spalarni. 
Prezydent Tadeusz Ferenc chce w  Rzeszowie budować dru-
gą spalarnię, obok już istniejącej spalarni PGE Energia Cie-
pła S.A. To może jednak warto?
Tak, wiem, że prezydent Rzeszowa chce budować w  mieście 
drugą dużą spalarnię. Uważam jednak, że w niespełna dwustu-
tysięcznym mieście dwie potężne spalarnie to lekka przesada. 
Co o tym pomyśle sądzą mieszkańcy osiedli Załęże i Staromie-
ście? Tego nie wiem. Ale oczywiście prezydent, jeżeli chce, może 
takie inwestycje planować na swoim terenie. Dlatego też wysto-
suję pismo do prezydenta Rzeszowa i prezesa firmy Saria, aby 
rozpatrzyli możliwość wybudowania planowanej w  Przewrot-
nem spalarni nie na terenie gminy Głogów Małopolski, ale wła-
śnie w  Rzeszowie. Skoro pan prezydent Tadeusz Ferenc chce, 
aby obiekty tego rodzaju powstawały w Rzeszowie, to być może 
znajdą w tym temacie płaszczyznę porozumienia.
Dziękuję za rozmowę.

ZaLeży mI Na tym, aBy GmINa ByŁa CZySta I BeZpIeCZNa
Rozmowa z Pawłem Bajem, burmistrzem Głogowa Małopolskiego. 

Nowo wybudowana droga na Selwy w Przewrotnem
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Jak wyglądały początki samorządu w Głogowie Małopolskim?

Pracę samorządu rozpoczęliśmy w  połowie roku 1990, tuż 
po wyborach. Wybrano wówczas przewodniczącego, zastęp-
ców, członków komisji oraz burmistrza. W związku z tym, że 
swoją pracę rozpoczęliśmy w połowie roku, a dokładnie 25 
czerwca, zmuszeni byliśmy przez pozostałe pół roku praco-
wać na starym budżecie, który uchwaliła inna rada. Obowią-
zywał wtedy zupełnie inny sposób pozyskiwania dochodów. 
Ponad połowa budżetu była wtedy dotowana przez Urząd 
Wojewódzki. Plan wynosił ponad 4 miliardy, a jego wykona-
nie 10 miliardów (kwoty przed denominacją). Było to efek-
tem ogromnej inflacji, w życie zaczął wówczas wchodzić plan 
Balcerowicza. Pierwsze pół roku naszej działalności skupiło 
się głównie na organizacji samorządu gminnego. 

Czy kompetencje ówczesnych władz samorządowych wy-
glądały podobnie jak dziś?

W tamtym czasie zarząd działał zupełnie na innych zasa-
dach niż obecnie. Przewodniczący zarządu, którym w za-
leżności od rodzaju gminy był odpowiednio burmistrz, wójt 
lub prezydent, wybierany był przez radę. Wskazywał on na-
stępnie członków zarządu, który to był decyzyjny w więk-
szości spraw. Obecnie burmistrz ma o wiele większą władzę. 
Takie były wtedy przepisy i realia. Nie istniały jeszcze inne 
szczeble samorządu niż gminny. W  tamtym czasie bur-
mistrz jedynie przewodniczył zarządowi, a nie decydował 
– jak odbywa się to w dzisiejszych czasach. By go wybrać, 
trzeba było uzyskać zwykłą większość głosów. Natomiast by 
go odwołać, konieczne było zebranie aż ¾ głosów. 

Jak wyglądała wtedy współpraca samorządu gminnego 
z mieszkańcami oraz innymi gminami?

Jeżeli chodzi o współpracę samorządu z mieszkańcami, to po-
legała ona przede wszystkim na spotkaniach z mieszkańcami. 
Ze względu na odbywające się wtedy wybory sołtysów, spo-
tkania te były bardzo częste. W związku z wszechobecnymi 
zmianami systemowymi, problemy i oczekiwania mieszkań-
ców były ogromne. Niestety nie wszystkie przeszkody były 
możliwe do usunięcia oraz nie wszystkie prośby możliwe do 
spełnienia. Nie było wówczas możliwości skorzystania ze środ-
ków unijnych ani przedakcesyjnych. Równie dobrze układała 
się współpraca z innymi samorządami. Przyczynił się do tego 
ówczesny prezydent Rzeszowa, który organizował spotkania 
z przedstawicielami gmin bezpośrednio sąsiadujących z Rze-
szowem. Mieliśmy możliwość nie tylko bliskiej współpracy, 
lecz także wymiany doświadczeń, ponieważ wszyscy, jeszcze 
wtedy, uczyliśmy się tej nowej rzeczywistości. 

Z jakimi problemami borykały się wówczas władze samo-
rządowe?

Było ich bardzo wiele. W 1990 roku wodociągi były już prawie 
w całej gminie, prócz Huciska i części Stykowa – Janciówki. 
Mimo pojawiających się mniejszych lub większych proble-
mów, powoli udało się tę sprawę doprowadzić do końca. Ko-
lejnym zagadnieniem, z jakim przyszło się zmierzyć, była ka-
nalizacja. Istniała ona wówczas tylko na terenie Głogowa Młp. 
i była w  fazie szczątkowej. Inną kwestią była komunalizacja. 

Zaopatrzenie w  wodę nie należało wtedy do zadań gminy. 
Mam na myśli główne ciągi wodne, ponieważ do rozprowa-
dzania wody do poszczególnych miejscowości powstawały 
komitety. Kolejną sprawą była budowa gazociągu. W połowie 
lat 80. przez teren naszej gminy przeprowadzono wysokopręż-
ny gazociąg. Podłączenie gminy do gazu nie należało wówczas 
do zadań zakładu gazowniczego, lecz do gminy, która musia-
ła wybudować, a następnie przekazać podłączenie zakładowi. 
Inną sprawą, z  jaką się wtedy borykaliśmy, była łączność te-
lefoniczna. W  Głogowie było wtedy niespełna 50 numerów 
telefonicznych. Wliczały się w  to również telefony urzędów 
i  instytucji. Znacznie mniej prywatnych. Problemem były 
również nielegalne wysypiska śmieci oraz w ogóle składowa-
nie odpadów. Były nawet plany, by składowisko powstało na 
terenie naszej gminy. Podobno odpowiednie tereny znajdowa-
ły się między Wysoką Głogowską a Stobierną. Chodziło o po-
kłady gliny, które są warstwą nieprzepuszczalną. Na szczęście 
to wysypisko nie powstało. Byłoby w zbyt bliskiej odległości 
od Rzeszowa, co obecnie mogłoby stanowić problem. To tylko 
niektóre z trudności, z jakimi się wówczas borykaliśmy.

Czy Pana zdaniem reforma samorządowa w Polsce jest udana?

Myślę, że mieszkańcy jeszcze nie do końca utożsamiają się 
z  gminą. Według ustawy jest ona wspólnotą mieszkańców, 
w  której to oni sami, poprzez swoich przedstawicieli, spra-
wują władzę. Wydaje mi się, że przeszkodą jest tutaj prawo-
dawstwo, które jest bardzo zawiłe i  poniekąd ogranicza sa-
morządy. Intencje odgórne zapewne były inne, jednak ogrom 
przepisów regulujących pracę samorządów na każdym etapie 
i  w  każdej dziedzinie pozbawia mieszkańców poczucia de-
cydowania w  swoich lokalnych sprawach. Myślę jednak, że 
jest to również kwestią zbyt krótkiego okresu czasu. Minęło 
tak naprawdę zaledwie 30 lat. W mojej ocenie to zbyt mało, 
by zmienić dogłębnie świadomość mieszkańców. Na budo-
wę nowej świadomości, podobnie jak demokracji, potrzeba 
o wiele więcej czasu. Innym czynnikiem jest w mojej ocenie 
powstanie dwóch kolejnych szczebli samorządowych, tj. po-
wiatu oraz województwa. Rozmyło to według mnie pewnego 
rodzaju poczucie odrębności i wspólnoty lokalnej oraz przede 
wszystkim kompetencje, które wcześniej należały do gminy. 
Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała Monika Wasiluszko 

UCZyLIŚmy SIĘ NoWeJ rZeCZyWIStoŚCI
O tym, jak wyglądały pierwsze lata po reformie samorządowej w Polsce, opowie pierwszy burmistrz Głogo-
wa Małopolskiego, p. Kazimierz Barczak.
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Niezależnie jednak od  niety-
powych okoliczności, z  jaki-
mi przyszło nam się zmierzyć, 
z  pewnością mamy powody do 
świętowania. Wybory, które od-
były się 27 maja 1990 były pierw-
szymi w pełni wolnymi wyborami 
w powojennej historii Polski – nie 
ograniczały ich żadne dodatkowe 
warunki, jak w przypadku kluczo-
wych wyborów 4 czerwca 1989 
roku. Odbyły się również jeszcze 
przed pierwszymi powszechnymi 
wyborami prezydenckimi. Sta-
nowiły więc nie tylko ważne wy-
darzenie w  historii polskich sa-
morządów, lecz także okazały się 
kluczowe z  perspektywy demo-
kratycznej transformacji po roku 
1989 i upadku komunizmu.

30 lat samorządności to trzy dekady ogromnej pracy miesz-
kańców i samorządowców z polskich regionów, miast, mia-
steczek i wsi. To wielka lekcja samodzielnego decydowania 
o  naszym najbliższym otoczeniu. Samorząd terytorialny 
pozwolił zdecentralizować zarządzanie krajem, oddając głos 
obywatelom. Angażują się oni najmocniej w przedsięwzięcia, 
które dotyczą ich bezpośrednio i na które mają realny wpływ. 
Powierzenie poszczególnych zadań wspólnotom dało możli-
wość decydowania i współtworzenia najbliższego otoczenia. 
Już nie tylko aglomeracje, ale także wsie i małe miasteczka 
zaczęły się rozwijać. Rozpoczął się czas wielkich inwestycji 
– budowy dróg, szpitali, szkół, sieci kanalizacyjnych i wodo-

ciągowych, boisk czy hal sportowych. A co za tym idzie – po-
prawy warunków i jakości życia mieszkańców.

Poniżej fragment z  Kroniki Urzędu Miasta i  Gminy Gło-
gów Małopolski, której odręczne spisywanie rozpoczęto 
w styczniu 1973 roku. 

„Na początku roku nasilono działalność Komitetu Obywatel-
skiego. Dwa razy w miesiącu w Głogowie odbywały się zebrania. 
27 maja odbyły się wybory samorządowe, wygrane w 57 % przez 
Komitet Obywatelski, bądź członków-radnych popieranych 
przez Komitet. 7 czerwca, na pierwszej Sesji Rady Miejskiej zo-
stał wybrany przewodniczący, pan Mieczysław Krok, natomiast 
19 czerwca na drugiej sesji wybrano pierwszego po wojnie bur-
mistrza Głogowa Małopolskiego, pana Kazimierza Barczaka”.

30 Lat SamorZĄDNoŚCI 
27 maja obchodziliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego. W tym roku, z uwagi na przypadającą 30. rocznicę 
wyborów samorządowych, miał on przybrać wyjątkowo uroczysty charakter. Plany te pokrzyżowała jed-
nak epidemia koronawirusa, przez którą wiele z zaplanowanych aktywności, debat, pikników i koncertów 
niestety trzeba było odwołać, przełożyć lub przenieść do sieci. Pozostałe natomiast odbyły się warunkach 
nadzwyczajnych, przy użyciu maseczek, rękawiczek oraz zachowaniem dwumetrowych odstępów.

raDa mIeJSKa W GŁoGoWIe maŁopoLSKIm 
UCZCIŁa 30. roCZNICĘ oDroDZeNIa  

SamorZĄDU terytorIaLNeGo
W 30. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialne-
go Rada Miejska w Głogowie Małopolskim podczas 
XXIII sesji oddała hołd wszystkim osobom, które 
wniosły swoje zasługi na rzecz reaktywowania tej 
samorządności, jej systematycznego umacniania 
i rozwoju. Medal im. Krzysztofa Głowy otrzymał Ka-
zimierz Barczak, pierwszy burmistrz Głogowa Mało-
polskiego kadencji 1990-1998.

W  podjętej uchwale szczególne wyrazy szacunku, uznania 
i  podziękowania Rada Miejska składa wszystkim miesz-
kańcom gminy, którzy połączeni wielkim zaangażowaniem 
i odpowiedzialnością podjęli trud działania dla dobra naszej 
lokalnej wspólnoty gminnej.
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„Będąc reprezentantem mieszkań-
ców gminy, czujących się obywa-
telami Europy i  Świata, ale jed-
nocześnie wciąż przypisanych do 
niepowtarzalnego miejsca kształ-
tującego naszą osobowość, jaką 
jest nasza Mała Ojczyzna – Gmina 
Głogów Małopolski, Rada Miejska 
w Głogowie Małopolskim deklaruje 
wolę dalszego wzmacniania samo-
rządności lokalnej oraz wspierania 
wszystkich inicjatyw temu służą-
cych” – czytamy w uchwale.

„27 maja 2020 r. mija trzydzie-
ści lat od pierwszych po II wojnie 
światowej demokratycznych wybo-
rów do samorządu terytorialnego. 
Obywatele wybrali wówczas swo-
ich przedstawicieli do pierwszego 
samorządu miast i  gmin. Poprzez 
odrodzenie samorządu Polacy otrzymali prawo współdecy-
dowania o swoich lokalnych, a później i regionalnych wspól-
notach. Władzom lokalnym, znajdującym się najbliżej ludzi, 
przekazano wielką część odpowiedzialności za sprawy pu-
bliczne. Podjęte wówczas reformy rozpoczęły dzieło przywra-
cania naszego kraju do wspólnoty demokratycznych państw. 
Podejmując uchwałę w sprawie uczczenia 30 rocznicy odro-
dzenia samorządu terytorialnego Rada Miejska w Głogowie 
Małopolskim chce wyrazić głęboki szacunek i uznanie wszyst-
kim których zaangażowanie doprowadziło do stworzenia 
i  rozwoju demokracji lokalnej” – uzasadniają radni Rady 
Miejskiej w Głogowie Młp.

Podczas sesji Kazimierz Barczak – pierwszy burmistrz 
Głogowa Małopolskiego kadencji 1990-1998 – z rąk bur-
mistrza Pawła Baja otrzymał medal im. Krzysztofa Gło-
wy „Zasłużony dla Miasta i Gminy Głogów Małopolski”, 
pamiątkowy grawerton oraz list gratulacyjny: „W imieniu 
Samorządu Gminy Głogów Małopolski składamy Panu ser-
deczne wyrazy podziękowania i uznania za pracę włożoną 

w  działalność na rzecz naszej „Małej Ojczyzny” – Gminy 
Głogów Małopolski. Medal „Zasłużony dla Miasta i Gminy 
Głogów Małopolski”, który otrzymuje Pan w  30-lecie sa-
morządu terytorialnego, jest wyrazem uznania i podzięko-
wania za zaangażowanie w rozwój gminy i pracę na rzecz 
naszego lokalnego środowiska”.

SKŁAD RADY MIEJSKIEJ W LATACH 1990-1994
1. Bachórz Leon – Lipie
2. Barczak Kazimierz – Głogów Młp.
3. Bednarz Józef – Rudna Mała
4. Borawiak Roman – Wola Cicha
5. Dziubek Roman – Przewrotne
6. Frącz Jan – Zabajka
7. Gaweł Władysław – Głogów Młp.
8. Jochym Stanisław – Przewrotne
9. Kowalczyk Marian – Rogoźnica
10. Kramarz Kazimierz – Hucisko
11. Krok Mieczysław – Głogów Młp.
12. Krzyśko Roman – Wysoka Głogowska
13. Paja Kazimierz – Budy Głogowskie

14. Partyński Leszek – Miłocin
15. Pomykała Julian – Głogów Młp.
16. Przywara Kazimiera – Budy Głog.
17. Rogala Stanisław – Wysoka Głog.
18. Rogala Stefan – Budy Głog.
19. Rusznica Zygmunt – Głogów Młp.
20. Stec Aleksander – Głogów Młp.
21. Szkoła Kazimiera – Rudna Mała
22. Wesół Władysław – Wysoka Głog.
23. Węglowski Andrzej – Styków
24. Wojtaszek Franciszek – Przewrotne
25. Woźny Leopold – Pogwizdów Nowy
26. Zięba Stanisław – Pogwizdów Stary

7 czerwca 1990 roku, na pierwszej Sesji 
Rady Miejskiej, został wybrany prze-
wodniczący, pan Mieczysław Krok, 
natomiast 19 czerwca, na drugiej sesji, 
wybrano pierwszego burmistrza Gło-
gowa Małopolskiego, pana Kazimierza 
Barczaka.
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Epidemia, która nastała, jest wyzwaniem dla każdego 
z nas. Sytuacja zagrożenia koronawirusem powoduje wie-
le ograniczeń w dotychczasowym funkcjonowaniu – ko-
nieczność pozostawania w domu i zdalnego nauczania 
przez dzieci, brak możliwości spotkania się z kolegami. 
Ograniczyliśmy nasze wyjścia z domu do niezbędnego 
minimum, nie spotykamy się ze znajomymi czy rodziną. 

Dzieciom jest bardzo trudno takie sytuacje zaakceptować. Nie 
uczęszczają do szkół, są izolowane od rówieśników i dlatego mogą 
znacznie silniej odczuwać emocje z  tym związane. Jest to trud-
ny okres dla każdego z  nas – dorosłych, ale przede wszystkim 
dla naszych dzieci. Nie powinniśmy dzielić się z dziećmi swoimi 
lękami i nie okazywać strachu. Nawet jeśli odczuwamy niepokój 
to nie możemy pozwolić, aby udzielał się on dzieciom. Zwłaszcza 
one doświadczają negatywnych emocji niepokoju, niepewności, 
bezradności, smutku i  lęku. Od nas dorosłych zależy, czy pomo-
żemy im zrozumieć zaistniałą sytuację i spokojnie przetrwać ten 
trudny czas. Te negatywne emocje towarzyszące epidemii należy 
nazwać i zaakceptować. Ważne jest rozmawianie z dziećmi o uczu-
ciach, które im towarzyszą w związku z epidemią. To bardzo po-
maga i wspiera. Istotne jest przekazywanie rzetelnych informacji 
o zagrożeniu z tym związanym, ale nie straszenie. Mówmy, że jeśli 
zastosujemy się do zaleceń, to będziemy bezpieczni, a sama epide-
mia jest okresem przejściowym i kiedyś minie. To wspiera dzieci 
i wzmacnia poczucie bezpieczeństwa. Należy również ograniczyć 
ilość informacji o koronawirusie, które pojawiają się w mediach, 
bo dzieci, słysząc te informacje, mogą odczuwać lęk. Najwięk-
szym wsparciem powinni być rodzice. Dobrze jest, gdy stwarzają 
oni swoim dzieciom możliwość przeżywania radości. Zadbajmy 

o wspólny czas, wzmacniajmy wzajemne więzi, układajmy puzzle, 
grajmy w gry planszowe, gotujmy razem, pielęgnujmy przydomo-
we ogródki. Czas, który razem spędzamy w domu, można wyko-
rzystać na wzmacnianie relacji rodzinnych, które są fundamentem 
poczucia bezpieczeństwa. Wspólne przebywanie w  domu i  roz-
rywka pozwoli przezwyciężyć złe myśli, a jednocześnie wzmocni 
więzi rodzinne i poczucie bezpieczeństwa. Dzieci potrzebują po-
mocy w poradzeniu sobie ze stresem i lękiem spowodowanym epi-
demią. Należy podkreślać, że sytuacja jest przejściowa, wrócimy do 
szkół i przedszkoli, będziemy się spotykać z innymi osobami. 

Jeśli jednak zauważymy, że dziecko pomimo naszej pomocy 
i  wsparcia nie radzi sobie z  lękiem, jaki wywołuje pandemia, 
można skorzystać bezpłatnie z pomocy psychologów specjali-
zujących się w pracy z dziećmi z Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej nr 1 w Rzeszowie, tel. 17 85 28 130. 

Tomasz Wiśniewski

JaK WSpIerać DZIeCI W CZaSIe epIDemII KoroNaWIrUSa?

Postać Naszego Rodaka i Wielkiego Papieża lat 1978-
2005 – św. Jana Pawła II – ukazuje nam szeroki wachlarz 
tematów. Gdy zastanawiałem się, jak odpowiedzieć 
na postawione w temacie pytanie, to postanowiłem 
zacytować słowa jednej z moich uczennic, która napi-
sała piękne wypracowanie na Jego temat: 

„Papież był niezwykłą postacią, człowiekiem renesansu, któ-
ry twierdził, że warto mówić o słabościach, trudnościach, ale we 
wszystkim tym można znaleźć coś wyjątkowego. To jest u niego 
niesamowite, że potrafił mówić o trudnych rzeczach w sposób bar-
dzo inspirujący. Od św. Jana Pawła II uczę się przede wszystkim 
miłosierdzia. Sam papież twierdził, że najważniejsze jest to, aby 
zaufać Bożemu miłosierdziu, aby mieć również miłosierdzie dla 
bliskich. Odkrył on zapomniane już przez Kościół wtedy – orędzie 
świętej Faustyny, objawienia Jezusa Miłosiernego i powierzył cały 
świat w Łagiewnikach – Bożemu Miłosierdziu”. Sami wyczuwamy, 
że ta młoda osoba zwróciła uwagę na bardzo ważne sprawy, które 
dotykają ją jako młodego człowieka. Mówienie o trudnych proble-
mach w przystępny sposób oraz ukazywanie Miłosierdzia Bożego 
jest dla młodzieży bardzo ważną sprawą, gdyż pozwala zauważyć 
swoje miejsce w  świecie, który niby się bardzo szybko rozwija, 
a zarazem żąda maksymalnego zaangażowania danego człowieka, 
co często sprawia, że młodych ludzi to przeraża i w konsekwencji 
zamykają się na rzeczywistość. Św. Jan Paweł II uczy młodych, ale 
i każdego człowieka – otwartości na Boga, samego siebie i innych 
ludzi – czego nam dzisiaj bardzo brakuje. Kiedy wczytuję się dalej 
w treść wypracowania tej uczennicy, to zauważam, że kolejną spra-

wą, która zachwyca młodych, jest postawa przebaczenia swojemu 
niedoszłemu zabójcy: „Pokazał tym, że warto dawać ludziom dru-
gą szansę, niezależnie od tego, jakiego zła się dopuścili”. 

Podsumowując, warto zaznaczyć, że młodzi ludzie zwracają wiel-
ką uwagę na to, że potrafił on być człowiekiem Bożego zawierze-
nia, czyli rozwiązywania wszelkich trudności z Bogiem i przed 
Bogiem, po to by iść i dalej żyć pośród ludzi. Postawa całkowitego 
zaufania i poświęcenia to konkretny przykład, jakim wzorem był 
i jest św. Jan Paweł II dla współczesnej młodzieży.

ks. Dariusz J. Mikrut

CZy ŚW. JaN paWeŁ II może Być aUtorytetem DLa 
WSpÓŁCZeSNeJ mŁoDZIeży?
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– Ostatni remont kapliczki miał miejsce w 2015 roku. W wy-
niku oddziaływania czynników atmosferycznych uległa ona 
poważnym zniszczeniom, takim jak złuszczenie farby czy od-
padający tynk. Dzięki szybkiej decyzji o jej odnowieniu, podję-
tej przez p. burmistrza Pawła Baja, kapliczka została odmalo-
wana tuż przed peregrynacją obrazu Matki Bożej Robotników 
Solidarności w naszym dekanacie. Stanowi teraz piękną wizy-
tówkę przy wjeździe do miasta. W imieniu mieszkańców ulic 
Ogrodowej, Rzeszowskiej i  Towarowej oraz swoim własnym 
składam podziękowania dla p. burmistrza i  pracowników 
Urzędu Gminy za jej odnowienie – mówi Przewodniczący 
Rady Osiedla Centrum Andrzej Drzał. 

Peregrynacja obrazu Matki Bożej Robotników Solidarno-
ści jest od lat tradycją NSZZ „Solidarność”. Związane jest 
to z Ogólnopolską Pielgrzymką Ludzi Pracy na Jasną Górę, 
która odbywa się co roku w trzecią sobotę i niedzielę wrze-
śnia. Po raz pierwszy zorganizowana została w  1983 roku 
przez ks. Jerzego Popiełuszkę dla robotników Huty Warsza-
wa. Rok później pielgrzymi przybyli z wielu regionów Polski 
i modlili się o dobrą i godną pracę oraz o godne traktowanie 
pracowników. Każdego roku podczas Mszy św. na Jasnej Gó-
rze ikonę przejmuje ten region, który będzie organizatorem 
Pielgrzymki Ludzi Pracy w roku kolejnym. Ten zaszczytny 
obowiązek w roku 2020 przypadł wspólnie Regionowi Rze-
szowskiemu oraz Regionowi Ziemia Przemyska.

W 1984 roku artysta z Podlasia – malarz Artur Chaciej – na-
malował obraz Matki Bożej Robotników. Tło obrazu, na któ-
rym widnieje wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, sta-
nowi biało-czerwona flaga upamiętniająca zrywy robotnicze: 

Poznań’56, Gdańsk’70, Radom’76, Gdańsk’80, 13 grudnia 
1981. Powstał z  inicjatywy ówczesnego przewodniczącego 
podziemnego Zarządu Regionu w  Białymstoku, Stanisława 
Marczuka. Obraz wykonano w  trzech kopiach różnej wiel-
kości. Najmniejszy z nich otrzymał na własność bł. ks. Jerzy 
Popiełuszko i w prywatnej rozmowie stwierdził, że dla niego 
jest to Matka Boża Solidarności. Drugi z  obrazów trafił do 
proboszcza parafii pw. św. Brigidy w  Gdańsku. Związkowcy 
z  podlaskiej „Solidarności” największy z  obrazów przekazali 
podczas II Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę w 1984 r. 
jako symbol spotkań u stóp Czarnej Madonny. 

oDNoWIoNo KapLICZKĘ prZy UL. rZeSZoWSKIeJ
W związku z nawiedzeniem Głogowa Małopolskiego przez obraz Matki Bożej Robotników „Solidarności” 
i Pielgrzymki Ludzi Pracy postanowiono odmalować kapliczkę Matki Bożej znajdującą się przy ulicy Rze-
szowskiej w Głogowie Małopolskim.

Kapliczka przy ul. Rzeszowskiej przed 
odnowieniem

Kapliczka po remoncie

Nadawanie nazw ulicom w gminach miejskich jest obowiązkiem 
gmin. Uchwała rady gminy w sprawie nadania nazwy ulicy ma 
charakter aktu ogólnego i jest zaliczana do przepisów gminnych.

W związku z nadaniem byłym sołectwom nazw ulic, pojawił 
się obowiązek zmiany dotychczasowej numeracji budynków. 
Przypominamy, że brak prawidłowego oznaczenia nierucho-
mości przysparza służbom takim jak policja, straż czy pogoto-
wie wielu problemów. Wynikają one głównie z braku możliwo-
ści szybkiego reagowania i sprawnego dojazdu na interwencję.

Brak tabliczki z  numerem domu to wykroczenie. Stanowi 
o tym art. 64 Kodeksu wykroczeń: Ust. 1. Kto, będąc właścicie-
lem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nierucho-
mości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim 
miejscu albo utrzymania w  należytym stanie tabliczki z  nu-
merem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu 
albo miejscowości podlega karze grzywny albo karze nagany. 
Ust. 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku 
oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomo-

ści. Jeżeli dom stoi w głębi działki, tabliczka z numerem musi 
być również umieszczona na ogrodzeniu danej posesji.

Dotychczasowe kontrole wykazały, że jest jeszcze wielu właści-
cieli, którzy o tym zapominają. Pamiętajmy, że nie wypełniając 
tego obowiązku, narażamy swoje zdrowie oraz dobytek.

oBoWIĄZeK NUmeraCJI BUDyNKÓW 
W dniu 1 stycznia bieżącego roku zmianie uległy granice administracyjne Głogowa Małopolskiego. Przyłą-
czone zostały do niego sołectwa Zabajka, Wola Cicha oraz Rogoźnica. W związku z tymi zmianami miejsco-
wościom tym zostały nadane nazwy ulic.
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Renowacja tkanin sztandaru to proces niezwykle żmudny, i co 
za tym idzie, kosztowny. Sztandar został wyczyszczony z wszel-
kich nieczystości, zlikwidowano wszelkiego rodzaju odbarwie-
nia na tkaninie, naprawiono zerwane nici oraz uzupełniono 
ubytki materiału i wyhaftowano brakujące litery. Aby pozyskać 
potrzebne środki na renowację sztandaru Szkoła Podstawowa 
w Głogowie Małopolskim zorganizowała sprzedaż cegiełek.

– Dwa lata temu społeczność naszej szkoły podjęła inicjatywę 
zebrania środków na odnowienie – znajdującego się w szkolnej 
gablocie – sztandaru Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. 
Pragnęliśmy w ten sposób włączyć się w działania upamiętnia-
jące 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości i dokonać 
renowacji tego wyjątkowego świadka historii. Dzięki wsparciu fi-
nansowemu prywatnych osób (w znacznej mierze rodziców na-
szych uczniów oraz pracowników szkoły), a także lokalnych firm 
i instytucji, udało się zebrać potrzebną kwotę. Przekazana ona 
została pracowni konserwatorskiej w Krakowie, która podjęła się 
odnowienia sztandaru – informuje dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Głogowie Małopolskim Beata Grodecka.

Na początku czerwca zakończyły się prace renowacyjne 
i sztandar przywieziony został do szkoły. Przepięknie odno-
wiony prezentuje się wspaniale. Odzyskał swój dawny blask, 
przyćmiony wcześniej burzliwą, ponad stuletnią historią 
i z powrotem stał się ważnym świadkiem dziejów lokalnej 
społeczności. Stanowi też dowód na to, że wspólnymi siłami 
można dokonać rzeczy wielkich.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w  Głogowie Małopolskim 
Beata Grodecka serdecznie dziękuje wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do realizacji tego niełatwego i kosztownego 
przedsięwzięcia. Odnowiony sztandar będzie eksponowany 
w specjalnie przygotowanej gablocie w głogowskiej szkole.

RYS HISTORYCZNY: Na terenie Głogowa w  1903 roku 
z  inicjatywy byłego kierownika szkoły Rudolfa Menerki 
oraz tutejszego notariusza sądowego Franciszka Pileckie-
go zostało powołane Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. 
Zrzeszało ono sporo młodzieży i  miejscowej inteligencji. 
Od początku „Sokół” zaczął kształtować umysły młodych 

ludzi, ponieważ imponował patriotycznym, narodowym 
charakterem. Do organizacji należało ponad 130 mieszkań-
ców Głogowa i  okolic. Finansowo zaczął wspierać sokolą 
drużynę dyrektor Powiatowego Towarzystwa Zaliczkowe-
go Rudolf Menerka. To właśnie jemu „Sokół” zawdzięczał 
zdobycie funduszy na kupno własnej siedziby. Stał się nim 
dawny dom zarządcy dóbr głogowskich Karola Skalaka. 
Posiadanie tej kamienicy dało możliwość organizowania 
występów, spotkań i  inscenizacji patriotycznych. W  ka-
mieniczce zorganizowano także kasyno, które przyciągało 
wielu ludzi nawet spoza Towarzystwa. Propagowano rozwój 
fizyczny, organizowano wycieczki, wyjazdy oraz wyprawy 
do podgłogowskiego lasu Bór – czytamy w książce Roberta 
Borkowskiego „Z dziejów Głogowa Małopolskiego”. Przed 
1910 rokiem Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” otrzy-
mało sztandar, który z  dumą był prezentowany podczas 
różnych uroczystości i świąt. Sztandar ufundował najpraw-
dopodobniej Rudolf Menerka, ale można również przyjąć, 
że część środków pozyskano ze składek. W czasie działań 
wojennych, jesienią 1914 roku odziały Rosjan zrabowały 
go, traktując jako chorągiew wojskową, a więc wartościowe 
trofeum. Kilka lat po wojnie został odnaleziony w Odessie 
na Krymie i odesłany do Głogowa. Podczas II wojny świa-
towej sztandar zaginął – wydawało się, że już bezpowrotnie. 
Został odnaleziony w 1996 roku podczas remontu kościoła 
pw. Trójcy Przenajświętszej w Głogowie Młp.

www.jamniczek.pl

36-060 Głogów Młp. ul. Młynarska 15

Wizyty na tel. 503 025 625

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

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

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

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

Gabinet weterynaryjny

oDNoWIoNo SZtaNDar  
toWarZyStWa GImNaStyCZNeGo „SoKÓŁ” 

Sztandary były niegdyś symbolami i dumą licznych organizacji, zakładów pracy oraz instytucji. Dziś stano-
wią świadectwo ich istnienia oraz aktywności. Z renowacji powróciła właśnie jedna z najstarszych chorągwi 
z kolekcji gminy, której przywrócono dawną świetność. To liczący ponad 100 lat sztandar głogowskiego 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, który jest niemym świadkiem głęboko zakorzenionych w Głogowie 
tradycji niepodległościowych, których jesteśmy spadkobiercami i kontynuatorami.

Odnowiony sztandar
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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.  WyChODZąC NaPRZECIW POTRZEBOM KLIENTóW, EKOGłOG SP. Z O.O. OfERuJE:

1. Koszenie terenów zielonych
• koszenie terenów zielonych przydomowych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej
• koszenie za pomocą kosiarek bijakowych i podkaszarek
Telefon kontaktowy w sprawie koszenie: 17 85 17 485 wew. 2
2. Wykonanie ogrodzeń panelowych
• wykonanie ogrodzeń panelowych kompleksowo
• wykonanie ogrodzeń panelowych bez materiału
Telefon kontaktowy w sprawie wykonania ogrodzeń: 17 85 17 475
3. usługi brukarskie
• wykonanie z kostki brukowej chodników, parkingów, podjazdów itp.
• układanie kostki brukowej kompleksowo
• układanie kostki brukowej bez materiału
Telefon kontaktowy w sprawie usług brukarskich: 17 85 17 475
Wszystkie usługi wyceniane są indywidualnie.

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.



11Ziemia GłoGowska 6/2020 GosPoDaRka

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.

– Technologia biologicznych reaktorów membranowych jest 
aktualnie najnowocześniejszą i  dynamicznie rozwijającą 
się technologią oczyszczania ścieków. Umożliwia dużo bar-
dziej zaawansowane oczyszczanie w stosunku do „techno-
logii klasycznej”. Blisko pięć lat temu oczyszczalnia ścieków 
w  Głogowie Małopolskim jako pierwsza w  Polsce zaczęła 
wykorzystywać tę innowacyjną technologię ultrafiltracji za 
pomocą modułów filtrujących MBR – informuje burmistrz 
Głogowa Młp., Paweł Baj. Proces ten zachodzi w  mem-
branowym reaktorze biologicznym. Jest to ostatni etap 
oczyszczania, dzięki któremu jakość ścieków oczyszczo-
nych jest bardzo wysoka.

– Zasadę działania można zobrazować na przykładzie 
kawy z fusami. Wkładając perforowaną słomkę do kubka 
z kawą, po uprzednim jej zmieszaniu, wciągany zostaje je-
dynie sam płyn natomiast fusy pozostają w kubku. Tak też 
dzieje się na membranach. Przefiltrowane ścieki oczysz-
czone trafiają do odbiornika, natomiast pozostała część 
(przykładowe fusy), która pozostaje na modułach, trafia 
ponownie do sekwencyjnego reaktora biologicznego. Dzie-
je się to dzięki płukaniu wstecznemu. Połączenie technolo-
gii oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego i procesu 
ultrafiltracji gwarantuje najwyższą efektywność oczysz-
czania. Wartości parametrów ścieków oczyszczonych, ure-
gulowane pozwoleniem wodnoprawnym są bez problemu 
osiągane – informuje Paulina Płaza, starszy technolog ds. 
oczyszczania ścieków.

ZaKUpIoNo NoWe memBraNy 
W głogowskiej oczyszczalni ścieków wymieniono zużyte membrany w komorze osadu czynnego. Inwesty-
cja zakupu i wymiany modułów filtrujących choć kosztowna, jest jednak bardzo opłacalna, biorąc pod 
uwagę dbałość o nasze środowisko. Koszt inwestycji to 275 870,05 euro. Wymienione zostały 144 moduły 
znajdujące się w trzech kasetach membranowych. Każdy moduł składa się z licznych włókien kapilarnych, 
dzięki którym zachodzi proces filtracji. Moduły przeznaczone są do pracy w zanurzeniu.
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Zniszczeniu ulegają w  szczególności wiaty przystankowe 
oraz ławki. Szkody w postaci zdewastowanych wiat odno-
towaliśmy głównie w miejscowości Budy Głogowskie. Na-
tomiast uszkodzenia ławek pojawiły się na ulicy Długiej na 
osiedlu Słonecznym oraz przy sklepie Stokrotka na osiedlu 
Niwa w Głogowie Małopolskim.

Niepokojący proceder dotyczy również nasadzeń na pasie 
zieleni wzdłuż ulicy Rzeszowskiej w Głogowie Młp. Rośliny 
zostały posadzone zaledwie w maju zeszłego roku, a już sta-
ją się obiektami kradzieży. Do odkrycia szkód w nasadze-

niach doszło podczas prac pielęgnacyjnych, które w ramach 
gwarancji przeprowadzał wykonawca. 

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców naszej gminy, by 
reagowali, gdy są świadkami sytuacji wzbudzających nie-
pokój bądź wymagających interwencji policji. Dbajmy 
o wspólne mienie, nie odwracajmy wzroku, gdy jest ono 
niszczone. Pamiętajmy, że koszty szkód ponosi gmina, 
a więc my wszyscy. Każdy z nas ma wpływ na to, jak wy-
gląda nasze otoczenie. 

aKty WaNDaLIZmU W NaSZeJ GmINIe
Władze gminy Głogów Młp. dokładają wszelkich starań, by nasze otoczenie było przyjemne dla oka i bezpiecz-
ne. Jednak w ostatnim czasie z niepokojem obserwujemy pojawiające się w naszej gminie akty wandalizmu.

Pomnik „Ku czci ofiar faszyzmu” został kompleksowo od-
restaurowany. Prace objęły nie tylko samą bryłę pomnika, 
lecz także jego otoczenie. W ramach renowacji naprawiono 
uszkodzenia w  jego strukturze, zmieniono widniejący na 
nim krzyż, a na jego szczycie umieszczono orła w koronie. 

– Odnowiono Pomnik Ku Czci zamordowanych przez Niem-
ców mieszkańców, podczas trzykrotnej pacyfikacji wsi Prze-
wrotne w  latach 1942-1943. Został on wybudowany przez 
p. Stanisława Chuchro i  odsłonięty w  sierpniu 1966 roku. 
Umieszczono na nim nową tablicę upamiętniającą tę okrop-
ną zbrodnię popełnioną na mieszkańcach naszego sołectwa. 
– mówi sołtys wsi, p. Józef Zięba. 

Wykonawcą prac związanych z  remontem pomnika był 
p. Kazimierz Bać. Łączny koszt prac wyniósł 16 300 złotych 

brutto, z czego kwotę 10 tysięcy złotych przekazała z fundu-
szu Rada Sołecka.

„pamIĘć o NICH żyć BĘDZIe WIeCZNIe”
Pamięci 111 mieszkańców wsi Przewrotne, zamordowanych przez okupanta niemieckiego w trzykrotnej 
pacyfikacji miejscowości w latach 1942-1943 oraz wywiezionych na roboty przymusowe do Rzeszy Nie-
mieckiej. Pamięć o nich żyć będzie wiecznie – brzmi napis wyryty na nowej tablicy inskrypcyjnej odrestau-
rowanego pomnika w miejscowości Przewrotne.

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 budynków w celu 

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

Oferujemy Państwu wysokiej jakości usługi. Dbamy, by oferowane przez nas lokale spełniały najwyższe standardy i znajdowały się w atrakcyjnych miejscach.
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AL-ANON Grupy Rodzinne 
z a p r a s z a j ą 
na spotkania 
w  każdy wtorek 
o godzinie 18:00 

do MGDK w Głogowie Młp., po-
kój nr 101. Mitingi otwarte dla 
wszystkich zainteresowanych od-
bywają się w każdy pierwszy wto-
rek miesiąca.

Grupa AA EDEN
w  Głogowie Młp. zaprasza na 
spotkanie w  każdy czwartek 
o godz. 18.00 w MGDK w Głogo-
wie Młp. w pok. nr 109. Mitingi 
otwarte dla wszystkich zaintere-
sowanych odbywają się w  każ-
dy pierwszy czwartek miesiąca.  
Tel. 515 249 728

Jaka jest rola pszczół w  przyrodzie? Pszczoły produkują 
miód – jeden z  głównych produktów antybakteryjnych. 
W  ciągu całego swojego życia jedna pszczoła wytwarza 
małą łyżeczkę miodu. By wyprodukować jeden kilogram, 
pszczoły muszą przysiąść na kwiatach około 4 miliony razy. 
Pracowite pszczoły to specjalistki od zapylania.

Przenosząc pyłek z kwiatów, umożliwiają zachowanie bio-
różnorodności i kontrolę erozji gleb. W przypadku upraw 
sadowniczych zapylanie roślin zwiększa plony nawet o 80%. 
Większość owoców i warzyw to gatunki owadopylne, które 
nie rozwiną się bez pszczół i ich zapylania. Oznacza to, że 
im mniej pszczół będziemy mieć w przyrodzie, tym trud-
niej dostępne i  gorsze pod względem jakości będą owoce 
i warzywa, które spożywamy.

Masowe ginięcie pszczół. Wymieranie rojów pszczelich 
spowodowane jest coraz trudniejszymi warunkami panują-
cymi w środowisku naturalnym. Zwały śmieci gromadzące 
się np. na dzikich wysypiskach zanieczyszczają wody i po-
wodują skażenie gleby oraz powietrza.

Podwyższone koncentracje metali ciężkich takich jak rtęć, 
miedź czy ołów w pobliżu wysypisk oraz chemizacja rolnic-
twa, czyli częste nawożenie i  stosowanie sztucznych środ-
ków ochrony roślin, są toksyczne dla pszczół. Niebezpie-
czeństwo stanowią również fale telefonii komórkowej, które 
zakłócają system nawigacyjny pszczół i uniemożliwiają im 
powrót do ula.

Co zrobić, by je uratować? Możemy pomóc pszczołom 
poprzez udostępnianie im przestrzeni do życia. Na bal-
konach i  parapetach posadźmy nektarodajne rośliny, ta-

kie jak nagietek, szałwia czy macierzanka. Nie wypalajmy 
traw, które mogą dawać im schronienie. Sztuczne środki 
ochrony roślin zastępujmy naturalnymi – kompostem lub 
obornikiem. Takie nawozy są bezpieczne zarówno dla śro-
dowiska, jak i zwierząt. Możemy też budować domki i ule 
dla pszczół.

Zaobserwować można również wzrost popularności 
umieszczania uli na dachach bloków i biurowców w dużych 
miastach. Pszczoły w mieście mają dobre warunki do życia 
i rozmnażania się, a pożywienie znajdują w ogródkach, na 
działkach i w bogatej roślinności na terenach zielonych. 

Pamiętajmy, że ciężka praca pszczół, choć często niezauwa-
żalna gołym okiem, ma kluczowe znaczenie dla życia czło-
wieka. To dzięki tym małym stworzeniom mamy w naszych 
kuchniach warzywa i owoce. Zadbajmy o nie wspólnie. 

pSZCZoŁa, CZyLI maŁy oWaD  
o oGromNym ZNaCZeNIU 

Pszczoły nie tylko produkują miód, lecz także zapylają około 80% roślin. Poprzez przenoszenie pyłków zwięk-
szają ilość oraz jakość plonów. Bez ich pracy rozwój i wzrost roślin nie mógłby być możliwy. Jednak dopiero 
masowe ginięcie rojów pszczelich zwiększyło zainteresowanie ich losem i sprawiło, że coraz chętniej udo-
stępniamy im przestrzeń do życia.
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Burmistrz Głogowa Małopolskiego
OGłaSZa

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących 
nieruchomości:
1) nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4305/24 

o  pow. 6,52 ha położonej w  Budach Głogowskich gmina Głogów 
Małopolski objętej KW RZ1Z/00080153/7;

2) nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4305/9 
o  pow. 1,01 ha położonej w  Budach Głogowskich gmina Głogów 
Małopolski objętej KW RZ1Z/00080153/7.

Cena wywoławcza nieruchomości: 
 – dla działki nr 4305/24 – 190.000,00 zł;
 – dla działki nr 4305/9 – 30.000,00 zł.
Cena działek nie polega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku 
od towarów i usług.
Dla danego terenu Gmina nie posiada aktualnego Miejscowego Planu Za-
gospodarowania Przestrzennego. 
Przedmiotowe działki położone są w miejscowości Budy Głogowskie. Teren 
działek jest raczej płaski. Działki posiadają kształt dość regularny, przylegają 
do siebie. Sąsiedztwo stanowią nieruchomości niezabudowane wykorzysty-
wane rolniczo, obszary zadrzewione i zakrzewione, obszary nieużytków wy-
pełnione wodą. Obie działki są niezabudowane, nieogrodzone, nieutwardzo-
ne. Stanowią łąki i nieużytki, niewielka część terenu znajdująca się poniżej 
w okresie podwyższonych poziomów wody zostaje zalana wodą.
Termin zagospodarowania nieruchomości – 2 lata.
Cel sprzedaży: uprawy rolne. 
Powyższa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi hipotekami, ciężara-
mi i ograniczeniami.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeń-
stwo 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 2020 roku, poz. 65) minął w dniu 23 marca 2020 roku.
Informuję, iż z uwagi na to, że sprzedawane nieruchomości stanowią nie-
ruchomość rolną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 
roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1362) nabyw-
cą nieruchomości rolnej może być podmiot określony w przepisach ustawy 
z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego.
Przetarg na sprzedaż w/w  nieruchomości odbędzie się w  dniu 18 czerwca 
2020r. o godz. 1000 w siedzibie Miejsko Gminnego Domu Kultury im. Francisz-
ka Kotuli w Głogowie Młp. ul. kard. S. Wyszyńskiego 12 /sala widowiskowa/.
Dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości będą warunkiem dopuszcze-
nia do przetargu. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysoko-
ści 10% ceny wywoławczej brutto – odpowiednio dla działki lub działek, 
których nabyciem oferent jest zainteresowany – do dnia 10 czerwca 2020 
r. 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 pisemne-
go oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na na-
bycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub 
złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego 
– art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy (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 nieruchomo-
ści nie zostanie dopuszczona do przetargu. Nie wymagana jest zgoda, jeżeli 
oboje małżonkowie przystąpią wspólnie do przetargu. 
Okazanie nieruchomości przez geodetę gminnego na wniosek zainteresowanych.
Wadium przepada jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyliła się od podpi-
sania aktu notarialnego. Wypłata wadium dla osób, które nie wygrały prze-
targu nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od dnia zakończenia przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza 
się na poczet ceny sprzedaży. Cena ustalona w przetargu jest płatna przed 
zawarciem umowy sprzedaży w takim terminie, aby wpływ środków został 
uwidoczniony na koncie urzędu przed zawarciem aktu notarialnego.
Uczestnicy przetargu reprezentujący osoby fizyczne i  prawne winni być 
należycie umocowani. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Szczegółowe informacje o przedmiotach sprzedaży można uzyskać w tut. 
Urzędzie, w pokoju nr 14, w godz. od 800 do 1500 pod nr telefonu (0-17) 
789-70-33 oraz na stronie internetowej www.bip.glogow-mlp.pl.
Burmistrz Głogowa Małopolskiego zastrzega sobie prawo do unieważnie-
nia przetargu z ważnych przyczyn.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego
OGłaSZa

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej 
jako działka ewidencyjna nr: 2348/1 o pow. 0,1154 ha, położonej w Głogowie Ma-
łopolskim gmina Głogów Małopolski objętej Księgą Wieczystą RZ1Z/00144940/8.
Cena wywoławcza nieruchomości: – 70.000,00 zł.
Cena działki nie została objęta podatkiem vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 
11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2174 ze zm.).
Dla danego terenu Gmina nie posiada aktualnego Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego. 
Przedmiotowa działka położona jest w miejscowości Głogów Małopolski przy ul. Leśna 
Wola. Teren działki płaski. Działka posiada kształt nieregularny, zbliżony do wydłużone-
go trapezu. Sąsiedztwo stanowią nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalny-
mi jednorodzinnymi, nieruchomości niezabudowane wykorzystywane rolniczo, a także 
zadrzewione i zalesione. Brak jest w pobliżu obiektów uciążliwych. Dojazd odbywa się 
bezpośrednio z drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej, asfaltowej. Przedmiotowa 
działka jest niezabudowana, z wyjątkiem części budynku gospodarczego nie będącego 
własnością gminy. Działka jest ogrodzona. Przez działkę przebiega sieć gazowa, kanali-
zacji sanitarnej, wodociągowa oraz energetyczna. Przez działkę ustanowiona jest służeb-
ność gruntowa pasem szerokości 4m po stronie północno-wschodniej.
W związku z powyższym Nabywca nieruchomości zobowiązuje się w chwili podpisania 
umowy sprzedaży nieruchomości do ustanowienia na rzecz Gminy Głogów Małopolski 
i  jej następców prawnych oraz na rzecz spółki EkoGłog spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością 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 sze-
rokości 3 m (po 1,5 m w obie strony od osi istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyj-
nej), polegającego na trwałym i bezterminowym zajęciu tego pasa w celu posadowienia 
w nim urządzeń przesyłowych i ich eksploatacji, w tym konserwacji, utrzymywania, 
modernizacji, przebudowy, wymiany, odbudowy, usuwania usterek i awarii urządzeń 
wraz z prawem dostępu, wejścia, przechodu, wjazdu i przejazdu o każdej porze wraz 
z wniesieniem lub wjazdem niezbędnego sprzętu na nieruchomość obciążoną w celu 
eksploatacji urządzeń przesyłowych, w tym konserwacji, utrzymywania, 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 nie-
ruchomości i  eksploatację urządzeń przesyłowych, w  szczególności na obowiązku 
powstrzymania się przez właściciela nieruchomości obciążonej w  granicach pasa 
służebności o  szerokości 3 m (po 1,5 m w  obie strony od osi istniejącej sieci wo-
dociągowej i kanalizacyjnej) od działań, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić 
korzystanie ze służebności, w  szczególności na obowiązku powstrzymania się od 
wznoszenia budowli, budynków i innych obiektów, urządzania oczek wodnych oraz 
dokonywania nasadzeń drzew, krzewów i roślinności o unikatowym charakterze.
Uprawniony z tytułu służebności zobowiązany będzie do przywrócenia nieruchomo-
ści obciążonej do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu prac budowla-
nych, eksploatacyjnych albo remontowych na nieruchomości obciążonej.
Termin zagospodarowania nieruchomości – 2 lata.
Cel sprzedaży: uprawy rolne. 
Powyższa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi hipotekami.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w na-
byciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 65) minął 
w dniu 18 marca 2020 roku.
Przetarg na sprzedaż w/w  nieruchomości odbędzie się w  dniu 10 czerwca 2020r. 
o  godz. 900 w  siedzibie Miejsko Gminnego Domu Kultury im. Franciszka Kotuli 
w Głogowie Młp. ul. kard. S. Wyszyńskiego 12 /sala widowiskowa/.
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 3 czerwca 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 
notarialnego. Wypłata wadium dla osób, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu 
trzech dni roboczych od dnia zakończenia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestni-
ka przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Cena ustalona 
w przetargu jest płatna przed zawarciem umowy sprzedaży w takim terminie, aby wpływ 
środków został uwidoczniony na koncie urzędu przed zawarciem aktu notarialnego.
Uczestnicy przetargu reprezentujący osoby fizyczne i  prawne winni być należycie 
umocowani. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Szczegółowe informacje o przedmiotach sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie, 
w  pokoju nr 14, w  godz. od 800 do 1500 pod nr telefonu (0-17) 789-70-33 oraz na 
stronie internetowej www.bip.glogow-mlp.pl.
Burmistrz Głogowa Małopolskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetar-
gu z ważnych przyczyn.
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etNoKĄCIK

o tańCU traDyCyJNym – CZy tyLKo Na SCeNIe?
Gdy słyszymy określenie „taniec ludowy”, większość z nas wyobraża sobie tancerzy na scenie, wykonujących układy 
z różnych regionów. W naszej gminie działa kilkanaście grup tanecznych, które występują na przeróżnych imprezach. 
Trzeba jednak pamiętać, że jest to forma stylizowana, czerpiąca z różnych kontekstów dawnego tańca, w zależności 
od zamysłu choreografa – bliżej tradycji lub baletu.

Kilkadziesiąt lat temu taniec pełnił ważną funkcję społeczną – przy 
stosunkowo skromnym poziomie życia była to jedna z najważniej-
szych form rozrywki, głównie młodzieży. W przedmowie do książki 
Muzykanty autorstwa Franciszka Kotuli prof. Józef Burszta pisze, że 
[...] muzyka była zazwyczaj elementem złożonych sytuacji. W życiu 
wiejskim bowiem rzadko mieliśmy do czynienia z  rozdzieleniem na 
wykonawców muzykantów z  jednej, a  biernych słuchaczy z  drugiej 
strony, jak to ma miejsce na koncertach. [...] Poprzez taniec [...] nastę-
puje zjednoczenie się obu tych stron we wspólnej atmosferze zabawy. 
Powszechną praktyką było organizowanie przez wiejską młodzież 
muzyk, na które zapraszano zespół lub, jeśli nie pozwalały na to wa-
runki ekonomiczne, pojedynczego muzyka. Potańcówki najczęściej 
odbywały się w domach lub „pod ścianą”, ale bywało także i tak, że 
[...] poszli w las szukać dobrego miejsca do hulania. [...] Dziewczęta 
jakimiś gałęziami pozamiatały ziemię: nie mogło być lepszej sali ta-
necznej. [...] Już zawirowały taneczne pary, boso, na podłodze niby 
na dywanie.. Tancerze zatracali się w tańcu, wyzwalając niespotyka-
ne gdzie indziej zachowania – tańczono do upadłego. Żywiołowość 
tańca oddawała charakter ówczesnej kawalerki – butnej i  zadzie-
rzystej – bójki były obecne właściwie na każdej muzyce – niektórzy 
na to czekali i zabawkę bez bitki uważano za nieudaną Powodem 
były niesnaski między sąsiednimi wsiami lub zazdrość o  dziew-
czynę. Na zabawach tańczono głównie polki, ale i oberki, sztajerki 
i walczyki – w późniejszych latach także „importowane” tanga czy 
fokstroty. W okresie powojennym zaczęto organizować składkowe 

potańcówki w domach ludowych, świetlicach czy remizach, albo na 
tę okazję budowano z desek podłogę, zaś za scenę muzykom czę-
sto służyła przyczepa. Wtedy częsta była obecność starszych kobiet, 
które nie bawiły się, a przyglądały się zabawie, siedząc na ławkach 
– były to swego rodzaju strażniczki moralności.
W następnym Etnokąciku dowiecie się o jeszcze innych sytuacjach 
tanecznych praktykowanych w naszym regionie przed laty.
Literatura: Franciszek Kotula „Muzykanty”, „Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian” – 
praca zbiorowa, wyd. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

Wojciech Dulski

Odbyły się już pierwsze rozmowy kwalifikacyjne, ale każdego nie-
pełnosprawnego mieszkańca naszej gminy zachęcamy do złożenia 
podania o pracę. Zakład prowadzi działalność hotelarską i gastro-
nomiczną, oferując pobyty z noclegami, obozy sportowe, kolonie 
czy imprezy okolicznościowe jak komunie, chrzciny, spotkania fir-
mowe. Obecnie zakład zatrudnia 30 osób z niepełnosprawnością 
oraz 10 osób obsługi, w tym 6 instruktorów nauki zawodu. Niepeł-
nosprawni pracownicy „Centrum” pod okiem instruktorów wy-
konują prace porządkowe, utrzymują tereny zielone na zewnątrz 
obiektu, pomagają w dziale gastronomicznym oraz wykonują pra-
ce konfekcyjne. Pomimo okresu pandemii Covid-19 zakład utrzy-
mał swoją działalność i  obecnie powraca do działalności „pełną 
parą”. Ten jedyny na terenie naszej gminy zakład aktywności za-
wodowej dysponuje obiektem o  powierzchni 1600 m2 na dwóch 
kondygnacjach, w tym 22 pokoje z pełnym zapleczem sanitarnym 
mogące pomieścić 55-60 osób. W budynku jest sala szkoleniowa, 
siłownia, sala konferencyjna oraz sala rekreacji dla dzieci. Wydzie-
lona jest również kuchnia z jadalnią. Co ważne przy zatrudnianiu 
osób z niepełnosprawnością – obiekt jest przyjazny, pozbawiony 
barier architektonicznych i wyposażony w windę. Otoczenie bu-
dynku to parking i  tereny zielone oraz miejsca na grill, ognisko 
czy boisko do siatkówki i duże bramki. Łącznie jest tu 4,5 hektara. 
Niepełnosprawni pracownicy zatrudniani są na umowę o  pracę 
w wymiarze 4 lub 5 godzin dziennie. Dodatkowo każdy ma godzi-
nę czasu w ciągu dnia na korzystanie z różnych form rehabilitacji 
ruchowej, zawodowej lub społecznej. Dostępne jest również po-
mieszczenie socjalne, z której korzystanie jest możliwe np. w prze-
rwie na posiłek. 

Wymagania do zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników to 
posiadanie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnospraw-
ności, przy czym przy stopniu umiarkowanym konieczny jest wpis 
w orzeczeniu kodu przyczyny niepełnosprawności 01-U, 02-P lub 
12-C. Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie lub na 
miejscu. Każdy kandydat do zatrudnienia może przyjść na dni 
próbne i spróbować swoich sił w siedzibie ZAZ, poznać inne osoby 
i ukierunkować na określony dział. 
Wszystkich zainteresowanych pracą w ZAZ „Centrum Natura” za-
chęcamy do kontaktu tel. 604610954 lub na stronie www.centrum
-natura.eu

Daniel Jakubowski

NoWe SZaNSe roZWoJU DLa oSÓB Z NIepeŁNoSpraWNoŚCIĄ 
Z wielka radością przyjęliśmy informacje o możliwości zwiększenia zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników 
w Zakładzie aktywności Zawodowej „Centrum Natura” Caritas w Budach Głogowskich. Od 1 lipca br. w „Centrum Na-
tura” uzyska pracę 5 nowych osób. 

Fot. Piotr Grygiel

Fotografia przedstawia współczesną potańcówkę z muzyką tradycyjną w gminie Głogów Młp.
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BIBLIoteKa poLeCa
Szukaj mnie, Lisa Gardner

Imponująca, mroczna podróż w głąb 
krwawych rodzinnych sekretów i nie-
porozumień. Szukaj mnie to opowieść 
pełna zwrotów akcji i  gwałtownych 
zakrętów tak dobrze znanych fanom 
Lisy Gardner. Detektyw D. D. War-
ren i Flora Dane powracają w kolejnej 
odsłonie pełnej zwrotów akcji serii 
Lisy Gardner. Tym razem staną przed 

trudnym dylematem – albo uratują młodej dziewczynie ży-
cie, albo… oddadzą ją w ręce sprawiedliwości. Dawny dom 
pięcioosobowej rodziny stał się właśnie miejscem zbrodni: 
czworo ludzi brutalnie zamordowano, a ostatnie dziecko – 
szesnastoletnia dziewczyna – zaginęła bez wieści. Czyżby 
udało jej się uciec? A może zniknięcie jest dowodem na to, 
że sama uczestniczyła w  morderstwie? Policjantki muszą 
zmierzyć się z całą serią zagadek. A zaginiona – ofiara lub 
podejrzana – woła do nich: szukaj mnie…

Piękna miłość, Wioletta Sawicka

Pełna emocji historia wielkiej miłości 
i dramatycznych prób radzenia sobie 
z utratą ukochanej osoby. Baśka i Mi-
chał pasują do siebie jak dwie połówki 
jabłka, rozumieją się bez słów. Kocha-
ją się, wspierają i  planują dzieci, ale 
dopiero kiedyś tam, w  przyszłości. 
Na razie żyją pełnią życia, mają krąg 
sprawdzonych przyjaciół i  pracę, 

która sprawia im satysfakcję. Basia skończyła architekturę 
i wraz z koleżanką prowadzi dobrze prosperujące biuro nie-
ruchomości. Michał, informatyk po Wojskowej Akademii 
Technicznej, jest zawodowym żołnierzem. Pewnego dnia 
Michał oznajmia, że wyjeżdża na półroczną misję wojsko-
wą do Afganistanu. Basia czuje dziwny lęk, jednak nie może 
zatrzymać męża. „Obiecaj mi, że wrócisz”, prosi, a Michał 
jej to przyrzeka. Miesiąc po rozpoczęciu przez niego służby 
na misji przychodzi wiadomość z dowództwa…

Lukrecja, anne Goscinny

Pierwsza powieść córki autora Mi-
kołajka! Jedna Lukrecja potrafi na-
mieszać niemal tyle, co cała banda 
Mikołajka! No bo co w  końcu, kur-
czę blade! Cześć, jestem Lulu! Mam 
12 lat. I  tyle z dobrych wiadomości. 
Moje życie jest pełne katastrof. Ma-
rzyłam o  psie, ale dostałam... żół-
wia. Nazwałam go Madonna. Nie 
mogłam doczekać się szkolnej wy-

cieczki, dopóki moja mama nie zgłosiła się na opiekun-
kę (na ochotnika!). A  gdy zrobiłam imprezę, to wpadła 
na nią, uwaga... babcia. Dobrze, że chociaż nauczyła nas 
grać w karty. I teraz wymiatamy w szkole z Aliną, Karoli-
ną i Pauliną. Choć przyznam szczerze – gdy po szkolnym 
korytarzu przechodzi pewien chłopak ze starszej klasy, to 
nie mogę się skupić...

MGBP w Głogowie Młp.

50 lat temu Głogów Małopolski obchodził 400-lecie założenia. 
Odbyło się wówczas wiele uroczystości, w których uczestni-
czyli mieszkańcy i zaproszeni goście. Było to prawdziwe świę-
to. Organizowano różne spotkania, sesję popularnonaukową, 
rajdy i  wycieczki, przemarsze itd. Z  okazji 400-lecia lokacji 
miasta wydano również serię pocztówek oraz niewielką publi-
kację, książeczkę autorstwa Franciszka Kotuli, która w skrócie 
przedstawiała dzieje Głogowa Małopolskiego.
Jubileusz stał się okazją do refleksji, do zastanowienia się nad 
tym, jak utrwalać pamięć o  dawnych wiekach, o  dawnym 
Głogowie-Głowowie. Wówczas to padł pomysł założenia 
kroniki, która byłaby materialnym śladem obchodzonego 
święta. Zamówiono specjalnie zszytą i oprawioną księgę ze 
złoconymi, tłoczonymi literami na okładce, do której ręcz-
nie, kaligraficznym pismem naniesiono podstawowe infor-
macje dotyczące dziejów miasta. Data na okładce informuje, 
że działo się to w styczniu 1973 r.
„Niniejszą Kronikę – mówi wpis na samym początku – z myślą 
o przyszłych pokoleniach, aby były świadome wysiłków i pracy 
swoich przodków, zainicjowało kierownictwo polityczne i ad-
ministracyjne miasta i gminy Głogów Małopolski”. Wśród tego 
kierownictwa znajdowali się: pierwszy sekretarz komitetu miej-
skiego PZPR Piotr Rybka, naczelnik miasta i gminy Stanisław 
Stelmach oraz sekretarz urzędu gminy Aniela Demitraszek.
Autorem kroniki był Franciszek Kotula. Wzbogacona jest 
ona kilkoma podkolorowanymi ilustracjami przedstawiają-
cymi głogowskie zabytki, być może również autorstwa Ko-
tuli. Zawiera 17 zapisanych stron, na których m.in. zawar-
to wykaz publikacji odnoszących się do dziejów Głogowa 
sporządzony przez Kotulę w 1978 r. Dodatkowo dokonano 
wpisów jeszcze na dwóch stronach, jednego w lipcu 1979 r. 
z okazji 35. rocznicy powstania PRL i drugiego w listopadzie 
1979 r. z okazji wyborów do władz partyjnych.
Kronika na stałe będzie częścią zbiorów głogowskiej biblioteki.

Robert Borkowski, Dyrektor MGBP w Głogowie Młp.

HIStoryCZNa KroNIKa 
mIaSta trafIŁa Do 

ZBIorÓW BIBLIoteKI
28 maja na sesji Rady Miejskiej burmistrz Paweł Baj 
uroczyście przekazał Miejsko Gminnej Bibliotece 
Publicznej prawie półwieczną kronikę przedstawia-
jącą dzieje Głogowa Małopolskiego.

Okładka kroniki oraz jedna ze stron
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Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla 
młodzieży ustalono w oparciu o zmieniony termin, w któ-
rym odbyć się mają egzaminy ósmoklasistów, w tym termi-
nu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez 
okręgowe komisje egzaminacyjne.
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz 
z dokumentami można będzie składać w dwóch etapach. 
Od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wnio-
sku i  uzupełnienie go o  świadectwo ukończenia szkoły.  
Od 31  lipca do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie 
wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty 
oraz na zmianę przez kandydatów wniosków  o  przyjęcie, 
w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
Natomiast od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać 
wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddzia-
łu dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału 
przygotowania wojskowego w  szkole ponadpodstawowej, 
oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indy-
widualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowa-
dzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.
Uzupełnienia wniosków. Czynności tej należy dopełnić 
w  następujących terminach: do 10 lipca br. – o  świadec-
two ukończenia szkoły; do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie 
o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Listy kandydatów, któ-
rzy zostali zakwalifikowani bądź niezakwalifikowani ogło-
szone zostaną 12 sierpnia 2020 r.
W  okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jedno-
stek systemu oświaty, wniosek o  przyjęcie do szkoły wraz 
z wymaganymi załącznikami może zostać przesłany za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej. Drogą elektro-
niczną, za pomocą stron internetowych, możliwe jest również 
zapoznanie się z wynikami postępowania rekrutacyjnego. 
Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został 
zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w  po-
staci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły 
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrz-
nego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone 
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodsta-
wowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawo-
dowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające 
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podję-
cia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie 
lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowa-
nia pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciw-
wskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
W  przypadku braku możliwości przedłożenia takiego za-
świadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnolet-
ni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie 
do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać 
przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadcze-
nie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której 
uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.
Niedopełnienie obowiązku przedłożenia do 25 września 
2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia równoznaczne będzie 

wówczas z  rezygnacją z  kontynuowania nauki w  szkole, 
do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły pro-
wadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym 
kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
Listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych ogłoszone 
będą 19 sierpnia 2020 r.
W  imieniu dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w  Głogowie Młp. zapraszamy do zapoznania się z  ofertą 
edukacyjną ZSO. W  nadchodzącym roku szkolnym ZSO 
przeprowadzi rekrutację dla absolwentów szkół podstawo-
wych do Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego oraz 
do technikum, na kierunek technik logistyk.
Dla kandydatów do liceum ZSO planuje otworzyć oddziały, 
w  których będą realizowane następujące przedmioty roz-
szerzone: j. polski, j. angielski oraz historia; biologia, che-
mia oraz matematyka; biologia, chemia oraz j. angielski; 
matematyka, fizyka oraz informatyka; matematyka, geo-
grafia i j. angielski. Natomiast dla kandydatów do 5-letnie-
go technikum szkoła planuje otworzyć oddział, w którym 
przedmiotem rozszerzonym będzie geografia.
– Praca zespołowa, analityczne myślenie, kreatywność, zdol-
ności komunikacyjne i  negocjacyjne, podejmowanie szybkich 
decyzji oraz rozsądne planowanie i  wykorzystanie czasu to 
umiejętności, które dzięki dobrej atmosferze i  wymagającym 
nauczycielom mogą uczniowie uzyskać w naszej szkole. Ucznio-
wie technikum mają okazję poszerzać swoje umiejętności ję-
zykowe i  zawodowe. Czeka na nich profesjonalna pracownia 
językowa i  nowoczesna pracownia logistyczna, wyposażona 
w drukarki przemysłowe, czytniki kodów kreskowych, termina-
le mobilne, tablety przemysłowe, drukarki przenośne oraz kom-
putery z oprogramowaniem biurowym. Technikum zapewnia 
również płatne staże oraz bezpłatne wyjazdy na międzynaro-
dowe targi logistyki, magazynowania i transportu.
Nauka w liceum i technikum to również wyjazdy dydaktyczno
-integracyjne i zawodoznawcze organizowane w różnych miej-
scach w Polsce i za granicą. Szkoła współpracuje z rzeszowską 
Agencją Rozwoju Regionalnego, której przedstawiciele co roku 
prezentują w naszej szkole projekty szkoleniowo-doradcze. Na-
uka w przyjaznej atmosferze, udział w licznych wydarzeniach 
kulturalnych czy imprezach to idealne warunki do zdobywania 
wiedzy i poszerzenia swoich zainteresowań – mówi dyrektor 
ZSO, p. Agnieszka Wiglusz-Zięba. 

reKrUtaCJa Do SZKÓŁ poNaDpoDStaWoWyCH
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok 
szkolny 2020/2021. Zawiera on m.in. terminy postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów do 
klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.
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W archiwum Muzeum Etnograficznego im. Franciszka Ko-
tuli w Rzeszowie znajduje się zbiór różnych opowieści ludo-
wych z całego Podkarpacia. Wśród nich znalazłem również 
legendę dotyczącą założenia Głogowa Małopolskiego, opra-
cowaną w 1959 r. przez Władysława Długosza, a pozyskaną 
od jednej ze starszych mieszkanek Wysokiej Głogowskiej. 
W oryginale jest ona napisana z tzw. mazurzeniem, a więc 
słowo „założył” zostało napisane „załozuł”, a „wielki” jako 
„wielgi”. Ja jednak postanowiłem poprawić pisownię, ponie-
waż dzięki temu tekst jest bardziej czytelny. Natomiast war-
to w przyszłości wydać większy zbiór głogowskich legend, 
w którym można podać obie wersje językowe.

Tytuł legendy brzmi „Głogów z  Głowowa”. Wyjaśnia ona 
dlaczego kiedyś miasto nazywane było Głowowem, a obec-
nie nosi nazwę Głogów. Oczywiście owo wyjaśnienie nie ma 
nic wspólnego z prawdą historyczną i jest tworem ludowej 
wyobraźni, jednak wskazuje na to, jak to ludzie różnymi 
logicznymi sposobami starali się wyjaśniać zawiłe sprawy. 
Legenda słusznie przypisuje powstanie nazwy Głowów za-
łożycielowi, Krzysztofowi Głowie, jednak sama jego postać 
jest już ubrana w fantazyjne szaty. Nie znając prawdziwych 
godności Głowy, legenda czyni go „wielkim panem, ponoć 
wojewodą”, co jest niezgodne z prawdą. Założyciel Głowo-
wa był bogatszym polskim szlachcicem, ale daleko mu było 
do magnackich fortun, które zazwyczaj składały się z dzie-
siątek miast i setek wsi. Nie był również wojewodą, chociaż 
pod koniec życia zasiadł w senacie dzięki otrzymaniu urzę-
du kasztelana połanieckiego, ale była to jedna z najniższych 
godności senatorskich. Należał do grona tzw. senatorów 
drążkowych, którzy zasiadali na końcu sali senackiej, nie 
na krzesłach, tylko na ławach pod samą ścianą. Naiwne jest 
także potwierdzenie faktu istnienia Krzysztofa Głowy tym, 
że w mieście jest ulica jego imienia.

W  legendzie odbija się przeszłość Głogowa Małopolskie-
go jako miasta obronnego, otoczonego wałem ziemnym. 
Pod koniec XIX wieku ten wygląd zaczął się zacierać, wały 
powoli niwelowano. W latach 50. XX w., kiedy spisano le-
gendę, dawno już zniknęły, dlatego znajdujemy w niej wy-
jaśnienie, że miasto grodem było kiedyś, dawno temu. Cie-
kawy jest też wątek budowy kolei, który nie należy już do 
legendy, a do współczesności. Widać dużo mówiono wów-
czas o tej sprawie.

A oto sama legenda.

„Mały Głogów nad rzeką Szlachciną, o, to bardzo stare mia-
sto. Założył je wielki pan, ponoć jakiś wojewoda, czy jak-
że tam takich panów w dawnych czasach nazywali. Ludzie 
tylko tyle wiedzą, że to magnat Krzysztof Głowa. Może by 
i zapomnieli o tym Głowie, ale na jednej ulicy w mieście do 
dziś można czytać: ulica Krzysztofa Głowy. W aktach nawet 
urzędowych także o nim pisze. A Głogów od tego Głowy – 
jak za jego życia, tak długo po śmierci – nazywał się nie jak 
teraz, ale Głowów.

Wokoło tego Głowowa znajdowały się za królów polskich 
duże lasy. Te które dzisiaj podchodzą pod miasteczko swym 
językiem, dawniej należały do tych większych, nieprzeby-
tych. Krzysztof Głowa urządzał w  nich polowania. Było 
gdzie i  było na co zapolować. Zawsze na takiej wyprawie 
z wielką psiarnią i nagonką – ginęło biednej dziczyzny co 
niemiara! Jelenie, sarny, borsuki, dziki, lisy, kuny, zające 
i tchórze padały jak od zarazy! O wilkach nie potrzeba mó-
wić. Tępili je na tuziny.

Te zwierzaki do jedzenia to Głowa kazał garbarzom na swo-
im dworze skórować. Zjadał je na hucznych ucztach, na któ-
re zapraszał gości, wraz z głowami. A tym futerkowym, co 
nie były do jedzenia, miał zwyczaj ucinać głowy – na takim 
ogromnym głogowisku koło miasta. Naskładało się tych 
głów tam w tych głogach bardzo dużo. A kiedy raz i Tata-
rów sprali Głowianie pod miastem – trudno było z czasem 
wiedzieć czego więcej pod warownią w tych chabłachach: ej 
tych głogów, ej tych głowów czyli głów. Nie dziwota, że się 
potem jedno z drugim pomieszało.

Kiedy stary Głowa żył, no to mówiło się o miasteczku jego 
GŁOWÓW. A gdy Głowa pomarł, a te kości – coraz większe 
głogi korzeniami zakrywały, wszyscy od tych głogów gród 
po Głowie zaczęli nazywać GŁOGÓW.

Powiedziało mi się gród o Głogowie. No bo Głogów w daw-
nych czasach był warownym grodem, otoczonym moc-
nym wałem i  groblą. Tu się można było schronić na czas 
wojny przed wrogami, a w czasie pokoju słynęło tu głośne 
w  okolicy targowisko. Wyroby ze skóry, z  drzewa, meble 
kolbuszowskie można było zakupić w Głogowie hurtem we 
większych ilościach. A głogowska kiełbasa, każdy wie, sław-
na była w całej Polsce. Co ta w Polsce, co ja gadam, dalej 
w świecie, poza Polską.

A dziś Głogów, choć ma Lniankę nie ma już takiego znaczenia.

Chyba żeby mu ta kolej do Dęby dawną chwałę przywróciła”.

Opracował Robert Borkowski

CZy GŁoGÓW maŁopoLSKI ma LeGeNDy 
ZWIĄZaNe Z LoKaCJĄ?

W roku, w którym Głogów Małopolski obchodzi 450-lecie założenia, warto przyjrzeć się legendzie, która do 
tego nawiązuje. Czy istnieje? ależ naturalnie. Ludzie zawsze lubili opowiadać sobie różne historie.

Wiejskie kobiety na głogowskim rynku, rok 1926.  
To właśnie w środowisku wiejskim krążyło najwięcej legend
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Stanisław Ujda urodził się 4 września 1929 r. we wsi Pil-
chów, ówcześnie położonej koło Rozwadowa, obecnie 
Stalowej Woli. Był najstarszym z  dzieci Zofii i  Wojciecha 
Ujdów. Gdy zakończył naukę w szkole podstawowej trwa-
ła jeszcze II wojna światowa, dlatego do szkoły średniej 
poszedł dopiero po jej zakończeniu. Maturę zdał w 1949 r. 
już jako absolwent stalowowolskiego liceum. Następnym 
jego krokiem było wstąpienie do Wyższego Seminarium 
Duchownego w Przemyślu. Mimo że były to trudne czasy 
stalinizmu Stanisław Ujda wytrwał w  Seminarium i  dnia 
27 czerwca 1954 r. otrzymał święcenia kapłańskie.

Swoją pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz na 
parafii w  Cieklinie (1954-1956), następnie w  jarosław-
skiej kolegiacie pw. Bożego Ciała (1956-1959) i na parafii 
w Świlczy (od 1959 r.). W  lutym 1963 r., decyzją biskupa 
przemyskiego Franciszka Bardy, ks. Stanisław Ujda został 
przeniesiony do parafii w  Budach Głogowskich, najpierw 
jako administrator, a później jako proboszcz. Jego przeno-
siny związane były z rezygnacją poprzedniego proboszcza, 
ks. Antoniego Ziobry. Zmiana ta nie została zaakceptowana 
przez władze państwowe, według których ks. Ujda nie do-
konał zarejestrowania nauczania religii przy parafii. Był to 
jednak tylko pretekst, gdyż w rzeczywistości poszło o po-
przedniego proboszcza. Ksiądz Ziobro w  tajemnicy przed 
swoimi parafianami wstąpił do ruchu tzw. „księży patrio-
tów” współpracujących z  aparatem komunistycznym. Po 
wyjściu na jaw tej informacji parafianie zmusili księdza do 
rezygnacji i  poprosili biskupa o  wyznaczenie nowego du-
chownego. Księdza Ujdę zaczęli nawiedzać funkcjonariusze 
Urzędu Bezpieczeństwa, nakładano na parafię wysokie po-
datki, grożono karami za nauczanie religii. Życie niełatwe 
i  niemiłe – napisał nowy proboszcz w  kronice parafialnej 
– ale to dla Pana Jezusa, który dawał łaskę wytrwania.

Ta wytrwałość poskutkowała, z  czasem urzędnicy przestali 
dręczyć księdza. Jednak w 1972 r. znalazł się kolejny pretekst 
do wezwania ks. Stanisława, tym razem do sądu. Pretekstem 
była budowa ceglanego muru między kościołem a drogą. Za 
brak zgody urzędowej na budowę sąd nałożył na parafię karę 
w wysokości 14 tys. zł, kwota ta była ponad 50-krotnie większa 
niż ówczesne średnie wynagrodzenie w Polsce. Mimo odwoła-
nia wyrok został podtrzymany, co bardzo wzburzyło parafian.

Podczas swojej pracy duszpasterskiej w Budach Głogowskich 
ks. Ujda podjął studia teologiczne w  Papieskim Wydziale 
Teologicznym w  Krakowie. W  1974 r. obronił swoją pracę 
magisterską zatytułowaną „Udział wiernych parafii Budy 
Głogowskie w  życiu liturgicznym Kościoła”. Praca ta po-
wstała w oparciu o liczne relacje starszych mieszkańców wsi 
i  ukazuje stosowane dawniej praktyki religijne, dzięki cze-
mu jest ona unikatowa i przysłużyła się nawet do powstania 
książki o historii wsi i parafii, która została wydana w 2017 r., 
w jubileusz 70-lecia założenia budzkiej parafii.

W  maju 1975 r. zmarł nagle ks. Bolesław Puzio, proboszcz 
w Głogowie Małopolskim. Ówczesny biskup przemyski Igna-

cy Tokarczuk postanowił, że nowym głogowskim probosz-
czem będzie właśnie ks. Ujda. Swoje kolejne miejsce pracy 
duszpasterskiej powitał ks. Stanisław z radością, ale i z pokorą. 
Były proboszcz przygotowywał głogowską farę do remontu, 
niespodziewana śmierć przerwała te prace, a obowiązkiem no-
wego proboszcza było ich wznowienie. Ksiądz Ujda doskonale 
poradził sobie z  tymi trudnościami, był świetnym organiza-
torem i z pomocą swych nowych parafian dokończył remont 
oraz zadbał o zakup nowego wyposażenia do świątyni.

Ksiądz Ujda kontynuował również wprowadzony przez swojego 
poprzednika zwyczaj regularnego odprawiania mszy w kaplicy 
Matki Bożej Różańcowej w pobliskim Stykowie, wsi należącej 
do głogowskiej parafii. Z czasem narodziła się inicjatywa budo-
wy w Stykowie nowego kościoła, który pełniłby rolę filii. Powstał 
społeczny Komitet Budowy Kościoła, który zaczął pozyskiwać 
środki na realizację tego celu. Wreszcie w 1985 r. ruszyła budo-
wa, która trwała do 1988 r. Były to trudne czasy kryzysu, jednak 
mieszkańcy Stykowa pod patronatem ks. Ujdy podołali zadaniu. 
Późniejszym efektem wysiłku i wkładu pracy głogowskiego pro-
boszcza było erygowanie w Stykowie w 2003 r. odrębnej parafii.

Wielką wagę ks. Ujda przywiązywał do kultu maryjnego. Jego 
zasługą jest ożywienie zaniedbanego od lat kultu obrazu Mat-
ki Bożej Głogowskiej. Tradycyjnie również odprawiał co roku 
poranną mszę, która rozpoczynała parafialną pielgrzymkę 
do Leżajska. Zawsze 14 sierpnia błogosławił zebranych w ko-
ściele pątników. Niestety, dnia 14 sierpnia 1996 r. znajdujący 
się w świątyni pielgrzymi nie mogli się go doczekać. Ksiądz 
Ujda został znaleziony w swoim łóżku. Zmarł w czasie snu. 
Przeżył niespełna 67 lat. Został pochowany na głogowskim 
cmentarzu parafialnym.

W 2000 r. rozbudowano w Stykowie dom ludowy, adaptując go 
na nową szkołę podstawową. Wówczas to padł pomysł, aby na-
dano jej imię ks. Stanisława Ujdy. Takiego patrona wybrali miesz-
kańcy – mówiła Krystyna Grzywacz, nauczycielka ze szkoły. – 
Ksiądz jest ceniony, ponieważ wybudował w naszej miejscowości 
kościół. Miał dar jednoczenia ludzi i wzbudzania wiary.

Robert Borkowski

KSIĄDZ StaNISŁaW UJDa
GŁoGoWSKIe BIoGrafIe

Był długoletnim proboszczem w Budach Głogowskich i w samym Głogowie Małopolskim. Głogowska para-
fia wiele mu zawdzięcza. Jego nagła śmierć była zaskoczeniem dla wszystkich.

Ksiądz Stanisław Ujda wśród wiernych



Ziemia GłoGowska 6/202020 SPORT

W tym roku klub obchodzi swoje 95-le-
cie. Jak czytamy w  klubowej kronice, 
34  lata temu, w roku 1986, przy MLKS 
Głogovia (ówczesna nazwa klubu) po-
wstał Fan-CLUB, którego prezesem zo-
stał p. Stefan Jeż. Tym bardziej miłym ak-
centem jest to, że w roku jubileuszowym 
Głogovii Fan Klub się reaktywował.

Nasza grupa składa się z  11 osób – 
mówi Piotr Wilczak, koordynator 
Fanklubu. – Na wstępie chcielibyśmy 
zaprosić do wspólnego kibicowania 
wszystkich kolegów, którzy jeszcze tego 
nie robią – dodaje.

Prezes Klubu, p. Aneta Ginter: Trzeba 
zaznaczyć, że chłopcy potrafią dopin-
gować w  sposób kulturalny, szanując 
rywali, są kibicami przez duże „K”. 
Jako klub wspieramy ich inicjatywę. 
Znaleźliśmy sponsora, który zakupił 
bęben, trąbki, a od Akademii Rozwoju 
i Bezpieczeństwa M&M Prestige otrzy-
maliśmy 7-metrowy transparent, który 
chłopcy zawsze zawieszają przy swojej 
trybunie. Mają też swój, własnoręcznie 
wykonany, co świadczy o ich dużym za-
angażowaniu i sympatii do naszej „Gło-
govii”. Cieszę się że są, kibicują i życzę 
im, aby fanklub się rozrastał.

Z  okazji jubileuszu LKS Głogovia postanowiliśmy poroz-
mawiać z młodzieżowym fanklubem Głogovii.

Czy piłka nożna to Wasz ulubiony sport?

Tak, piłka nożna to mój ulubiony sport. Zainteresowałem się 
nim, gdy po raz pierwszy przyszedłem na mecz Głogovii – 
mówi Maksymilian Bąk. 

Lubię emocje, które towarzyszą nam podczas gry pierwszej 
drużyny i kibicowania, szczególnie wtedy, kiedy zdobywamy 
bramki – dodaje Adam Mroczka.

Dlaczego na swój ulubiony klub wybraliście akurat LKS 
Głogovię? Czy ten klub jest dla Was szczególnie ważny?

Głogów Małopolski to moje rodzinne miasto. Tutaj się wy-
chowałem. Polubiłem Głogovię, również ze względu na za-
wodników, którzy grają uczciwie i  są dla nas bardzo mili. 
Czasami przed meczami zdarzało nam się wymieniać z nimi 
kilka słów – odpowiada Maksymilian. 

Głogovia to nasz lokalny klub. Ja jestem też zawodnikiem w tramp-
karzach Akademii Piłkarskiej Głogovia – wyjaśnia Adam. 

LKS Głogovia to najlepszy klub w naszym mieście – wtóruje 
Sebastian Gaweł. 

Skąd wzięła się u Was chęć kibicowania? Czy Wasi rodzi-
ce także byli kibicami i zarazili Was pasją do sportu?

Chęć kibicowania pojawiła się u  mnie w  momencie, gdy 
przejeżdżałem obok stadionu Głogovii i zauważyłem tam 
moich kolegów, którzy przyszyli na mecz. Postanowiłem 
im potowarzyszyć i  bardzo mi się to spodobało – mówi 
Maksymilian.

Pewnego dnia, będąc w parku, zobaczyliśmy, że akurat roz-
grywany jest mecz Głogovii. Pomyśleliśmy sobie, że na niego 
pójdziemy. Wtedy postanowiliśmy, że zostaniemy kibicami 
Głogovii – opowiada Piotr Wilczak. 

Mój wujek chodził na mecze Głogovii. Zaraziłem się kibico-
waniem od niego – przekonuje Sebastian. 

Za co najbardziej kochacie swój klub piłkarski?

Głogovię najbardziej kocham za to, że jest wytrwałym klu-
bem i nigdy się nie poddaje – mówi Piotr.

Pokochałem ten klub, ponieważ są tam bardzo mili za-
wodnicy i Pani Prezes, która pewnego razu po meczu dała 
nam szaliki. Zamówiła też dla nas transparent i  instru-
menty do kibicowania, takie jak bęben czy trąbki – mówi 
Maksymilian.

JeStem KIBICem prZeZ DUże „K”, CZyLI JaK 
KIBICUJe mŁoDZIeżoWy faNKLUB GŁoGoVII

Młodzieżowy fanklub Głogovii funkcjonuje od roku. Inicjatywa powstania fanklubu zrodziła się spontanicz-
nie w Parku Grabina. Młodzież wspiera Głogovię podczas meczów piłkarskich. Mają regulamin, który okre-
śla zasady kulturalnego dopingowania swojej ukochanej drużyny.
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Czy kibicujecie jeszcze innym większym klubom, np. za-
granicznym?

Oprócz Głogovii kibicuję jeszcze Manchesterowi United – 
mówi Jakub Ślęzak.

Ja jestem kibicem FC Barcelony – dodaje Piotr.

Mój drugi ulubiony klub to Tottenham Londyn – mówi Adam.

Na czym polega Wasza działalność jako kibiców LKS 
Głogovii?

Przychodzimy na mecze rozgrywane na stadionie Głogovii, 
a  jak mamy możliwość, to również jedziemy na mecze wy-
jazdowe. Głośno kibicujemy, śpiewamy i uderzamy w bęben 
– mówi Adam.

Po prostu robimy to, co kochamy, czyli dopingujemy naszą dru-
żynę – dodaje Maksymilian.

Jeżeli nie mamy możliwości jechać na mecz wyjazdowy, oczy-
wiście oglądamy transmisję online – dodaje Jakub.

Czy jeździcie z klubem na wszystkie mecze?

Na wszystkie niestety nie możemy jechać, bo są zbyt daleko, 
ale staramy się jak najczęściej – mówi Adam.

Naszym problemem jest głównie transport. Rodzice nie za-
wsze mają czas zawozić nas na mecze do innych miast – 
mówi Jakub. 

Czy posiadacie atrybuty kibiców? Takie jak transparenty, 
szaliki czy koszulki?

Mamy szaliki, przypinki, koszulki z „ksywkami”, smycze oraz 
bęben – mówi Sebastian. 

Dostaliśmy je od Pani Pre-
zes w ramach podziękowa-
nia za chodzenie na mecze 
oraz kibicowanie drużynie 
– mówi Jakub. 

Chcielibyście w  przyszło-
ści grać w  seniorskiej re-
prezentacji Głogovii? 

Oczywiście, że chcielibyśmy 
grać w przyszłości w senio-
rach Głogovii. Chciałbym 
grać jak Piotr Lipka – mówi 
Piotr.

Ja bardzo bym chciał kiedyś grać np. w ekstraklasie, jak już 
tam Głogovia będzie. Chciałbym grać jak Krzysztof Szy-
mański – mówi Jakub. 

Na stadionie jesteśmy zawsze. Staramy się nie odpuszczać 
żadnego meczu, choćby była zła pogoda, choćby leciał w te-
lewizji ulubiony film. Jeździmy też na mecze wyjazdowe, 
jak uda nam się zorganizować transport– mówią zgodnie 
młodzi kibice.

Fanklub ma także swój regulamin.

REGULAMIN FANKLUBU KIBICA LKS „GŁOGOVIA”

1. Uczestnicy Fanklubu zobowiązani są do promowania 
kulturalnych form dopingowania i godnego reprezento-
wania barw LKS „Głogovia”. 

2. Uczestnicy Fanklubu potrafią dopingować bez agresji, 
wandalizmu, szanując rywali.

3. Uczestnicy Fanklubu współpracują z  Zarządem LKS 
„Głogovia”.

4. Uczestnicy Fanklubu otrzymują od Zarządu Klubu na 
każdy mecz bęben, trąbki oraz transparent 7-metrowy, 
zobowiązują się dbać i  szanować otrzymane gadżety 
oraz oddawać je po każdym meczu. 

5. Uczestnicy Fanklubu otrzymują od Zarządu Klubu ko-
szulki i szaliki z barwami Klubu oraz herbem i zobowią-
zują się je szanować jako atrybuty kibica.

6. Uczestnicy Fanklubu popularyzują piłkę nożną oraz 
promują LKS „Głogovia” w  lokalnym środowisku  
rówieśniczym. 

7. Uczestnicy Fanklubu pozyskują nowych członków do 
grupy kibicującej LKS „Głogovia”.

8. Uczestnicy Fanklubu mogą zostać wyróżnieni i nagro-
dzeni przez Zarząd Klubu oraz usunięci z Młodzieżowe-
go Fanklubu w przypadku naruszenia regulaminu. 

Jako drużyna cieszymy się, że na naszych meczach pojawiła 
się spora garstka młodych chłopaków, którzy nam kibicują. 
Poprzez naszą dobrą grę, chcemy dawać naszym kibicom sa-
tysfakcję, by z meczu na mecz dopingowali nas coraz mocniej 
i  wspierali nas w  jeszcze większym gronie – mówi Łukasz 
Szczoczarz, zawodnik LKS Głogovia. 

Nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć klubowi oraz ki-
bicom dalszych sukcesów sportowych i kolejnych pięknych 
jubileuszy. 
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Jakie atrakcje czekają w nim na najmłodszych?

Kompleks podzielony jest na trzy strefy: Park Historycz-
ny, Park Wodny oraz Plac Zabaw. W Parku Historycznym 
czekają na Państwa wspaniałe modele dinozaurów. W tym 
sezonie wzbogaciliśmy park o nowe fantastyczne figury. Są 
również sylwetki znanych postaci oraz związanych z nimi 
zwierząt. Od tego roku zapraszamy również do PARKU LI-
NOWEGO, który z pewnością przypadnie do gustu zarów-
no najmłodszym, jak i ich rodzicom, dla których bezpiecz-
na zabawa jest priorytetem. Poza tym możemy spróbować 
swoich sił w  strzelaniu z  łuku czy podczas poszukiwań 
wykrywaczem metali. Natomiast Park Wodny to bezkon-
kurencyjnie najlepsza strefa na gorące dni. Rodzice z ma-
łymi dziećmi cenią nasz obiekt za podgrzewane baseny, 
jacuzzi, plac wodny oraz płytkie brodziki z  minizjeżdżal-
niami, dzięki którym dzieci są bezpieczne. Dla dorosłych 
i większych dzieci mamy również głębszy basen, a nad bez-
pieczeństwem gości czuwa wykwalifikowany ratownik. Na 
spragnionych odpoczynku czekają wygodne leżaki, w koń-
cu motto naszego parku to: zabawa dla dzieci, relaks dla do-
rosłych. Trzecia strefa, jaką jest Plac Zabaw, to niekończąca 
się frajda dla dzieci. Podobnie jak pozostałe parki, również 
ta część naszego kompleksu została w  tym roku doposa-
żona we wspaniałe atrakcje. Zyskała także nowy teren, na 
którym stworzyliśmy strefę odpoczynku w  cieniu drzew. 
Można tam zagrać w megaszachy, boule czy pojeździć mi-
nijeździkami itd. Dzięki ogromnej hali oraz kilku namio-
tom, pod którymi ustawione zostały różne atrakcje, goście 
mogą cieszyć się zabawą zarówno w upalne, jak i deszczowe 
dni. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się również mini-
golf, który jest do dyspozycji naszych gości już od zeszłego 
roku. W naszym parku istnieje także możliwość wynajmu 
namiotu imprezowego na różnego rodzaju imprezy okolicz-
nościowe lub firmowe. Takie rozwiązanie cieszyło się w po-
przednim sezonie ogromnym zainteresowaniem. Już w tym 
roku, mimo panującej sytuacji związanej z koronawirusem, 
mamy kilkanaście rezerwacji. 

Czy znajdzie się coś dla dorosłych gości?

Na terenie naszego obiektu umieściliśmy sporo atrakcji i gier 
do wspólnej zabawy dzieci i rodziców. Zależy nam, aby czas, 

którego nam tak brakuje, spędzić wspólnie z rodziną w przy-
jemnej atmosferze. Jak wspomniałem, Brzezóvka to przede 
wszystkim zabawa dla dzieci, relaks dla dorosłych. Któż z nas 
nie marzy o  tym, by położyć się wygodnie na leżaku czy 
pobujać się w hamaku ze świadomością, że nasze dzieci są 
szczęśliwe i bezpieczne?

Czym wyróżnia się „Brzezovka”?

„Brzezóvka” to obiekt stworzony głównie dla rodzin z ma-
łymi dziećmi. Nie znaczy to jednak, że te nieco starsze będą 
narzekać na nudę. Stawiamy głównie na bezpieczną zabawę 
i  możliwość rodzinnego spędzania wolnego czasu. Oczy-
wiście przyjeżdżają do nas także grupy młodych osób, by 
pobyć razem, pograć w piłkę, minigolfa czy zorganizować 
sobie grilla, a w międzyczasie wskoczyć do jacuzzi czy base-
nu. I bardzo nas to cieszy oraz mobilizuje do stałego posze-
rzania oferty dla każdej grupy wiekowej. Jesteśmy najwięk-
szym parkiem dinozaurów na Podkarpaciu i  w  zasadzie 
jedynym oferującym tak szeroką gamę atrakcji. 

Czy dysponują Państwo zapleczem gastronomicznym?

Podobnie jak nasze parki zostały doposażone w  nowe 
atrakcje, tak i  gastronomia również została poszerzona 
o  nowe kulinarne warianty. Wszyscy odwiedzający nas 
Goście mogą liczyć zarówno na przekąski typu fast-food, 
jak i na pyszne obiady przyrządzane według domowych 
przepisów. Zawsze staramy się, aby nasi klienci, zarówno 
mali, jak i dorośli, znaleźli w naszym menu coś dla siebie. 
Oferujemy również szeroki wybór piwa, napojów, soków, 
lodów itp.

Dlaczego warto odwiedzić „Brzezovkę”? 

Dzięki szerokiej ofercie naszych atrakcji i bardzo przystęp-
nym cenom to idealne miejsce na spędzenie przyjemnie 
czasu z  rodziną lub znajomymi. „Brzezóvka” to również 
wspaniałe miejsce na wycieczki szkolne czy kolonie i pół-
kolonie. W  naszym obiekcie można obcować z  przyrodą 
i  atrakcjami tak długo, jak tylko chcemy, ponieważ bilety 
nie mają limitu czasowego. 

Dziękuję za rozmowę. W takim razie serdecznie zaprasza-
my do odwiedzenia „Brzezovki”.

ZaBaWa DLa DZIeCI, reLaKS DLa DoroSŁyCH
Rozmowa z właścicielem kompleksu turystycznego „Brzezovka” w Domatkowie, którego otwarcie nastąpi 
już 13 czerwca.
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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.
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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 
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Tu można kupić 
„Ziemię Głogowską”

Kalendarium

23 czerwca
Dzień Ojca – święto będące wyrazem szacunku i wdzięcz-
ności ojcom. W Polsce obchodzone jest corocznie 23 czerw-
ca już od roku 1965.

22 czerwca

Pierwszy dzień kalendarzowego lata. Natomiast lato astrono-
miczne rozpoczyna się w momencie przesilenia letniego – na 
półkuli północnej dzień ten wypada między 21 a 22 czerwca, 
a w latach przestępnych o jeden dzień wcześniej, czyli między 
20 a 21 czerwca. Koniec lata następuje w momencie równono-
cy jesiennej, czyli między 22 a 23 września (również na półkuli 
północnej). Pierwszy dzień lata jest jednocześnie najdłuższym 
dniem w roku, a następująca po nim noc – najkrótszą. Noc 
Świętojańska, która czasem bywa mylona z najkrótszą nocą, 
przypada zawsze w wigilię św. Jana, a więc z 23 na 24 czerwca.

29 czerwca

Świętych Apostołów Piotra i Pawła – uroczystość liturgiczna 
w Kościele katolickim i prawosławnym obchodzona 29 czerwca 
ku czci świętych apostołów: Piotra i Pawła, zwanych Książętami 
Apostołów, pierwszymi wśród zwierzchnich (cs. Sławnyje i wsie-
chwalnyje pierwowierchownyje apostoły: Pawieł i Pietr) dla pod-
kreślenia ich wyjątkowych zasług dla Kościoła oraz jako przy-
kład ich wiary i powołania dla wszystkich wiernych Kościoła.

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!

Komisariat Policji w Głogowie Małopolskim
pracuje całodobowo przez siedem dni w tygodniu

telefon kontaktowy: 17 85 83 374 lub alarmowy: 997, 112

Kronika Policyjna

04.05.br. – Oszustwo internetowe przy wykorzystania kodu BLIK, na szkodę 
mieszkanki miejscowości Styków. 

07.05.br. – Uszkodzenie elewacji budynku przez nietrzeźwego mężczyznę w miej-
scowości Wysoka Głogowska. 

07.05.br. – Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości przez mężczyznę w miej-
scowości Przewrotne.

07.05.br. – Przesunięcie znaku granicznego w miejscowości Styków.  
12.05.br. – Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości przez mężczyznę w miej-

scowości Styków.
12.05.br. – Kradzież drewna w miejscowości Wysoka Głogowska.  
13.05.br. – Wypadek podczas pracy, w wyniku czego obrażeń ciała doznał pracow-

nik firmy w miejscowości Lipie. 
14/15.05.br. – Uszkodzenie drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego w Gło-

gowie Młp. 



ul. Rudolfa Menerki 13B
36-060 Głogów Małopolski

tel. +48 17 854 70 17
www.walmar.rzeszow.pl

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO
elektronarzędzia | szalunki | rusztowania 

ul. Rudolfa Menerki 13B
36-060 Głogów Małopolski

tel. +48 17 779 64 07
www.jamko.eu

szybkie dostawy | możliwość montażu


