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POLECAMY

W programie liczne atrakcje, takie jak występy artystyczne, gry i zabawy z nagro-
dami czy pokazy i konkursy zorganizowane przez tamtejsze Ochotnicze Straże 
Pożarne. Specjalnie dla dzieci organizatorzy zapewniają również darmowe korzy-
stanie z dmuchanej zjeżdżalni. Znajdzie się także coś dla łasuchów – kącik kuli-
narny, przygotowany przez miejscowe Koła Gospodyń Wiejskich.

Przedstawiamy program pikników rodzinnych w naszej gminie: 
11 sierpnia – Piknik Rodzinny w Stykowie, Szkoła Podstawowa;
18 sierpnia – Piknik Rodzinny w Zabajce/Dożynki Gminne,
25 sierpnia – Piknik Rodzinny w Pogwizdowie Starym, Rajska Dolina;
1 września – Piknik Rodzinny na Osiedlu Niwa w Głogowie Małopolskim.

Szczegółowe informacje, takie jak godziny oraz programy poszczególnych pikni-
ków, znajdziecie Państwo na plakatach oraz na naszej stronie internetowej.

Na pełne atrakcji, spędzone w gronie rodziny i przyjaciół pikniki, zaprasza bur-
mistrz Głogowa Małopolskiego wraz z organizatorami.

PIKNIKI RODZINNE  
W styKOWIE

W naszej gminie trwa obecnie cykl wakacyjnych pikników rodzinnych. 
Imprezy te odbywają się w każdej z miejscowości należących do tere-
nu gminy Głogów Małopolski. 

gminne dożynki w zabajce
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Miejscowości: Rogoźnica, Wola Cicha oraz Zabajka mia-
łyby zostać przyłączone do granic administracyjnych Gło-
gowa Małopolskiego już od 1 stycznia 2020 roku. Dla mia-
sta oznacza to powiększenie granic terytorialnych o 7,17 
km kwadratowych, co daje razem prawie 21 km kwadrato-
wych powierzchni. 

Negatywną decyzję w sprawie poszerzenia granic otrzy-
mały natomiast Rzeszów oraz Krosno. Władze Rzeszowa 
wnioskowały o przyłączenie do swoich granic sołectw z te-
renu gminy Trzebownisko: Zaczernia, Nowej Wsi, Tajęciny, 
Jasionki oraz części Trzebowniska, z gminy Głogów Mało-
polski: Pogwizdowa Nowego, z gminy Boguchwała: części 
Racławówki, z gminy Krasne: Malawy. Krosno starało się 
natomiast o włączenie fragmentów gmin Krościenko Wyż-
ne i Miejsce Piastowe.

– Niestety sytuacja finansowa gmin, które zostałyby uszczu-
plone w wyniku dokonania zmian terytorialnych miałaby 
skutki finansowe dla stabilności budżetowej tych podmio-
tów. Zatem, zmieniając granice miasta Rzeszowa, doszliśmy 
do takiego momentu, kiedy dalsze rozczłonkowywanie gmin 

ościennych staje się niebezpieczne dla istnienia tych jednostek 
samorządu terytorialnego – wyjaśniała Ewa Leniart.

Monika Sala

gŁogÓw maŁoPoLSki więkSzy o trzy wSie
W ostatnim czasie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom 
statusu miasta. Zakłada on zielone światło w sprawie włączenia w granice miasta trzech sołectw z terenu 
gminy Głogów Małopolski.

Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku 

Nordic walking – idealny sport dla seniorów

Minimalne ryzyko kontuzji, szybkie spalanie kalorii oraz 
spowolnienie procesów starzenia – to wszystko czyni nor-
dic walking sportem doskonałym dla seniorów. Program 
oferował 12 godzin wspólnych treningów i marszów, a leśne 
ścieżki w rezerwacie „Bór” były świetnym miejscem do re-
alizacji tej części projektu.

Aqua aerobik – dla zdrowia seniora

Gimnastyka AQUA SENIOR to ćwiczenia w wodzie dla 
osób w kwiecie wieku, a zarazem młodych duchem, które 
chcą poprawić swoje samopoczucie, wzmocnić poszcze-
gólne grupy mięśniowe oraz poprawić swoją kondycję 
fizyczną i psychiczną. Do ćwiczeń najlepiej mobilizują 
regularne spotkania w grupie. Seniorzy odbyli 12 godzin 
gimnastyki w wodzie pod okiem instruktora i specjalisty 
gerontoprofilaktyki.

Wszystkie zajęcia w programie były bezpłatne. Program 
zrealizowany został przez Europejskie Stowarzyszenie Pro-
mocji Aktywności Ruchowej 50 + w partnerstwie z gminą 
Głogów Małopolski. Dofinansowano ze środków Minister-
stwa Sportu i Turystyki.

Anna Morawiec 

PRO sENIOR 
26 seniorów wzięło udział w programie aktywności rekreacyjnej PRO SENIOR. Od maja do połowy lipca se-
niorzy mieli świetną okazję do wyjścia z domu i nawiązania kontaktów towarzyskich, a przede wszystkim do 
poprawy kondycji fizycznej, wyglądu i samopoczucia.

W programie wzięło udział 26 seniorów 
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We współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przygotowano dwa punkty, 
w których można było dokonać donacji. Jak zwykle jednym 
z nich był Mobilny Krwiobus z Rzeszowa, drugim nato-
miast „punkt polowy”, gdzie w tym samym czasie krew mo-
gło oddać nawet do 4 osób.

– Zbiórka zakończyła się satysfakcjonującym wynikiem, 
bowiem łącznie zarejestrowało się 113 osób, z których krew 
mogło oddać 86 osób. Dzięki nim zebrano 38,7 litrów krwi. 
Pozostałe 27 osób nie mogło zostać dawcami ze względów 
zdrowotnych. Do grona Dawców Szpiku Fundacji DKMS do-
łączyły 23 osoby – mówią strażacy z OSP Hucisko.

Podczas zbiórki strażacy z Głogowa Młp., Palikówki, Raniżo-
wa oraz Komendy Powiatowej PSP z Łańcuta zadbali o atrak-
cje dla dzieci i dorosłych. Zorganizowali między innymi po-
kazy sprzętów ratowniczych oraz możliwość przepłynięcia 
pobliskiego stawu łódką, która na co dzień wykorzystywana 
jest do prowadzenia działań ratowniczych. Na miejscu znaj-
dowała się również Karetka SaniTrans Polska z wyposaże-
niem medycznym, którą można było zobaczyć od środka.

W organizację zaangażowała się także stadnina koni w Le-
śnej Woli, gdzie odbywała się zbiórka. Dzieci miały możli-
wość przejażdżki konno oraz bryczką. Do dyspozycji naj-
młodszych była także dmuchana zjeżdżalnia oraz dbający 
o rozrywkę animatorzy. Specjaliści z Centrum Medycznego 
„Medyk” w Rzeszowie badali poziom cukru we krwi, ciśnie-
nie tętnicze oraz analizowali skład ciała z konsultacją die-
tetyczną. O catering zadbała restauracja Gusto w Głogowie 
Młp. Tradycyjnie już w zbiórkę włączyli się także motocykli-

ści z Ronin Riders Rzeszów, Krokodyli znad Nilu Kolbuszo-
wa oraz Knight Riders Rzeszów. Odbyło się także szkolenie 
z pierwszej pomocy z wykorzystaniem Automatycznego De-
fibrylatora Zewnętrznego (AED), które poprowadził p. Woj-
ciech Kaniuczak – ratownik WSPR w Rzeszowie.

Organizatorami wydarzenia byli: Ochotnicza Straż Pożarna 
w Hucisku, Stadnina Koni Leśna Wola oraz 3. Podkarpacka 
Brygada Obrony Terytorialnej w Rzeszowie.

Już dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy 
do Huciska, gdzie 8 września odbędzie się jubileuszowa – 
XXV zbiórka krwi, organizowana pod hasłem Ognisty Ra-
townik – Gorąca Krew. 

OSP Hucisko
zdjęcia: Konrad Bosak

zebrano Prawie 40 LitrÓw krwi
W niedzielę, 7 lipca, odbyła się już 24. zbiórka krwi zorganizowana pod hasłem Ognisty Ratownik – Gorąca 
Krew, w ramach której po raz 10. zorganizowano także Rejestrację Dawców Szpiku DKMS. Dzięki zaangażo-
waniu strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Huciska udało się zebrać prawie 40 litrów krwi.

Podczas ostatniej zbiórki zebrano blisko 40 litrów krwi

Najbardziej widowiskowy z niedzielnych konkursów – 
Grand Prix o puchar firmy Developres – zakończył się zwy-
cięstwem Moniki Grundkowskiej na koniu Dhaha. Drugie 
miejsce zdobył Bartosz Kut na Conlou, a trzecie Michał 
Tyszko na koniu Colinero. 

Pierwsze miejsce w Finale Średniej Rundy zdobyła Magda 
Kamińska dosiadająca konia Dreamy M. Tuż za nią uplaso-
wał się Jarosław Koziarowski na Chenet, a trzecie miejsce 
zajął Paweł Kaliciński na Guus van’t Kattenbos.

Finał Małej Rundy należał do Dominika Słodczyka oraz 
konia Rossa. Paweł Kaliciński na Willie był drugi, a trzecie 
miejsce zajęła Emilia Szojda na Campino Burme. W finale 
Rundy Młodych Koni 6-letnich najlepsza okazała się Iwona 
Feliksiewicz na Cuba Libre. Wśród koni 5-letnich wygrał 
Jaction Breaker RV, którego dosiadała Joanna Pomiankow-
ska, zaś w finale 4-latków zwyciężyła Natalia Koziarowska 
na Kleopatra Progres.

Już teraz zapraszamy na kolejne zawody w Leśnej Woli, któ-
re odbędą się 30 sierpnia.

Stadnina Koni Leśna Wola

zawody w LeŚnej woLi
W ostatni weekend lipca na hipodromie Stadniny Koni „Leśna Wola” w Głogowie Małopolskim odbyły się 
Ogólnopolskie i Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody. W imprezie wzięło udział ponad 115 za-
wodników z całej Polski oraz 10 ze Słowacji, którzy wystąpili na 195 koniach.

W imprezie wzięło udział ponad 115 zawodników z całej Polski oraz 10 ze Słowacjii
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Jak przebiegała Pana dotychczaso-
wa droga zawodowa? 

Z wykształcenia jestem leśnikiem. 
Pragnienie pracy w lesie zrodziło 
się u mnie bardzo wcześnie, jesz-
cze w szkole podstawowej, chociaż 
w przeciwieństwie do większości mo-
ich kolegów leśników, którzy konty-
nuowali naukę w technikach leśnych, 
ja uczyłem się w liceum ogólnokształ-
cącym. Dopiero po jego ukończeniu 
rozpocząłem studia na Wydziale Le-
śnym Akademii Rolniczej w Krako-
wie (obecnie Uniwersytet Rolniczy), 
które ukończyłem w 1995 roku. Pracę 
magisterską pisałem z gospodarki ło-
wieckiej, która od zawsze była moją 
pasją. To właśnie ta pasja w dużej 
mierze zadecydowała o wyborze le-
śnictwa jako drogi życiowej. Gospo-
darka łowiecka jest bowiem częścią 
gospodarki leśnej. Leśnicy to ludzie 
kochający zwierzęta i znający się na 
ich życiu i zwyczajach. Po studiach 
odbyłem staż w Nadleśnictwie Gidle, 
zgrupowanym w Regionalnej Dyrek-
cji Lasów Państwowych w Katowicach. Wszystkie Nadleśnic-
twa są bowiem przyporządkowane do jednostek nadrzędnych 
– regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Nadleśnictwo 
Głogów jest podporządkowane Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Krośnie. Warto wiedzieć, że w Polsce jest jesz-
cze jedno Nadleśnictwo Głogów – podporządkowane Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Powróć-
my jednak do mojej drogi zawodowej. Nadleśnictwo Gidle to 
moje rodzinne nadleśnictwo – pochodzę z bardzo starej wsi 
położonej w zasięgu terytorialnym tego nadleśnictwa. Po rocz-
nym stażu postanowiłem kontynuować naukę na dziennym 
studium doktoranckim, również na Wydziale Leśnym Akade-
mii Rolniczej w Krakowie. Oczywiście w specjalności łowiec-
kiej. Po tych studiach, jeszcze przed obroną pracy doktorskiej, 
podjąłem pracę w Nadleśnictwie Wetlina (dzisiaj część Nad-
leśnictwa Cisna) a następnie w Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Krośnie, gdzie pracowałem na różnych stano-
wiskach. Od 2007 roku, przez jedenaście lat, pracowałem jako 
naczelnik wydziału właściwego ds. ochrony lasu, przyrody, 
edukacji, turystyki i łowiectwa. W 2018 roku za zgodą mojego 
przełożonego – pani dyrektor Grażyny Zagrobelnej – wziąłem 
udział w postępowaniu konkursowym na stanowisko nadle-
śniczego Nadleśnictwa Głogów. W wyniku tego postępowania 
zostałem z dniem 30 stycznia 2019 roku powołany na stanowi-
sko nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów.

Jakimi priorytetami będzie się pan kierował w zarządza-
niu Nadleśnictwem Głogów?

Podstawowym priorytetem jest dla mnie właściwe gospo-
darowanie gruntami Skarbu Państwa w zarządzie Nadle-
śnictwa Głogów. Rozumiem przez to niedopuszczenie do 

zmniejszenia powierzchni lasów 
Nadleśnictwa, porządkowanie stanu 
prawnego (m.in. użytkowania dróg 
leśnych), a także podejmowanie dzia-
łań zmierzających do powiększania 
powierzchni gruntów w zarządzie 
Nadleśnictwa Głogów. Jest to nieła-
twe zadanie, ponieważ Nadleśnictwo 
zarządza gruntami w terenach gę-
sto zaludnionych, w bezpośrednim 
sąsiedztwie miasta wojewódzkiego, 
które rozwija się bardzo prężnie. 
W związku z tym specyficznym po-
łożeniem istnieje ogromna presja na 
tereny leśne jako potencjalne obszary 
do rozbudowy infrastruktury dro-
gowej, kolejowej, przemysłowej czy 
mieszkalnej. A przecież las to bardzo 
ważny składnik naszego krajobrazu, 
który zapewnia nam czyste powietrze, 
miejsce do wyciszenia się, uspokoje-
nia, dostarcza nam doznań estetycz-
no-duchowych, a także jest miejscem 
wypoczynku i rekreacji. Jednostronny 
rozwój polegający tylko na urbani-
zacji i industrializacji, bez uwzględ-

nienia środowiska naturalnego, którego jedną z najdosko-
nalszych i najbardziej złożonych form jest ekosystem leśny, 
w długiej perspektywie mógłby przynieść nam jako społe-
czeństwu więcej szkód niż korzyści. Będę więc dbał o zacho-
wanie lasów oddanych mi w zarząd, jednocześnie dokładając 
wszelkich starań, aby udostępniać je społeczeństwu. Na tym 
polu w Nadleśnictwie jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia 
– należy właściwie skanalizować ruch turystyczny w lasach, 
aby uniknąć konfliktów między funkcją produkcyjną (wywóz 
drewna) a społeczną (piesze, rowerowe czy konne szlaki tu-
rystyczne). Konieczne jest stworzenie w miarę równomiernej 
sieci takich tras, zabezpieczających potrzeby mieszkańców 
ze wszystkich miejscowości położonych w zasięgu teryto-
rialnym Nadleśnictwa. Myślę również o powiększeniu liczby 
miejsc postojowych i parkingów leśnych, na których można 
zostawić samochody, aby skorzystać ze szlaków przebiegają-
cych przez nasze lasy. Bo muszę przypomnieć, że ruch po-
jazdami silnikowymi po drogach leśnych, poza pewnymi sy-
tuacjami wyjątkowymi, jest zabroniony. Chciałbym również 
stworzyć miejsca, gdzie można rozbić namiot, bezpiecznie 
zapalić ognisko, poćwiczyć na świeżym powietrzu. Chciał-
bym, by głogowskie lasy były atrakcyjnym miejscem wypo-
czynku. To bardzo ważne zadanie Lasów Państwowych, zapi-
sane w ustawie o lasach jako jedno z trzech równorzędnych, 
obok ochrony różnorodności biologicznej i produkcji drewna 
– najbardziej niezwykłego surowca. Ta niezwykłość wynika 
z faktu, że jest to surowiec w pełni odnawialny, którego „pro-
dukcja” powoduje same korzyści dla środowiska. Warto tylko 
wspomnieć o dwóch najistotniejszych – drzewa, rosnąc, wbu-
dowują w swoje tkanki węgiel pozyskiwany w procesie asymi-
lacji dwutlenku węgla (CO2), przyczyniając się do ogranicze-

Przez Łowiectwo do LeŚnictwa
Czyli rozmowa z Piotrem Brewczyńskim, Nadleśniczym Nadleśnictwa Głogów. 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Głogów Młp., Piotr Brewczyński
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nia zjawiska ocieplania klimatu, a równocześnie jako produkt 
uboczny wydzielają tlen (O2). Zdrowe, wysokie na ok. 10 m 
drzewo, produkuje średnio ok. 118 kg tlenu rocznie! Drew-
no z wyciętych drzew, wbudowane np. w nasze domy, wiąże 
węgiel nawet na setki lat. Wycinając drzewa, nie kierujemy się 
potrzebą zarobienia pieniędzy (z tych środków prowadzimy 
gospodarkę leśną, dbamy o stan zdrowotny lasów i ich różno-
rodność biologiczną, a także wykonujemy infrastrukturę tu-
rystyczną), ale potrzebami lasu określonymi w planach urzą-
dzenia lasu na podstawie inwentaryzacji lasów. A w miejsce 
wyciętych drzew sadzimy nowe – tylko na wiosnę tego roku 
posadziliśmy około 750 tysięcy młodych drzew. 

Kolejnym ważnym zadaniem jest dla mnie kontynuowa-
nie procesu poprawy składu gatunkowego drzewostanów 
rosnących na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Głogów. 
W naszych lasach powinno rosnąć znacznie więcej dębów, 
buków czy olszy czarnej, a mniej sosny. Wynika to z ukła-
du siedlisk leśnych, wśród których duży udział zajmują sie-
dliska żyzne, na których powinny rosnąć gatunki liściaste. 
Niestety wskutek zaszłości historycznych (zniszczenia la-
sów w wyniku II wojny światowej, zwiększanie powierzchni 
lasów od czasów wojny) sosna dominuje w naszych lasach, 
podobnie jak w całej Polsce, rosnąc również na siedliskach 
właściwych dla innych gatunków. Zależy mi głównie na 
zwiększeniu udziału dębu w naszych lasach. 

Jakie główne problemy widzi Pan przed sobą, jako Nadle-
śniczym Nadleśnictwa Głogów?

Zacznę może od problemów typowo leśnych, związanych 
z kształtowaniem drzewostanów o odpowiednim składzie 
gatunkowym i stanie zdrowotnym, stabilnych i trwałych 
w długiej perspektywie czasowej. Pierwszym jest zapewnie-
nie odpowiedniej ilości i jakości sadzonek drzew leśnych 
odpowiednich gatunków, szczególnie dębu. Nie jest to pro-
blem, ale wyzwanie, z którym na pewno potrafimy sobie 
poradzić. Jesteśmy w trakcie modernizowania naszej szkółki 
leśnej, na której produkujemy sadzonki drzew leśnych. My-
ślę, że w perspektywie 3-5 lat szkółka zabezpieczy wszyst-
kie nasze potrzeby. Dużo poważniejszym problemem jest 
niszczenie młodych upraw leśnych przez dzikie zwierzęta. 
W Nadleśnictwie Głogów mamy bardzo duże ilości zwie-
rzyny płowej – jeleni i saren. Zjadają one gałązki młodych 
drzew, pączki szczytowe i obgryzają korę, hamując wzrost, 
a często powodując nawet śmierć. Szczególnie lubią nisz-
czyć młode dęby i jodły – jest to przysmak saren i jeleni. Bez 
ogrodzenia upraw dębowych czy jodłowych nie ma szans 
wyprowadzenie z nich dorosłego drzewostanu. Konieczne 
jest doprowadzenie populacji tych zwierząt do takich sta-
nów, które pozwolą nam wyhodować dojrzałe drzewostany, 
jednocześnie nie zagrażając trwałości populacji tych zwie-
rząt. Jednak wierzę, że we współpracy z kołami łowieckimi, 
prowadzącymi gospodarkę łowiecką w głogowskich lasach, 
uda nam się osiągnąć właściwe stany zwierzyny płowej. Ko-
lejnym problem „leśnym”, z jakim musimy się zmierzyć, są 
zmiany klimatyczne. Od wielu już lat w całej Polsce – również 
u nas na Podkarpaciu – występują niedobry wody. Zagraża-
ją one drzewostanom, szczególnie tym starszym, które nie 
potrafią już zmodyfikować swoich systemów korzeniowych. 
Osłabione suszą drzewa stają się podatne na ataki licznych 
szkodników. W ostatnich latach w całej Polsce w związku 
z niedoborem wody uaktywnił się kornik ostrozębny, który 

do tej pory nie miał znaczenia gospodarczego. Dzisiaj coraz 
większe powierzchnie drzewostanów sosnowych zamierają 
w wyniku jego żerowania. Walka z nim, polegająca głównie 
na usuwaniu drzew zaatakowanych zanim nastąpi ich opusz-
czenie przez nową generację młodych korników, jest bardzo 
trudna, bo kornik ten żeruje w koronach drzew. Z ziemi nie 
można zauważyć śladów żerowania, a kiedy drzewo zamiera, 
co objawia się rudzeniem igieł, jest za późno – młode korni-
ki już wyleciały i zaatakowały kolejne drzewa. 

Osobną grupę problemów stanowi znalezienie równowagi 
między koniecznym rozwojem regionu a zachowaniem la-
sów, w tym także tych w zarządzie Nadleśnictwa Głogów. 
Już o tym wspominałem – wysokie zaludnienie i prężnie 
rozwijający się Rzeszów potrzebują przestrzeni do nowych 
inwestycji, do rozbudowy infrastruktury drogowej czy ener-
getycznej. Zdaję sobie sprawę, że presja na tereny leśne jako 
potencjalne obszary lokowania takich inwestycji będzie 
stale wzrastać. W związku z tym swoje działania w zakre-
sie gospodarowania gruntami leśnymi Skarbu Państwa mu-
szę kierować w stronę powiększania zasobów gruntowych 
Nadleśnictwa, aby zrekompensować ewentualne straty 
powierzchni leśnej w wyniku nieuniknionego i konieczne-
go rozwoju naszego regionu. Oznacza to m.in., że grunty 
konieczne pod poszerzenie dróg, budowę chodników czy 
inne inwestycje będę przekazywał w drodze zamiany za 
inne grunty, przydatne do prowadzenia gospodarki leśnej. 
Będę również przyglądał się rynkowi gruntów leśnych, ko-
rzystając z ustawowego prawa pierwokupu działek leśnych 
w przypadku transakcji dotyczących działek przydatnych do 
prowadzenia gospodarki leśnej przez Nadleśnictwo Głogów. 
Kolejnym problemem związanym z gospodarowaniem nie-
ruchomościami Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa 
Głogów jest wykorzystywanie dróg leśnych jako dojazdów 
do domów. Mieszkańcy często nie zdają sobie sprawy, że 
drogi leśne służą wyłącznie prowadzeniu gospodarki leśnej 
i zgodnie z powszechną ewidencją gruntów i budynków są 
gruntami leśnymi, a nie drogami. A dopuszczenie dojaz-
du do domów po tych drogach nieuchronnie prowadzi do 
konfliktów – mieszkańcy oczekują utrzymania tych dróg 
w idealnym stanie, mają pretensje o wywożenie tymi dro-
gami drewna, do czego przecież te drogi są przeznaczone. 
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www.jamniczek.pl

36-060 Głogów Młp. ul. Młynarska 15

Wizyty na tel. 503 025 625

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

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

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

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

Gabinet weterynaryjny

Tę kwestię chciałbym uregulować w porozumieniu z wła-
dzami samorządowymi i zainteresowanymi mieszkańca-
mi. Z drogami leśnymi jest związany jeszcze inny problem. 
Wiele szlaków turystycznych powstałych w przeszłości na 
gruntach Nadleśnictwa Głogów z inicjatywy podmiotów 
zewnętrznych (organizacji turystycznych, związków gmin 
itp.) było wyznaczanych po głównych drogach, którymi 
wywożone jest drewno. Taka sytuacja rodzi konflikty – my 
korzystamy z tych dróg do celów gospodarczych, jednak 
w tym samym czasie turyści korzystają z tych dróg jako szla-
ków turystycznych (do wędrówek pieszych, jazdy rowerem 
itp.). Konflikt wynika nie tylko z tego powodu, że jeżdżące 
samochody z drewnem czy też samochody używane przez 
pracowników Nadleśnictwa przeszkadzają ludziom, powo-
dując ich poniekąd słuszną irytację, ale stwarzają zagrożenie 
dla bezpieczeństwa turystów, którzy w konfrontacji z dużym 
samochodem służącym do transportu drewna są bez szans. 
Ten problem muszę rozwiązać, przenosząc ruch turystyczny 
na drogi i ścieżki leśne nieużywane do transportu drewna. 
Wymaga to czasu i środków finansowych na przystosowanie 
tych ścieżek do ruchu turystycznego. Jednak jest to zadanie 
konieczne, które chcę rozpocząć jeszcze w tym roku. 

Co w tej chwili dzieje się w Nadleśnictwie Głogów?

Dzieje się dużo. Ale chyba najważniejszym działaniem, któ-
re będzie trwało dwa lata, jest rozpoczęcie w Nadleśnictwie 
Głogów prac nad planem urządzenia lasu. To dokument, 
w oparciu o który będziemy prowadzić gospodarkę leśną 
przez 10 lat – od 2021 do 2030 roku. Dokument ten określa 
zadania, jakie winny być zrealizowane w każdym fragmen-
cie lasu. Wskazuje też działania służące ochronie różno-
rodności biologicznej, m.in. będzie zawierał zakres zadań 
ochronnych dla części obszaru Natura 2000 „Puszcza San-
domierska”, a także program zagospodarowania turystycz-
nego głogowskich lasów. 

Co chciałby Pan na koniec powiedzieć naszym Czytelnikom? 

Zapraszam wszystkich Państwa do odwiedzania lasów 
Nadleśnictwa Głogów i czerpania z nich zdrowia, siły 
i spokoju. I serdecznie pozdrawiam leśnym pozdrowie-
niem „Darz Bór”.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Monika Sala
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AL-ANON Grupy Rodzinne zapraszają na spotkania w każdy wtorek o godzinie 18:00 do 
MGDK w Głogowie Młp., pokój nr. 105. Mitingi otwarte dla wszystkich zainteresowanych 
odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

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

Zadanie to realizowane jest przez naszą gminę zgodnie z po-
rozumieniem Nr S-VI.0031.9.2019 w sprawie powierzenia 
zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiąz-
ków w zakresie utrzymania, remontów oraz sprawowania 
opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi. Remont 
polegał na wymianie starych betonowych elementów na 
nowe płyty z kamienia. Prace wykonała firma kamieniarska 
Gniewek z Domatkowa.

W rezerwacie „Bór” znajduje się kilka miejsc pamięci naro-
dowej, mających upamiętnić ofiary hitlerowskiego reżimu. 
To tam w latach 1940-1944 Niemcy rozstrzelali ok. 300 oby-
wateli narodowości polskiej oraz ok. 5000 Żydów. Mogiłę 
Polaków tworzą trzy duże groby, betonowy krzyż oraz tabli-
ca pamiątkowa. Naszym zadaniem jest nie tylko pielęgno-
wanie pamięci o ofiarach hitlerowskiej zbrodni, lecz także 
miejsc je upamiętniających.

Monika Sala

remont Pomnika PoLakÓw w borze 
Zakończono remont kolejnych mogił Polaków, które znajdują się w głogowskim Borze. Na ten cel gmina 
Głogów Małopolski pozyskała dotację od wojewody podkarpackiego w wysokości 50 tysięcy złotych. 

Remont polegał na wymianie starych betonowych elementów na nowe płyty z kamienia Tablica pamiątkowa upamiętniająca pomordowanych Polaków

Wykonawcą wyłonionym w drodze procedury przetargo-
wej jest firma GREENSPORT z Katowic. Całość inwesty-
cji opiewa na kwotę ponad 382 tysięcy złotych.

Na dwóch boiskach o nawierzchni asfaltowej, mieszczących 
się przy Szkole Podstawowej w Głogowie Małopolskim oraz 
Zespole Szkół w Budach Głogowskich, wykonana zostanie 
bezpieczna poliuretanowa nawierzchnia. Prace moderni-
zacyjne obejmą także boisko trawiaste przy Zespole Szkół 
w Wysokiej Głogowskiej, gdzie wykonana zostanie aeracja 
oraz piaskowanie wraz z dosianiem trawy. Dodatkowo przy 
boiskach zamontowane zostaną piłkochwyty, zakupione zo-
staną bramki do gry w piłkę nożną, a także wiaty rowerowe 
na 24 stanowiska oraz kosze betonowe. Poprawiona zosta-
nie również zużyta nawierzchnia na boisku do koszykówki 
na orliku w Głogowie Młp., poprzez uzupełnienie ubytków 
i natrysk nowej nawierzchni. 

Kwota tej części inwestycji wyniesie ponad 43 tysiące zło-
tych. Dotacja, jaką udało się pozyskać z Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki wynosi 126 tysięcy złotych. Pozostała część 
środków pochodzi z budżetu gminy.

Monika Sala

modernizacja boiSk
Okres wakacyjny to czas, kiedy dzieci odpoczywają od wytężonej pracy w szkolnych ławkach. W tym cza-
sie trwają również intensywne prace modernizacyjno-remontowe, które mają przygotować szkolne obiekty 
do powrotu uczniów. Obecnie trwa modernizacja trzech szkolnych boisk sportowych w naszej gminie. 

Modernizacja boisk szkolnych. 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.106.2019 z dnia 11 lipca 2019r.
Burmistrz Głogowa Małopolskiego

OGŁASZA

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Głogów Małopolski, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr: 3078 o pow. 
0,06 ha, położonej w Budach Głogowskich gmina Głogów Małopolski objętej Księgą Wie-
czystą RZ1Z/00080153/7.
Cena wywoławcza nieruchomości: 
 – działka nr 3078– 18.000,00 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 Zagospodarowania 
Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Miasta i Gminy Głogów Małopolski działka położona jest w strefie Rolno-Osadniczej 
oznaczonej w studium symbolem R-są to pozamiejskie zespoły osadnictwa i urządzeń in-
frastruktury ora rolnicza przestrzeń produkcyjna zwarte kompleksy terenów rolnych z nie-
wielkimi obszarami lasów. Działka leży w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub zagrodowej z udziałem usług lub drobnej produkcji. Działka nie leży 
w terenach przeznaczonych do rewitalizacji.
Przedmiotowa działka położona jest w Budach Głogowskich. Teren działki płaski. Do-
jazd odbywa się z drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej asfaltowej. Działka posiada 
kształt regularny, wydłużony, prostokątny. Sąsiedztwo stanowią nieruchomości niezabu-
dowane wykorzystywane rolniczo, obszary zadrzewione i zakrzewione, działki z zabudową 
mieszkalną jednorodzinną wraz z budynkami gospodarczymi. Przedmiotowa działka jest 
niezabudowana, nieogrodzona. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa oraz nadziemna 
linia niskiego napięcia. Wschodnią częścią działki przebiega sieć gazowa. Sieć kanalizacyj-
na znajduje się na działce sąsiedniej. 
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 odpowiedzialno-
ścią i jej następców prawnych – będących każdoczesnymi właścicielami urządzeń przesyło-
wych – nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu polegającej na:
1) prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w granicach pasa służebności o szero-
kości 3 m (po 1,5 m w obie strony od osi istniejącej sieci wodociągowej), polegającego na 
trwałym i bezterminowym zajęciu tego pasa w celu posadowienia w nim urządzeń prze-
syłowych 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 niezbędne-
go 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 nieruchomości i eks-
ploatację urządzeń przesyłowych, w szczególności na obowiązku powstrzymania się przez 
właściciela nieruchomości obciążonej w granicach pasa służebności o szerokości 3 m (po 1,5 
m w obie strony od osi istniejącej sieci wodociągowej) od działań, które mogłyby uniemożli-
wić 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 nieruchomości 
obciążonej do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, eks-
ploatacyjnych albo remontowych na nieruchomości obciążonej.
Termin zagospodarowania nieruchomości – 2 lata.
Cel sprzedaży: uprawy rolne. 
Powyższa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi hipotekami, ciężarami i ograniczenia-
mi, z wyjątkiem posadowionej na nieruchomości sieci wodociągowej.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zm.) minął 
w dniu 4 marca 2019 roku.
Termin poprzedniego przetargu: 13 czerwca 2019r.
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2019r.. o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp. ul. Rynek 1.
Dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości będą warunkiem dopuszczenia do przetargu. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny 
wywoławczej do dnia 8 sierpnia 2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie Ma-
łopolskim 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 
odrębnego – art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 682 z póżn. zm.). Powyższe oświadczenie należy złożyć 
komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. Osoba, która nie złoży oświadczenia 
o zgodzie małżonka na nabycie nieruchomości nie zostanie dopuszczona do przetargu. Nie 
wymagana jest zgoda, jeżeli oboje małżonkowie przystąpią wspólnie do przetargu. 
Okazanie nieruchomości przez geodetę gminnego na wniosek zainteresowanych.
Wadium przepada jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyliła się od podpisania aktu no-
tarialnego. Wypłata wadium dla osób, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu trzech 
dni roboczych od dnia zakończenia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika prze-
targu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Cena ustalona w przetar-
gu jest płatna przed zawarciem umowy sprzedaży w takim terminie, aby wpływ środków 
został uwidoczniony na koncie urzędu przed zawarciem aktu notarialnego.
Uczestnicy przetargu reprezentujący osoby fizyczne i prawne winni być należycie umoco-
wani. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Szczegółowe informacje o przedmiotach sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie, w po-
koju nr 14, w godz. od 800 do 1500 pod nr telefonu (0-17) 789-70-33 i 789-70-31 oraz na 
stronie internetowej www.bip.glogow-mlp.pl i www.ziemiaglogowska.pl
Burmistrz Głogowa Małopolskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu 
z ważnych przyczyn.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego, mgr Paweł Baj

Burmistrz Głogowa Małopolskiego
OGŁASZA

I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących wła-
sność gminy Głogów Młp., oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 3458/1 o pow. 
0,0237 ha, położona w Głogowie Małopolskim gmina Głogów Małopolski objęta KW 
RZ1Z/00073514/4.
Cena wywoławcza nieruchomości: 
 – 3458/1 o pow. 0,0237 ha, cena wywoławcza: 20.422,00 zł netto + 23%vat (4.697,06 zł), 
łącznie 25.119,06 zł brutto.
Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 4/2017 na osiedlu 
Niwa w Głogowie Małopolskim uchwalonego Uchwałą nr LXII/591/2018 Rady Miejskiej 
w Głogowie Małopolskim z dnia 28.06.2018r. działka leży w terenach zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej oznaczonej na planie symbolem 8MN.
Przedmiotowa działka położona jest w Głogowie Małopolskim. Teren działki płaski. Dział-
ka posiada kształt regularny, prostokątny. Sąsiedztwo stanowią nieruchomości zabudo-
wane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz nieruchomości niezabudowane. 
Przedmiotowa działka jest niezabudowana, nieogrodzona, wykorzystywana jako teren 
zielony. Przy granicy działki w drodze przebiega sieć gazowa oraz wodociągowa. Dojazd 
odbywa się z drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej.
Termin zagospodarowania nieruchomości – 2 lata.
Cel sprzedaży: poprawa zagospodarowania działki sąsiedniej. 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zm.) minął w dniu 
4 lipca 2019 roku.
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2019r. o godz. 
1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp. ul. Rynek 1.
Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu 
Miejskiego do dnia 8 sierpnia 2019 roku.
Dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości będą warunkiem dopuszczenia do przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Głogowie Małopolskim w dniu 13 sierpnia 2019 roku.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny 
wywoławczej brutto do dnia 8 sierpnia 2019r. na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie 
Małopolskim prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. nr 96 9159 0000 
2001 0000 0114 0005 oraz złożenie w dniu przetargu oświadczenia o zgodzie na nabycie 
działki przez współmałżonka. W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze 
współmałżonków – wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego 
współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących 
z majątku wspólnego lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku 
odrębnego – art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 682 z póżn. zm.). Powyższe oświadczenie należy złożyć 
komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. Osoba, która nie złoży oświadczenia 
o zgodzie małżonka na nabycie nieruchomości nie zostanie dopuszczona do przetargu. Nie 
wymagana jest zgoda, jeżeli oboje małżonkowie przystąpią wspólnie do przetargu. 
Okazanie nieruchomości przez geodetę gminnego na wniosek zainteresowanych.
Wadium przepada jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyliła się od podpisania aktu no-
tarialnego. Wypłata wadium dla osób, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu trzech 
dni roboczych od dnia zakończenia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika prze-
targu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Cena ustalona w przetar-
gu jest płatna przed zawarciem umowy sprzedaży w takim terminie, aby wpływ środków 
został uwidoczniony na koncie urzędu przed zawarciem aktu notarialnego.
Uczestnicy przetargu reprezentujący osoby fizyczne i prawne winni być należycie umoco-
wani. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Szczegółowe informacje o przedmiotach sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie, w po-
koju nr 14, w godz. od 800 do 1500 pod nr telefonu (0-17) 789-70-33 oraz na stronie interne-
towej www.bip.glogow-mlp.pl.
Burmistrz Głogowa Małopolskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu 
z ważnych przyczyn.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego, mgr Paweł Baj
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Nasza kapela taką nominację uzyskała w czasie VI Festiwalu 
Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smyki w Kolbu-
szowej, gdzie otrzymała I nagrodę. W Kazimierzu kapela 
wystąpiła w mniejszym składzie, ponieważ według wytycz-
nych etnomuzykologów obecność akordeonu (w kapeli gra 
na nim Andrzej Słuja) oraz grupy śpiewaczej (Alina Marszał
-Haracz, Weronika Bialic, Jadwiga Węglowska-Styka) nie są 
ściśle tradycyjnym elementem kapeli regionu rzeszowskiego. 
Na scenie zostały zaprezentowane cztery utwory: starodaw-
ny Mazurek, polka Od G do G, walczyk Peleryna oraz oberek 
Po kulawce. Był to pierwszy występ kapeli na OFKiŚL – jak 
widać udany, ponieważ udało się zdobyć uznanie jurorów 
w postaci III nagrody oraz zewsząd dało się słyszeć bardzo 
pozytywne opinie. Niewątpliwa w tym zasługa charyzmy 
i humoru prymisty kapeli, pana Henryka Marszała. Po wy-
stępie konkursowym kapela zagrała również w klubie festi-
walowym Tyndyryndy, który od 2008 r. zawsze jest obecny 
w czasie przeglądu. To miejsce, w którym kapele konkur-
sowe oraz te, które z różnych przyczyn nie mogły wystąpić 
na scenie w Rynku, mogą zagrać do tańca dla licznej grupy 
widzów oraz innych muzyków – namiot jest naprawdę duży, 
a od początku zabawy z kapelami był pełen wirujących par. 
Tutaj już nie panują rygorystyczne zasady, można wystąpić 
w szerszym składzie, który nie byłby dozwolony na głównej 
scenie, dlatego w klubie zaśpiewała również jedna ze śpie-
waczek, kierowniczka kapeli, Alina Marszał-Haracz. Muzy-
ka pogranicza regionu rzeszowskiego i lasowiackiego, które 

reprezentują Przewrotniacy z racji na swoją melodyjność 
i różnorodność jest bardzo pozytywnie odbierana i wzbudza 
ciekawość odbiorców.

Kapela Przewrotniacy dziękuje MGDK im. F. Kotuli za 
umożliwienie wyjazdu, ekipie Stowarzyszenia „Gdzieś Tu”, 
zaprzyjaźnionym muzykom oraz przyjaciołom za wsparcie 
i przyjemną atmosferę pod sceną, w festiwalowych kuluarach 
i w namiocie oraz Błażejowi Kotuli za bezpieczny transport.

Kapela Przewrotniacy z Przewrotnego

iii nagroda dLa kaPeLi Przewrotniacy 
w kazimierzU doLnym

29 czerwca bieżącego roku Kapela Przewrotniacy uczestniczyła w przesłuchaniach konkursowych 53. Ogól-
nopolskiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Kapela wystąpiła w składzie: 
Henryk Marszał – skrzypce prym, Grzegorz Pruchnik – klarnet B, Wojciech Dulski – skrzypce sekund, Jacek 
Dziubek – kontrabas. Aby dostać się na ten najważniejszy przegląd muzyki tradycyjnej, w którym oprócz ka-
pel występują soliści, instrumentaliści, śpiewacy oraz zespoły śpiewacze, a także mistrzowie ze swoimi ucznia-
mi, należało uzyskać nominację podczas jednego z przeglądów organizowanych w danym województwie. 

W ostatnim czasie Przewrotniacy otrzymali również III nagrodę w Przeglądzie Kapel 
w Błażowej oraz II miejsce podczas konkursu w Pawłosiowie k. Jarosławia, gdzie 

solista Henryk Marszał również zajął I miejsce w swojej kategorii
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bibLioteka PoLeca

Zajęcia pozwalają dzieciom miło i aktywnie spędzić czas, 
zawrzeć nowe przyjaźnie, a także odkryć interesujące hi-
storie i pobudzić wyobraźnię podczas wykonywania prac 
plastyczno-literackich. W przeciągu lipca i sierpnia, obu 
gorących wakacyjnych miesięcy, w czytelni w Głogowie 
Małopolskim oraz w poszczególnych filiach zaplanowano 
łącznie ponad 30 zajęć dla dzieci. Ich plan znajduje się na 
stronie internetowej biblioteki www.mgbp.com.pl.

Bardzo aktywnie upłynął pierwszy miesiąc wakacji w filii 
MGBP w Budach Głogowskich oraz w czytelni w Głogowie 
Małopolskim. Na zajęcia uczęszczały dzieci w wieku od 5 do 
11 lat. Łącznie wzięło udział ponad 40 osób. Spotkania rozpo-
częły się od namalowania przez dzieci bajkowych latawców, 
następnie przy pomocy kolorowego papieru wykonywały za-
bawne klauny, morski zestaw do napojów, żabki nad stawem 
oraz podwodny widok oceanu. Nie obyło się także bez zajęć 
ruchowych. Przy pomocy chusty animacyjnej dzieci aktyw-
nie uczestniczyły w zabawach takich jak np. złap przesyłkę, 
sałatka owocowa, tarcza strzelecka, fryzjer. Po zajęciach ru-
chowych przyszedł czas na odpoczynek, gdzie dzieci z du-
żym zaangażowaniem malowały kolorowanki relaksacyjne. 
Na zakończenie spotkań, w ramach zajęć kulinarnych dzieci 
własnoręcznie przygotowały wakacyjny deser.

Zapraszamy na kolejne spotkania wakacyjne w bibliotece. 
Będą one trwać aż do końca sierpnia.

Edyta Dworak, starsza bibliotekarka w MGBP filia Budy Głog.

zajęcia wakacyjne  
w mgbP

Tradycyjnie jak co roku Miejsko Gminna Biblioteka 
Publiczna w Głogowie Małopolskim przygotowa-
ła dla młodych czytelników szereg wakacyjnych 
spotkań. Oferta podczas tegorocznych wakacji jest 
ciekawa i bardzo różnorodna.

Złota klatka, Camilla Lackberg
Pierwsza część nowej serii królowej 
szwedzkiego kryminału. Inteligentna 
i piękna Faye ma wszystko – wspania-
łego męża, ukochaną córeczkę i luksu-
sowy apartament w najlepszej dzielni-
cy Sztokholmu. Jednak pozory mogą 
mylić. Jej idealne życie to w rzeczywi-
stości desperackie próby zadowolenia 
Jacka. Dręczona przez mroczne wspo-

mnienia z Fjällbacki, Faye coraz częściej czuje się jak zamknię-
ta w złotej klatce. Nie może pozbyć się wrażenia, że poświęciła 
swoje ambicje na rzecz mężczyzny, który coraz bardziej się od 
niej oddala. Kiedy Jack i ich córka Julienne nie wracają z rejsu 
łodzią, a policja dostrzega w mieszkaniu kałużę krwi, podej-
rzenie szybko spada na męża Faye. Co przed nią ukrywa? Czy 
zabił własną córkę? Nic w życiu Faye nie będzie już takie, jak 
do tej pory. „Złota klatka” to trzymający w napięciu thriller 
o determinacji, sile charakteru i zemście.

Kryształowe motyle, Katarzyna 
Misiołek
Opowieść o kobiecej przyjaźni i bli-
znach na duszy, które zostają na całe 
życie. Anna, urzędniczka po czter-
dziestce, mieszka z matką, z którą 
nie potrafi znaleźć wspólnego ję-
zyka. Elżbieta jest szczęśliwą żoną 
i współwłaścicielką rodzinnego biz-
nesu, a Izabela rozpieszczoną przez 

życie córką wziętego lekarza. Trzy kobiety, trzy zupełnie 
różne światy. A jednak coś je łączy – każda z nich w dra-
matycznych okolicznościach straciła dziecko. Poznały się 
przypadkiem w sieci i przylgnęły do siebie już po pierw-
szym spotkaniu. Przeżywają żałobę, z trudem nadążając za 
otaczającym je światem, który bynajmniej nie zwolnił… Co 
przyniesie im ta znajomość i jak bardzo otworzą się przed 
nowymi przyjaciółkami? 

Wiłka smocza dziewczynka, 
Antonina Kasprzak
Gdy mama Poli i Bułeczki trafia 
na kilka miesięcy do szpitala, życie 
dziewczynek bardzo się zmienia. 
Zapracowany, często wyjeżdżający 
służbowo tata nie może im poświę-
cić zbyt wiele czasu, muszą więc stać 
się bardziej samodzielne, szczególnie 
rozsądna i odpowiedzialna Pola, któ-

ra opiekuje się roztargnioną i beztroską młodszą siostrą. Pola 
i Bułeczka natrafiają na trop dziwnej dziewczynki, zamkniętej 
w domu przez surową matkę. Ukrywa ona pewną tajemnicę, 
należy bowiem nie do gatunku ludzi, ale tajemniczych, smo-
czych istot – Wił. Kochająca, ale apodyktyczna matka-smo-
czyca pragnie, by córka zrealizowała jej plany i ambicje, nie 
licząc się z uczuciami dziewczynki. Poli, Bułeczce i tajemniczej 
Wiłce udaje się jednak rozwiązać problemy, z którymi dorośli 
w obydwu rodzinach nie umieli sobie dać rady.

MGBP w Głogowie Młp.
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W plenerze udział wzięli następujący członkowie Aktyw-
nej Grupy Twórców: Maria Witt, Maria Kania, Małgorza-
ta Grodecka, Jolanta Inglot, Felicja Mroczka, Magdalena 
Kunas oraz Robert Łyczko. Przyjechali do nas także arty-
ści z Sokołowa Małopolskiego: Henryka Boho, Małgorzata 
Wójcik, Helena Woźniak i Wiesława Pałka. Uczestniczył 
w nim także dyrektor Biura Wystaw Artystycznych z Kro-
sna – Marek Brudzy, Wioletta Cielecka z Rzeszowa oraz Sa-
bina Salamon-Konieczna z Trzebowniska. 

W imieniu twórców zapraszamy do ratusza nie tylko 
w sprawach urzędowych, lecz także po strawę duchową. 

Monika Sala

wyStawa 
w gŁogowSkim ratUSzU
O ile Galeria pod Ratuszem wypełniona jest obraza-
mi na co dzień, o tyle w korytarzu ratusza miejskie-
go w Głogowie Małopolskim są one niecodziennym 
widokiem. Od kilku dni siedzibę Urzędu Miejskiego 
zdobią obrazy wykonane przez członków Aktywnej 
Grupy Twórców podczas pleneru malarskiego, który 
miał miejsce 2 czerwca na głogowskim rynku.

Wnętrze głogowskiego ratusza. 

Zachęcając do sięgnięcia po książkę podczas wakacyjnego 
wypoczynku, Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Gło-
gowie Małopolskim zaprasza czytelników do nadsyłania 
zdjęć ukazujących wypoczynek z książką. Mogą to być zdję-
cia osób małych lub dużych, młodych lub starszych. Ważne, 
aby każdemu towarzyszyła książka. Zdjęcia w postaci elek-
tronicznej prosimy nadsyłać na adres mailowy biblioteka@
mgbp.com.pl. Zostaną one umieszczone na stronie interne-
towej biblioteki, a autorzy najciekawszych zdjęć pod koniec 
wakacji zostaną nagrodzeni. 

Zapraszamy do zabawy.

wakacyjne zdjęcie z kSiĄżkĄ 
Rozpoczęły się wakacje, które dla większości z nas oznaczają zasłużony odpoczynek. Każdy z nas odpoczywa 
w inny sposób, aktywnie lub mniej. Niezależnie od tego, w jaki sposób spędzamy swój wolny czas, ważne jest, 
by było to dla nas przyjemne. Zachęcamy do sięgania po książkę, która nie tylko przeniesie nas w swój niesa-
mowity świat, lecz także może przyczynić się do zdobycia nagród w konkursie. W jaki sposób? 
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Ostatnie tygodnie w Budzyniu
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Uroczystość odbyła się podczas II Kongresu Środowisk 
Kresowych Rzeczypospolitej Polskiej pod hasłem „GRÓD, 
CO SEMPER BYŁ FIDELIS” oraz Międzynarodowej Kon-
ferencji Naukowej poświęconej 100-leciu połączenia Lwo-
wa z Odrodzoną Polską „Lwów w życiu II Rzeczypospolitej 
Polskiej (1918-1939)”.

Konkurs miał na celu popularyzowanie wśród uczniów 
wiedzy o wielokulturowości Kresów i ich roli w historii pań-
stwa polskiego, budowanie świadomości na temat udziału 
Kresów i Kresowiaków w rozwoju historii i kultury polskiej 
oraz kształtowane umiejętności korzystania z różnych ro-
dzajów źródeł historycznych. 

Julia Krasoń, uczennica 8 kl. Zespołu Szkół w Budach 
Głogowskich, zdobyła w konkursie I miejsce w katego-
rii „Geografia Kresów”. Pod kierunkiem pani Katarzyny 
Dziedzic przygotowała pracę konkursową w formie pre-
zentacji pt. „Polacy na Kresach: historia i teraźniejszość 
– miejsca, które warto odwiedzić”. Warto nadmienić, że 
II miejsce zajęła uczennica z Warszawy, zaś III z Grodna 
(Białoruś).

Na Kongresie, spośród wielu zaproszonych gości ze świata 
nauki, był również Pan Stanisław Srokowski – autor opo-
wiadania „Nienawiść”, na którego kanwie powstał w 2016 r. 
film pt. „Wołyń” w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego.

Katarzyna Dziedzic

SUkceS jULii kraSoŃ w międzynarodowym 
konkUrSie wiedzy o kreSacH

W dniu 14 czerwca 2019 r. w auli Pałacu Czartoryskich w Lublinie miało miejsce uroczyste wręczenie nagród 
laureatom III Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Kresach „Polacy na Kresach: historia i teraźniejszość”, 
którego organizatorami byli: Wschodnioeuropejski Instytut Nowoczesnej Edukacji w Lublinie, Instytut Pa-
mięci i Dziedzictwa Kresowego w Lublinie oraz Centrum Ucrainicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Uroczyste wręczenie nagród laureatom III Międzynarodowego Konkursu  
Wiedzy o Kresach „Polacy na Kresach: historia i teraźniejszość”
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Jarmarki (z niemieckiego Jahrmarkt – doroczny targ) orga-
nizowane były w danej miejscowości w wybranym dniu raz 
w roku. Jednak w interesie miast i ich właścicieli było zwięk-
szanie ilości tych dni. Prawo do ich nadawania miał władca 
państwa. Głogów w 1570 r. w akcie lokacyjnym otrzymał 
prawo do dwóch jarmarków, zatwierdzonych później przez 
króla Stefana Batorego. Późniejsi właściciele miasta starali 
się o powiększenie przywilejów jarmarcznych – pod koniec 
XVII w. Głogów miał już sześć jarmarków, a od trzeciego 
dziesięciolecia XVIII w. – jedenaście. Przywilej cesarza Fer-
dynanda dodawał więc kolejne dwa jarmarki.

Dokumentem cesarskim wystawionym 5 lutego 1842 r. in-
teresował się już w latach 20. XX w. Kazimierz Nitka. Jak 
wiadomo jest on autorem pierwszego opracowania histo-
rycznego Głogowa Małopolskiego. Do pracy więc tej – pisał 
w autorskim wstępie – […] posłużyły mi oryginalne perga-
miny i różne dawne akty i kopie będące w dużej stosunkowo 
ilości w przechowaniu magistratu miasta Głogowa. Opraco-
wanie Nitki rzeczywiście oparte jest na dokumentach źró-
dłowych, a jednym z tych dokumentów był rzeczony przy-
wilej. Co prawda, nie wykorzystał go w pierwszej części 
pracy wydanej w formie broszury, ale zapowiadał, że ukaże 
się część druga. Przygotowując się do jej napisania, Nitka 
przetłumaczył przywilej z języka niemieckiego na polski.

Dokument zaczyna się od słów: My, Ferdynand Pierwszy, 
z Bożej łaski Cesarz Austriacki… Dalej następuje wyszcze-
gólnienie wszystkich tytułów królewskich, arcyksiążęcych, 
książęcych, wielkoksiążęcych, margrabiowskich i hrabiow-
skich, których jest dokładnie 22. Za tymi wszystkimi tytu-
łami krył się człowiek, który otrzymał przydomek Dobro-
tliwy. Cierpiał on na epilepsję, krzywicę i wodogłowie, ale 
jako legalny dziedzic w 1835 r. zasiadł na tronie austriac-
kim. Oczywiście rządziła za niego rada regencyjna.

Ale wróćmy do naszego dokumentu. W dalszych słowach 
narracja nadal utrzymana jest w pierwszej osobie liczby 
mnogiej tzw. pluralis maiestatis: Ponieważ gmina targowa 
Głogów przynależna do powiatu Rzeszowskiego w Galicji pro-
siła Nas o pozwolenie i zatwierdzenie od pewnego czasu wy-
danego prawa do odbywania 13 jarmarków w każdym roku, 
wyznajemy publicznie i uwiadamiamy tym listem, iż owe 
trzynaście jarmarków w następujące dni każdego roku według 
nowego stylu będą mogły się odbywać, a mianowicie drugiego 
i dwudziestego pierwszego stycznia, dwudziestego czwartego 
lutego, dwunastego marca, ósmego maja, dwudziestego czwar-
tego czerwca, dwudziestego siódmego lipca, szóstego sierpnia, 
dziewiątego i trzydziestego września, piętnastego październi-
ka, szesnastego listopada, wreszcie szóstego grudnia.

Trzynaście rocznych jarmarków miało zapewnić dalszy roz-
wój miasta, gdyż w dzień jarmarczny można było handlować 
bez uiszczania zwyczajowych opłat dla cechów rzemieślni-
czych, np. handlarz tkaninami nie musiał opłacać się cecho-
wi tkackiemu. Powodowało to, że ceny towarów na jarmar-
kach były atrakcyjniejsze, co z kolei ściągało ludność nawet 
z dalszych okolic. Tutejsi kupcy mogli również hurtem za-

opatrzyć się w tańszy towar, który później sprzedawali z zy-
skiem. Zwiększenie ilości dni jarmarcznych poprzez przywi-
lej Ferdynanda miał ożywić gospodarczo miasteczko, które 
przez pierwsze dziesięciolecia XIX w. znacznie podupadło.

A że My każdego czasu jesteśmy skłonni przysparzać dobra 
poddanym Naszym – twierdził cesarz – przeto po przesłucha-
niu władzy jak najłaskawiej przyłączyliśmy się do prośby uni-
żonej gminy miasta Głogowa. Ferdynand warunkował jednak 
swój przywilej przestrzeganiem przez głogowian wszelkich 
praw panujących w Galicji i całym państwie Habsburgów. 
Zaznaczał także, że jeśliby w któryś z wymienionych dni wy-
padło jakieś święto państwowe, jarmark ma być przesunięty 
na kolejny dzień. Gmina targowa może zatem odbywać przez 
Nas zatwierdzone jarmarki w oznaczonych dniach po wszyst-
kie czasy i korzystać z tego prawa według przywileju i zwycza-
ju bez żadnej przeszkody. Sformułowanie „gmina targowa” 
znaczy, że oprócz wspomnianych jarmarków w Głogowie 
odbywały się również cotygodniowe targi. Dzisiaj słowa 
jarmark i targ traktuje się zamiennie, ale dawniej kryły się 
za nimi dwa różne pojęcia. Targ nie przyciągał tak wielu 
kupców jak jarmark. Zazwyczaj na targu handlowali tylko 
miejscowi rzemieślnicy i okoliczni chłopi, natomiast praw-
dziwym źródłem bogactwa były właśnie jarmarki.

Stosownie do tego – zwracał się cesarz – nakazujemy wszyst-
kim Naszym zwierzchnościom, mieszkańcom i poddanym 
bez różnicy na stan, godność lub urząd, szczególnie jednak 
tam łaskawie ustanowionej Naszej Guberni w królestwach 
Galicji i Lodomerii, aby one gminę targową Głogów strze-
gły i nią kierowały. W przeciwnym razie Ferdynand groził 
swoją niełaską, a nawet srogą karą. O tym myślimy poważ-
nie, o czym świadczy list ten potwierdzony opieczętowaną 
zawieszoną Naszą cesarsko-królewską i arcyksiążęcą wielką 
pieczęcią, która została przyłożona w Naszym głównym i sto-
łecznym mieście Wiedniu. Niestety pieczęć cesarska nie za-
chowała się, zostały po niej tylko otwory w papierze i ślady 
sznura. Na szczęście jednak zachował się sam dokument.

Robert Borkowski

PrzywiLej ceSarza ferdynanda
W Archiwum Państwowym w Rzeszowie znajduje się ważny dla historii Głogowa Małopolskiego dokument 
wystawiony w XIX w. przez kancelarię cesarza austriackiego Ferdynanda I. Jest to przywilej zatwierdzający 
do odbywania w miasteczku rocznie 13 jarmarków.

Przywilej Ferdynanda I z 1842 r. nadający Głogowowi prawo odbywania  
13 jarmarków rocznie (zbiory Archiwum Państwowego w Rzeszowie)
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Urodził się 19 lipca 1881 r. w Kołaczycach, 
niewielkim miasteczku w pobliżu Jasła. 
Żył 87 lat, z czego 57 spędził w Głogowie 
Małopolskim, w tym przez 38 był głogow-
skim proboszczem. Święcenia kapłańskie 
otrzymał w 1918 r. i początkowo pracował 
jako wikariusz w Gorlicach, by w 1921 r. 
trafić do naszego miasta. Proboszczem 
głogowskiej parafii był wówczas ks. Jó-
zef Ramocki. Przez pierwsze lata pobytu 
w Głogowie Małopolskim ks. Forysiewicz 
pełnił obowiązki wikariusza i katechety, 
lecz gdy w 1929 r. zmarł ks. Ramocki, jego 
miejsce zajął właśnie ks. Forysiewicz.

Już na wstępie swojej pracy jako proboszcz 
ks. Forysiewicz stanął przed wielkim 
wyzwaniem. Stan kościoła parafialnego 
wzniesionego w latach 1879-1881, a więc prawie pół wieku 
temu, nie był najlepszy i wymagał remontu. Głogowskim 
burmistrzem był wówczas Andrzej Brzuza, człowiek nie-
zwykle przedsiębiorczy, któremu Głogów zawdzięcza m.in. 
budowę szkoły powszechnej (jego biografia patrz: ZG nr 
5/2019). Wsparcie Brzuzy, który potrafił zorganizować eki-
pę budowlaną, pozwoliło nowemu proboszczowi sprostać 
wyzwaniu. Świątynia otrzymała nowe tynki zewnętrzne 
i wewnętrzne, a w oknach wstawiono witraże m.in. z fun-
dacji właściciela tutejszego majątku ziemskiego Jana Jędrze-
jowicza i Andrzeja Brzuzy, przedstawiające ich patronów. 
Niestety żaden z tych witraży nie zachował się do czasów 
obecnych. Przy okazji remontu kościoła poprawiono rów-
nież stan techniczny plebanii.

Wspólnie z Brzuzą ks. Forysiewicz dokonał kolejnego 
przedsięwzięcia, a mianowicie osiedlenia w Głogowie za-
konnic ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała Archa-
nioła. Powierzono im prowadzenie tzw. ochronki dla dzie-
ci, która mieściła się w murowanym budynku obok nowo 
wybudowanej szkoły. Sprowadzenie sióstr michalitek moc-
no wpłynęło na życie zarówno religijne, jak i społeczne 
mieszkańców Głogowa, ponieważ ich aktywność do dzisiaj 
nie ogranicza się tylko do opieki nad dziećmi, ale obejmuje 
wiele innych działań.

Pierwsze dziesięć lat sprawowania funkcji proboszcza 
w Głogowie przez ks. Forysiewicza minęły więc głównie 
na inwestycjach, gdyż oprócz remontów zakupiono w tym 
czasie nowe naczynia i akcesoria liturgiczne. Początek ko-
lejnej dekady zapisał się w życiu proboszcza niezwykle dra-
stycznie. Wybuch II wojny światowej i zajęcie Polski przez 
Niemcy dotknął również Kościół. Jeszcze jesienią 1939 r. 
ks. Forysiewicz wraz z innymi głogowskimi inteligenta-
mi został aresztowany i uwięziony w zamku rzeszowskim. 
Na szczęście po kilku dniach wszyscy z powrotem znaleźli 
się na wolności. Jednak przez cały okres okupacji Niemcy 

utrudniali normalne funkcjonowanie pa-
rafii. Zarekwirowano kościelne dzwony, 
a samą świątynię często zamykano z po-
wodu obaw przed wybuchem epidemii.

Wojenne czasy przyniosły ze sobą ogrom-
ną pauperyzację społeczeństwa. Wiele 
osób cierpiało głód. Ksiądz Forysiewicz 
jak mógł, tak pomagał swoim parafianom. 
Pozwolił im uprawiać kościelną ziemię 
czy dzielił się z biednymi datkami, które 
otrzymał od bogatszych. Pozyskał wielkie 
zaufanie nie tylko mieszkańców Głogowa, 
ale również Stykowa czy Zabajki, które 
należały do głogowskiej parafii. Jego po-
stępowanie nie zmieniło się również po 
wojnie, gdy bieda cały czas dokuczała wie-
lu ludziom, niósł im pomoc w każdy moż-

liwy sposób, sam żyjąc bardzo skromnie.

Jak wiadomo, nowe komunistyczne władze podjęły się 
szkalowania i szkodzenia Kościołowi i duchowieństwu. 
Również i głogowska parafia została dotknięta tymi dzia-
łaniami. Między innymi znacznie podniesiono podatki od 
nieruchomości kościelnych. W 1946 r. władze cywilne prze-
jęły tzw. szpital dla ubogich funkcjonujący przy parafii, za-
kazały siostrom zakonnym opieki nad chorymi, a w końcu 
zamknęły prowadzony przez nie żłobek. Mimo tych szykan 
ks. Forysiewicz nie poddawał się presji i dalej wiernie służył 
swoim parafianom. Dzięki ich ofiarności nadal uzupełniał 
wyposażenie kościoła, zelektryfikował i zradiofonizował 
świątynię, dokonał remontu organów.

W kwietniu 1967 r., w wieku 76 lat ks. Jakub Forysiewicz 
odszedł na emeryturę. Jednak nie odszedł z Głogowa. Da-
lej mieszkał na plebanii jako ksiądz emeryt. Dowodzi to jak 
bardzo przywiązał się on do miasta i do swoich parafian. 
W 1968 r. obchodził 50-lecie swojej posługi kapłańskiej. 
Celebrował to święto z kapłanami z całego dekanatu oraz 
z licznymi wiernymi.

Starsi mieszkańcy Głogowa Małopolskiego, wspominając 
ks.  Forysiewicza określają go mianem „Kubuś”. To zdrob-
nienie imienia wskazuje na bliskie i często bardzo osobiste 
kontakty proboszcza ze swoimi parafianami. Tak został za-
pamiętany. Postępowanie to wynikało z charakteru długo-
letniego proboszcza, który, wychowując się w niewielkich 
Kołaczycach, doskonale rozumiał, jak funkcjonuje społe-
czeństwo małego miasta. Dlatego wiedział, jak trafić do 
ludzi, do ich serc i umysłów, nie tylko z powodu pełnionej 
funkcji, ale również dzięki rozumieniu ludzkich problemów.

Ksiądz Jakub Forysiewicz zmarł 17 lutego 1978 r. i pocho-
wany został na cmentarzu na Piasku. Jest patronem jednej 
z ulic na osiedlu Niwa.

Robert Borkowski

gŁogowSkie biografie
kSiĄdz jakUb forySiewicz

Chociaż w numerze ZG z lutego 2001 r. ukazała się już biografia ks. Jakuba Forysiewicza autorstwa Iwony 
Krawiec, to warto jeszcze raz przypomnieć tę postać ze względu na to, jak głęboko zapisał się on w dzie-
jach Głogowa Małopolskiego.

Ksiądz Jakub Forysiewicz,  
proboszcz głogowski w latach 1929-1967
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Obydwoje moi rodzice 
wywodzą się ze starych 
rodzin głogowskich. 
Mój ojciec, Marian 
Rudolf (1902-1973), to 
najmłodszy syn Marii 
z Matejskich i Józefa 
Rudolfów. Do 1939 
roku podoficer WP 
II Rzeczpospolitej. Po 
wojnie urzędnik w Cen-
trali Zbytu Przemysłu 
Węglowego w Katowi-
cach, potem w Rzeszo-
wie. Miał dwóch star-
szych braci: Kazimierza 
i Franciszka. Obydwaj 
wstąpili do zakonu 
bernardynów i przyjęli 
święcenia kapłańskie. 
Marian ożenił się z Ce-
cylią Małodobrą (1902-
1976). Z tego małżeń-

stwa urodziło się czworo dzieci: syn Kazimierz (Ziutek), córka 
Maria (Niuta), syn Józef – czyli ja, i córka Krystyna.

Ojciec, jako wojskowy, pracował kolejno w Leżajsku, w Piń-
czowie i w Żurawicy k. Przemyśla, gdzie zastał go wrzesień 
1939 roku. Wojna! Poszedł z wojskiem na front, a my wraz 
z rodzinami wojskowych zostaliśmy ewakuowani z Żurawicy 
do Lwowa w obawie przed Niemcami. We Lwowie zakwate-
rowano nas w domu starców, w pobliżu cmentarza łyczakow-
skiego. Przeżyliśmy okres wielkiej biedy i niepewności o dalszy 
los i niepokój o ojca, od którego nie było żadnych wieści.

Tymczasem on dostał się do niewoli rosyjskiej. Po zajęciu 
przez Armię Czerwoną wschodnich ziem polskich jego od-
dział próbował przedrzeć się do Rumunii, ale w Podhajcach 
wpadł w ręce Rosjan. Ojcu cudem udało się uniknąć losów 
polskich oficerów zamordowanych w Katyniu i Ostaszkowie. 
Przekonał Rosjan, że nie jest oficerem, lecz tylko podofice-
rem, chociaż jego delikatne ręce, po których czerwonoarmiści 
rozpoznawali wyższą kadrę, świadczyły na jego niekorzyść.

Jako jeniec przygotowywał ucieczkę z obozu w Podhajcach. 
Dosłownie w jej przeddzień wyszedł jednak rozkaz władz 
rosyjskich o zwolnieniu wojskowych niższej rangi, pod wa-
runkiem, że pochodzą z terenów do prawego brzegu Sanu, 
gdzie, na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow, przebiegała gra-
nica między okupacją niemiecką i rosyjską. Marian skłamał, 
że spełnia to kryterium, a że w dokumentach radzieckich nie 
było porządku – uwierzono mu i zwolniono.

Po miesiącu niewoli przyjechał do Lwowa, do ciotki mojej 
mamy i tu nasza rodzina połączyła się. Była połowa paździer-
nika 1939 roku. Uciekaliśmy stamtąd do rodzinnego Głogowa. 
Podróż była długa i niebezpieczna, w bydlęcych wagonach, 

wojenne LoSy rodziny  
mariana i cecyLii rUdoLfÓw

Relacja na podstawie wywiadu z synem Mariana i Cecylii – Józefem Rudolfem (1929-2009), przeprowadzo-
nego w 2001 roku.

w bardzo trudnych 
warunkach material-
nych. Wiele szlaków 
kolejowych zbombar-
dowano, więc musie-
liśmy jechać okrężną 
drogą przez Radom. 
Po dwóch tygodniach 
dotarliśmy na miejsce. 
„Goli i bosi”, gdyż cały 
nasz dobytek pozostał 
w Żurawicy i tam bez-
powrotnie przepadł. 
Jedynym ubraniem 
ojca w czasie podróży 
był mundur wojsko-
wy, który zagrażał 
jego bezpieczeństwu 
ze strony Niemców. 
Pamiętam, jak ojciec 
poodrywał w drodze 
wszelkie dystynkcje 
oraz guziki z orzeł-
kiem i wyrzucił z pociągu. Dla bezpieczeństwa nie wysiadali-
śmy na stacji w Rzeszowie, gdzie kręciły się niemieckie patrole, 
ale na małej stacyjce w Rudnej, skąd furmanką przyjechaliśmy 
do Głogowa. W Głogowie spędziliśmy okupację hitlerowską, 
tułając się po wynajętych mieszkaniach: u Ożoga w ulicy Rze-
szowskiej, w budynku starej piekarni w Rynku (obecnie hotel 
Lider) i u Pietrzyków w ulicy Rzeszowskiej (obecnie nr 23).

Lata wojny i okupacji przyniosły naszej rodzinie szereg nie-
szczęść. Najpierw brat mojego ojca, ksiądz Franciszek Rudolf 
(1890-1942) – bernardyn o imieniu zakonnym Wiktoryn, 
został wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego 
w Dachau i tam zamordowany 9 kwietnia 1942 roku. W mo-
mencie aresztowania przebywał w klasztorze OO. Bernardy-
nów w Kole. Hitlerowcy przysłali do Głogowa jego rodzicom, 
czyli moim dziadkom, jakieś drobiazgi po nim i proponowali, 
że przyślą też urnę z jego prochami, ale babcia nie zgodziła 
się, słusznie uważając, że te prochy są nie wiadomo czyje. 
Nazwisko księdza Franciszka (Wiktoryna) Rudolfa, mojego 
stryja, jest umieszczone w kościele pw. Św. Trójcy w Głogowie 
Młp. na tablicy upamiętniającej ofiary II wojny światowej, 
a także na tablicy w klasztorze OO. Bernardynów w Kalwa-
rii Zebrzydowskiej, gdzie w latach międzywojennych stryj 
był gwardianem. Nie sprawdzałem, ale przypuszczam, że 
w podobny sposób także klasztory bernardyńskie w Kole 
i Piotrkowie Trybunalskim mogły upamiętnić zamordowa-
nych zakonników, w tym o. Franciszka (Wiktoryna) Rudolfa. 
W Piotrkowie Trybunalskim także był on gwardianem.

Kolejną wielką tragedią rodzinną była całkowita utrata wzroku 
przez moją mamę, Cecylię z Małodobrych Rudolfową. Stało się 
to 29 lipca 1944 roku, podczas walk o Głogów między Niemca-
mi i Armią Czerwoną. Miałem wtedy prawie 15 lat i mieszka-

Rudolfowie Maria i Józef – rodzice Mariana i księży, 
fot. 1930Rudolf Ziutek 1942
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łem razem z rodzicami i z kilkumiesięczną siostrą Krystyną (ur. 
7 kwietnia 1944 r.) w Rzeszowskiej ulicy, w domu wynajętym od 
rodziny Ożogów. Ten tragiczny dzień zapamiętałem tak:

Była sobota. Jadłem obiad. Mama trzymała siostrę przy pier-
si, karmiła ją. Ojciec wyszedł do sieni. Nagle rozpoczęło się 
bombardowanie miasteczka. Bomba uderzyła gdzieś w po-
bliżu. U nas zatrzęsły się szyby. Mój talerz spadł na podłogę. 
Mama podbiegła do okna, aby je otworzyć. W czasie nalotów 
tak można było zapobiec ich zniszczeniu. W tym momencie 
następna bomba trafiła w sąsiedni dom Nitków. Dom zawalił 
się. Nasz też został uszkodzony, wyleciały szyby, a odłamki 
szkła wybiły mamie obydwoje oczu. Wybuchła panika. W po-
płochu, oknem, wydostaliśmy się na ulicę. Uciekliśmy do cioci 
Kazi Inglotowej – siostry mamy. Tam jakoś zabandażowa-
no mamie oczy. Potem wszyscy schroniliśmy się w piwnicy 
Rephuna w Rynku (obecnie dom nr 59, należący do rodziny 
Lisowiczów), już pełnej przerażonych ludzi. Po jakimś czasie 
udało się sprowadzić do piwnicy doktora, Stanisława Krzy-
sia. Niewiele mógł pomóc, ale nie odebrał nadziei na choćby 
tylko częściowe ocalenie wzroku. W jednym oku zachował 
się blask. Walki o Głogów trwały cały dzień. Do piwnicy 
dochodziły odgłosy kanonady. Mama cierpiała, rozpaczała, 
a my wraz z nią. Gdy około 22 godziny do miasta wkroczyli 
żołnierze Armii Czerwonej, znalazł się rosyjski lekarz. Kazał 
sprowadzić mamę do łaźni i tam ją zbadał. Postawił krótką 
diagnozę „Głazy kaput”. W następnych dniach po wycofaniu 
się frontu, rodzina wszelkimi siłami starała się o zawiezie-
nie mamy do okulisty. Udało się wojskowymi samochodami 
transportowymi pojechać po pomoc do Rzeszowa, do Lwowa, 
a wreszcie do Krakowa, gdy już był wyzwolony.

Ponieważ w jednym oku nadal utrzymywał się blask, leka-
rze dawali iskierkę nadziei. Z czasem jednak okazało się, że 
mimo to kalectwo jest całkowite i nieodwracalne. Mama do 
końca życia pozostała niewidoma.

30 lipca 1944 roku, a więc nazajutrz po nalotach niemiec-
kich, zmarł nagle mój dziadek, Józef Rudolf (ur. w 1866). 
Razem z babcią, Marią z Matejskich (1868-1954), prze-
trwali bombardowanie Głogowa w piwnicy domu Kościusz-
ków, swych najbliższych sąsiadów z naprzeciwka w ulicy 
Stykowskiej (obecnie ulica Sikorskiego, dom nr 41). Na 
wieść, że synowa, którą bardzo lubił, straciła wzrok, do-
stał ataku serca. Ale to jeszcze nie był koniec rodzinnych 
tragedii wojennych. Mój najstarszy brat, Kazimierz Rudolf, 
urodzony w 1925 roku, zaginął w lecie 1944 roku, pod sam 
koniec okupacji niemieckiej. 

Czternastoletni Ziutek, bo tak nazywaliśmy go w domu, we 
wrześniu 1939 roku miał rozpocząć naukę w gimnazjum 
w Piotrkowie Trybunalskim. Tatuś już w sierpniu odwiózł go 
do szkoły i oddał pod opiekę swego brata, księdza bernardyna, 
Kazimierza Rudolfa (imię zakonne Emmanuel, 1889-1960), 
pracującego w piotrkowskim klasztorze. Gdy wybuchła woj-
na, Ziutek też zamieszkał w klasztorze u stryja. Tam było 
bezpieczniej dla młodego chłopca, szczególnie zagrożonego 
wywózką na przymusowe roboty do Niemiec. Uczęszczał na 
komplety tajnego nauczania. Prawdopodobnie związał się też 
z konspiracją. Chyba z AK. Dokładnie nie wiem, bo byłem od 
niego o 4 lata młodszy, a rodzice nie wtajemniczali mnie w te 
sprawy. Ziutek przez całą okupację prowadził z nimi korespon-
dencję. Do Głogowa przyjechał tylko raz. Ostatni list przysłał 
wiosną 1944 roku, gdy urodziła się nasza najmłodsza siostra 
Krystyna (1944-1992), ale list nie był podpisany. Te listy nie 
zachowały się, bo mamusia przed śmiercią prosiła, aby włożyć 
je do trumny i tak też zrobiliśmy. Okoliczności zaginięcia i daty 
śmierci Ziutka nigdy nie dało się dokładnie wyjaśnić, mimo 
intensywnych starań rodziny i pomocy Polskiego Czerwonego 
Krzyża. Wiadomo tylko, że w czasie walk wyzwoleńczych 1944 
roku pod Pińczowem doszło do potyczki polskich oddziałów 
partyzanckich z czerwonoarmistami, w której zgięło wielu Po-
laków. Wiadomo też, że brał w niej udział Ziutek i że odniósł 
wtedy ciężkie rany. Jego nazwisko jest wprawdzie umieszczo-
ne na tablicy w Pińczowie wśród nazwisk osób poległych w tej 
walce, ale ciała Ziutka nigdy nie odnaleziono. 

Z kolei do moich rodziców zgłosiło się po wojnie trzech świad-
ków, którzy po powrocie z rosyjskich łagrów opowiadali, że wi-
dzieli tam – na Sybirze – także Ziutka, jako więźnia, skrajnie 
wyczerpanego pracą ponad siły, skatowanego za jakieś niepo-
słuszeństwo, ale żywego. Jednym z tych świadków był pan Mau-
er z Rzeszowa, pozostali dwaj to panowie: Ziemianin i Piątek 
z Głogowa. Wszyscy trafili na Sybir za przynależność do AK. 

Nasza rodzina zwracała się do strony rosyjskiej o potwier-
dzenie lub zaprzeczenie tych informacji, ale nie udzielono jej 
żadnej odpowiedzi, a dla moich rodziców zaginięcie syna po-
zostało nigdy niezagojoną raną.

Elżbieta Gajda

Rudolfowie Marian i Cecylia, fot. 1933

Rudolfowie oo. bernardyni – bracia Mariana
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Do rywalizacji przystąpili reprezentanci sześciu szkół z każ-
dego ćwierćfinału. Takim sposobem w Wielkim Finale zna-
lazły się: Szkoła Podstawowa nr 11 z Dębicy, Szkoła Podsta-
wowa nr 1 z Sanoka, Szkoła Podstawowa z Posady Górnej, 
Szkoła Podstawowa z Niska, Szkoła Podstawowa z Oleszyc 
i Szkoła Podstawowa z Głogowa Młp. Swoje rejony wy-
grały reprezentacje ww. szkół, które znacząco wyprzedziły 
w punktacji zespoły z drugich i trzecich miejsc. Na starcie 
finału to jednak zupełnie o niczym nie przesądzało, bo-
wiem każda z drużyn zaczynała od zera.

Rywalizacja toczyła się w duchu fair play i było widać po 
uczestnikach, że najważniejsza tego dnia była – jak sama 
nazwa imprezy wskazuje – przede wszystkim zabawa. Po 
rozegraniu siedmiu konkurencji, wśród których były rów-
nież dyscypliny z nauczycielem, wysoką klasę pokazała 
drużyna gospodarzy, zdobywając kolejny – czternasty tytuł 
Mistrza Województwa Igrzysk Dzieci w konkursie „Baw się 
z nami”. Skład drużyny: Martyna Dec, Julia Pastuła, Maja 
Padwińska, Wiktoria Niżnik, Jagoda Krzyśko, Zuzanna 
Krauz, Tymoteusz Rzeźnik, Szymon Dacko, Bartłomiej 
Szyszka, Kacper Rąkoski, Dawid Baran oraz Piotr Kogut.

Konkurs „Baw się z nami” ma na celu nie tylko występy 
w zawodach, lecz także podniesienie sprawności fizycznej 
dzieci z najmłodszej grupy szkolnej oraz przygotowanie 
ich do uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze fizycznej, 
uczestnictwa w sporcie i do odbioru widowiska sportowego. 
Integralną częścią konkursu jest system rozgrywek rekre-
acyjno-sportowych, w których uczestniczy około 600 szkół 
podstawowych z terenu województwa podkarpackiego. 

Celem tego współzawodnictwa jest kształtowanie postaw 
w edukacji poprzez sport i odpowiedniego systemu związa-
nych z nim akceptowanych przez dzieci wartości. Szkolenie 
jest inicjatywą propagującą ruch i sport wśród najmłod-
szych bez kierowania ich na drogę rywalizacji sportowej, 
obejmuje swym działaniem ogromną ilość uczestników, 
łączy sprawy sportu z rozwojem społecznym (integracja 
uczniów, nauczycieli i rodziców, zdrowe zasady współza-
wodnictwa, kultura aktywnego dopingu).

W trakcie treningów poprzez zabawę dzieci nabywają ogól-
ną sprawność ruchową, uczą się współdziałania w ramach 
drużyny i rywalizacji w duchu fair play. Raz do roku prze-
prowadzane są zawody wewnątrzszkolne, które wyłania-
ją reprezentantów wystawianych do zawodów gminnych. 
Zwycięzcy tej imprezy spotykają się najsprawniejszymi 
rówieśnikami z pozostałych części województwa, powiatu, 
rejonu i rywalizują o miano najlepszych wśród najlepszych. 
Konkurencje, które sprawdzają usportowienie najmłod-
szych to wszelkiego rodzaju wyścigi (np. sztafeta z pałeczką 
sztafetową, sztafeta w workach, zamiana piłek, przekłada-
nia szarfy, dodawanie skoków), rzuty do celu, strzały na 
bramkę itp. Warto zaznaczyć, że celem konkursu „Baw się 
z nami” jest nie tylko promowanie aktywnego stylu życia, 
ale i kulturalnego dopingu.

baw Się z nami
14 czerwca bieżącego roku w Głogowie Małopolskim rządziła lekkoatletyka. W tym dniu drużyna z SP w Gło-
gowie Małopolskim zdobyła już po raz czternasty mistrzowski tytuł. Na stadionie „Orlik” rozegrano wtedy finały 
konkurencji lekkoatletycznych Igrzysk Dzieci Szkół Podstawowych w konkursie „Baw się z nami”. Królowa 
sportu zakończyła rywalizację sportową podkarpackich szkół, spośród sześciu drużyn wyłoniono najlepszych.

Konkurs ,,Baw się z nami”, ma na celu nie tylko występy w zawodach, lecz także 
podniesienie sprawności fizycznej dzieci z najmłodszej grupy szkolnej oraz 

przygotowanie ich do uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze fizycznej, uczestnictwa 
w sporcie i do odbioru widowiska sportowego.

Realizowany przez naszą szkołę konkurs jest wspaniałą 
okazją do zaszczepienia najmłodszym mieszkańcom Gło-
gowa Młp. sportowego bakcyla. Wszystkim uczestnikom 
serdecznie gratuluję stworzenia pięknego widowiska. Do 
zobaczenia za rok (albo szybciej – gdzieś na treningach).

Bogusław Mularski
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Rywalami Głogovii będą zespoły: Stal II Stalowa Wola, Stal 
II Mielec, Start Pruchnik, Sokół Kolbuszowa Dolna, Karpaty 
Krosno, Korona Rzeszów, Piast Tuczempy, KS Wiązownica, 
Błękitni Ropczyce, Ekoball Stal Sanok, Legion Pilzno, Polonia 
Przemyśl, Igloopol Dębica, JKS Jarosław, Izolator Boguchwała, 
Partyzant MAL-BUD1 Targowiska oraz Wisłok Wiśniowa.

Poniżej terminarz meczów, które Głogovia rozegra jako 
gospodarz w rundzie jesiennej sezonu piłkarskiego 
2019/2020, na własnym stadionie w Głogowie Młp. przy 
ul. Fabrycznej 10.

Głogovia – Karpaty Krosno – 10.08.2019 (SOBOTA), godz. 17.00 
Głogovia – Stal II Stalowa Wola – 18.08.2019 (NIEDZIELA), g. 17.00
Głogovia – Stal II Mielec – 28.08.2019 (ŚRODA), g. 18.00
Głogovia – Korona Rzeszów – 31.08.2019 (SOBOTA), g. 17.00
Głogovia – Ekoball Sanok – 14.09.2019 (SOBOTA), g. 16.00
Głogovia – JKS Jarosław – 28.09.2019 (SOBOTA), g.16.00
Głogovia – Wisłok Wisniowa – 12.10.2019 (SOBOTA), g. 15.00
Głogovia – Igloopol Dębica – 26.10.2019 (SOBOTA), g. 15.00
Głogovia – Błękitni Ropczyce – 09.11.2019 (SOBOTA), g. 12.00

Nowymi zawodnikami Głogovii zostali: 

Mirosław Baran – 34-letni wychowanek Igloopolu Dębi-
ca przez wiele lat stanowił mur nie do przejścia dla rywali 
Resovii Rzeszów, której był zawodnikiem. Doświadczony 
obrońca w swojej karierze reprezentował również barwy 
Siarki Tarnobrzeg. 
Krzysztof Szymański – 35-letni doświadczony napastnik, 
który w minionym sezonie reprezentował barwy Stali Łań-
cut. Wcześniej spędził 4 i pół sezonu w Izolatorze, a grał 
również w takich zespołach jak: Strumyk Malawa, Karpaty 
Krosno czy Stal Rzeszów, której jest wychowankiem. 
Wiesław Kozubek – 34-letni obrońca, który wcześniej grał 
w 4-ligowym Wisłoku Wiśniowa, lecz najlepsze lata w swo-
jej karierze spędził w Resovii Rzeszów, w barwach której 
zanotował równe 100 występów na szczeblu centralnym 
(93 w II lidze i 7 w rozgrywkach Pucharu Polski).
Adrian Szyszka –defensywny pomocnik w ostatnim sezo-
nie w rundzie jesiennej grał w Rzemieślniku Pilzno, w run-
dzie wiosennej w Stali Łańcut, w przeszłości grał między 
innymi w 3-ligowym Limblachu Zaczernie.
Marcin Brogowski – obrońca grający ostatnie kilka sezo-
nów w Izolatorze Boguchwała, wcześniej również występo-
wał w 3 lidze w Limblachu Zaczernie.
Dawid Pałys-Rydzik – ofensywny pomocnik, wychowanek 
Grodziszczanki, po czym trafił do SMS Resovia, w ostatnim 
sezonie w barwach Izolatora jeden z najlepiej wyszkolonych 
technicznie zawodników ligi.

– IV liga jest ligą półprofesjonalną, zawodnicy trenują syste-
matycznie 3 razy w tygodniu. Niestety w naszej gminie nie 
ma zawodników, którzy mogliby grać na tym poziomie. Bar-
dzo chcieliśmy dokooptować do zespołu chłopaków z gminy, 
jednak tylko dwóch przyszło na trening rekrutacyjny, podczas 
którego oprócz zajęć ogólnorozwojowych trener Adam Wał-
czyk przygotował testy szybkościowe, mocy oraz beep test. Te-
sty selekcyjne pozytywnie przeszedł Sebastian Cynar z Głogo-

wa, którego definitywnie wykupiliśmy z Resovii – informuje 
prezes klubu Aneta Ginter. 

– Na początkek składam gratulacje na ręce Zarządu Klubu 
Głogovia Głogów oraz trenerowi Jackowi Sowie i zawodnikom 
reprezentującym klub za wywalczenie awansu do IV ligi pod-
karpackiej i jednocześnie dziękuję za obdarzenie mnie zaufa-
niem poprzez powierzenie mi obowiązków pierwszego trenera 
Głogovii Głogów – mówi Adam Wałczyk, trener.

Jak wygląda Pańska koncepcja budowy zespołu po awan-
sie do IV Ligi?

Wspólnie z Zarządem ustaliliśmy koncepcję budowy ze-
społu i wprowadziliśmy w życie, bardzo szybko podpisu-
jąc umowy z nowymi zawodnikami, którzy mają podnieść 
jakość w zespole. Do nowo powstałej drużyny dołączyli: 
Krzysztof Szymański, Wiesław Kozubek, Mirek Baran, Ad-
rian Szyszka, Dawid Pałys-Rydzik, Marcin Brogowski – do-
świadczeni zawodnicy, których zadaniem będzie wniesienie 
spokoju doświadczenia na boisku oraz świecenie przykła-
dem dla młodszych zawodników występujących w dru-
żynie. Do drużyny dołączyli również młodzi zawodnicy: 
Sebastian Korbecki, Karol Nieckarz i Aleks Skoczylas – są 
to bardzo młodzi, perspektywistyczni chłopcy, którzy wg 
mojej oceny wyróżniali się na niższym poziomie rozgryw-
kowym i zasłużyli na szansę gry na wyższym poziomie. Jeśli 
dołączyć do nowych zawodników trzon zespołu z poprzed-
niego sezonu, który wywalczył awans, to sam jestem bardzo 
ciekawy tej mieszanki rutyny i młodości .

Budowę drużyny oparłem przede wszystkim na wyszkoleniu 
technicznym. Moim celem był taki dobór zawodników, aby 
prezentowane przez nich umiejętności były wykorzystywane 
jak najwięcej w meczach mistrzowskich. Chciałem w zespole 
mieć ludzi pracowitych i uczciwych, ale też takich, dla któ-
rych wynik sportowy będzie miał najważniejszy cel. Myślę, 
że taki zespół właśnie udało się zbudować, lecz zawsze także 
powtarzam, że plany to jedno, a realia to drugie i tak wszyst-

co nowego w gŁogoVii?
Już 10 sierpnia rusza IV liga podkarpacka. „Głogovia” zainauguruje sezon meczem u siebie, a jej rywalem 
będzie drużyna z Krosna. Runda jesienna zakończy się 17 listopada.

Od lewej stoją: na górze: Marcin Brogowski, Wiesław Kozubek, Sebastian Korbecki, Karol Nieckarz, 
Mirosław Baran, Adrian Szyszka; w środku: Łukasz Szczoczarz, Bartek Kłak, Piotr Lipka, Aleksander 
Skoczylas, Piotr Codello, Dawid Pałys-Rydzik; na dole: Adrian Chamera, Łukasz Jagodziński, pre-
zes klubu Aneta Ginter, trener Adam Wałczyk, Bartosz Złamaniec, Jakub Delekta (fot. Piotr Bajek)
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ko zweryfikuje liga. Wszyscy piłkarze w moim zespole muszę 
mieć jeden wyznaczony cel, do którego będą dążyć z całych sił. 
Moim zadaniem będzie przedstawienie i dążenie do zrozumie-
nia mojej filozofii gry, to znaczy, że zawodnicy grający w moim 
zespole będą musieli poznać kierunki naszego treningu i na-
szej gry oraz się do nich dostosować. Wychodzę bowiem z za-
łożenia, że dobrze wyszkolony technicznie zawodnik łatwiej 
zrozumie i przyswoi zadania taktyczne, które pozna w cyklu 
treningowym. Od moich zawodników oczekuję, aby zawsze 
utożsamiali się z klubem, dbali o jego dobre imię, aby dążyli 
do poprawy swoich umiejętności. Chcę, aby biegali, walczyli 
i zdobywali gole! Tego zawsze będę od nich wymagał.

Jakie cele postawił Pan przed zespołem w tym sezonie?

Nie złożę żadnych deklaracji dalekosiężnych, o co będziemy 
grać dokładnie w tym sezonie, będę mądrzejszy po kilku me-
czach, na pewno nie interesuje nas minimalizm. Ze swoje-
go doświadczenia jednak wiem, że jesteśmy beniaminkiem 
i z pokorą musimy podchodzić do tego sezonu, gdyż jak hi-
storia często pokazuje, beniaminek albo gra bardzo dobrze 
i jest na górze, albo gra źle i znajduje się na dole tabeli. Nie 
oznacza to jednak, że nie stawiamy sobie celów. Na dzień 
dzisiejszy skupiamy się na scementowaniu nowopowstałej 
drużyny, poprawy jakości gry poprzez bardzo dobre przygo-
towanie motoryczne, techniczne, taktyczne i mentalne. Jeśli 
uda się spełnić te założenia – będzie wspaniale. Następnie już 
powoli myślimy o pierwszym meczu i zrobimy wszystko, aby 
być bardzo dobrze przygotowanym do tego pojedynku.

Co powiedziałby Pan do kibiców Głogovii?

Bardzo prosimy kibiców o wspieranie drużyny na każdym 
etapie, nie tylko podczas zwycięstw. Piłkarze na boisku 
potrzebują Waszego wsparcia. Ja, jako trener, i zawodnicy 
obiecujemy, że zostawimy zdrowie na boisku, reprezentując 
miasto Głogów w rozgrywkach ligowych i głęboko wierzę, 
że będziecie z nas dumni.

Anna Morawiec

DEDYKACJA

Chciałbym ten sezon 2019/2020 dedykować mojemu wierne-
mu kibicowi, mojemu Tacie, który zmarł kilka dni temu. On 
zawsze we mnie wierzył, wiele mnie nauczył. Wszystko, co 
osiągnąłem, zawdzięczam jemu.

Trener Adam Wałczyk (fot. Piotr Bajek)

BIURO RACHUNKOWE  
I NIERUCHOMOŚCI

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

Biuro rachunkowe
Pełny zakres usług księgowych.

Nieruchomości
Wycena nieruchomości,

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

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

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

Biegły rewident Aleksandra Mrozowska  
– 604 537 685.

Rzeczoznawca majątkowy Eugeniusz 
Mrozowski – 605 046 936.
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MAPA DOJAZDU DO PSZOK 

 

  
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  

Zabajka, ul. Złota 117 (obok Oczyszczalni Ścieków) 
Godziny otwarcia: 

Poniedziałek – nieczynne 
Wtorek – od 1400 do 1800 
Środa – od 1400 do 1800 

Czwartek – od 1400 do 1800 
Piątek – od 1400 do 1800 
Sobota – od 1000 do 1400 

Niedziela – nieczynne 
 

Szanowni Mieszkańcy!!! 
Odpady można oddawać do PSZOK Zabajka, ul. Złota 117 w dniach i godzinach 
otwarcia PSZOK. W związku z zaistniałymi przypadkami porzucania odpadów na terenie 
Oczyszczalni Ścieków, EkoGłog informuje, iż teren Oczyszczalni Ścieków jest 
monitorowany a każdy przypadek porzucenia odpadów zgłaszany będzie do organów 
ścigania.  
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Borówka amerykańska, zwana także borówką wysoką, 
jak sama nazwa mówi wywodzi się z Ameryki Północnej. 
Dzisiaj jej plantacje możemy znaleźć w wielu krajach na 
świecie, m.in. w Japonii, Chile, Nowej Zelandii, ale także 
w całej Europie. Ciekawostką jest, że największe planta-
cje borówki amerykańskiej w Europie znajduje się wła-
śnie w Polsce.

Właściwości. Borówka amerykańska posiada wiele wła-
ściwości leczniczych. Jest źródłem witamin oraz mikro- 
i makroelementów takich jak: potas, fosfor, magnez, wapń, 
sód, żelazo oraz witamina A. Posiada właściwości przeci-
wutleniające, które pomagają zapobiegać m.in. chorobom 
cywilizacyjnym oraz nowotworowym. Znana jest także 
z właściwości przeciwbiegunkowych. Zawarte w niej kwa-
sy: foliowy oraz elagowy dodatkowo zwiększają wartości 
lecznicze borówki. Kwas foliowy wspomaga prawidłowe 
rozwijanie się płodu oraz zapobiega rakowi szyjki macicy. 
Natomiast kwas elagowy zapobiega powstawianiu nowo-
tworów płuc, krtani oraz przełyku. Jest także stosowana 
w leczeniu zaćmy oraz plamki żółtej. Borówka amerykań-
ska ma również wpływ na zmniejszenie się złego choleste-
rolu (LDL) oraz na zwiększanie dobrego (HDL).

Indeks glikemiczny i kalorie. Borówka amerykańska 
nie jest kaloryczna, na 100 gramów przypada jedynie 57 
kalorii. Owoce te mają średni indeks glikemiczny, wy-

noszący 55. Będąc na diecie odchudzającej, powinniśmy 
uważać na ilości borówek, które spożywamy. Borówki 
amerykańskie wyglądem podobne są do jagód, jednak 
różnią się od siebie nie tylko smakiem, ale także wła-
ściwościami. Borówka amerykańska dzięki zawartym 
w niej związkom posiada właściwości antynowotworo-
we, potrafi także korzystnie wpłynąć na jakość naszego 
widzenia oraz obniżyć zły cholesterol. Warto sięgnąć po 
borówkę amerykańską nie tylko ze względu na właściwo-
ści lecznicze, lecz także na jej smak. 

Monika Sala

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 

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

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

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

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

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

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

Sezon na borÓwkę amerykaŃSkĄ
Lato to czas, kiedy w sklepach możemy znaleźć najwięcej świeżych owoców. Znajdziemy wśród niech mię-
dzy innymi borówki amerykańskie. Owoc ten ma wiele właściwości leczniczych, działa antynowotworowo 
oraz zawiera wiele witamin i minerałów, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego 
organizmu. Może także wspomóc pracę naszych oczu oraz zapobiec marskości wątroby.

JAK TWOJE DZIECKO SPĘDZA WAKACJE?

Na to pytanie mieszkańcy naszej gminy mieli okazję 
udzielić odpowiedzi podczas ostatniej sondy zamieszczo-
nej na naszej stronie internetowej. Jakie są wakacyjne kie-
runki preferowane przez mieszkańców? O tym poniżej. 

Aż 42% osób, które wzięły udział w sondzie, odpowiedzia-
ło, że ich dzieci spędzają wakacje u dziadków lub kuzy-
nostwa. Na drugim miejscu wakacyjnych sposobów na 
odpoczynek jest morze – wybrało je 17% mieszkańców. 
Innym kierunkiem, który chętnie wybierają mieszkańcy 
naszej gminy, są góry – takiej odpowiedzi udzieliło 8% 
ankietowanych. 
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Głogów Młp.: Sklep „Super – Sam” GS*; 
Sklep Delikatesy „Dwójka” GS; Sklep 
Delikatesy „Centrum”; PIWEX Sklep 
firmowy ul. Długa (osiedle Słoneczne); 
Sklep nr 6 w Głogowie Młp. (osiedle Sło-
neczne) GS; Sklep p. Zofii Liszcz; Salo-
nik prasowy w Biedronce.
Wysoka Głogowska: SPAR; Sklep  
p. Furman
Budy Głogowskie: Sklep nr 10 – GS; 
Sklep p. Bober; Sklep p. Kogut
Przewrotne: Sklep p. Rusin; Sklep nr 9 
"Delikatesy Centrum" – GS
Styków: Sklep p. Pasek
Hucisko: Sklep nr 8 – GS
Zabajka: Delikatesy „Borówka”, Sklep 
KAMA
Miłocin: Delikatesy „Dwójka” – GS
Rudna Mała: Sklep nr 16 „Delikatesy 
Centrum” – GS
Lipie: Delikatesy „Premium” – GS
Rogoźnica: Sklep p. Marczydło

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

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

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

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

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

Kronika Policyjna

Kalendarium

11 sierpnia – Piknik Rodzinny w Stykowie, Szkoła Podstawowa

18 sierpnia  – Piknik Rodzinny w Zabajce/Dożynki Gminne

25 sierpnia – Piknik Rodzinny w Pogwizdowie Starym, Rajska Dolina

1 września – Piknik Rodzinny na Osiedlu Niwa w Głogowie Młp.

8 września – IX Głogowski Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych 
„WYKOPKI” 2019

15 września
– CROSS Ekologiczny. Wydarzenie odbędzie się 15 wrze-
śnia br. o godzinie 16.00. Start i meta znajdować się będą 
przy pływalni krytej „Wodnik” w Głogowie Młp.

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!

3.07.br. – Wypadek drogowy w miejscowości Rudna Mała, w wyniku którego ob-
rażeń ciała doznał mężczyzna.

5.07.br. – Naruszenie czynności narządów ciała mężczyzny w miejscowości Budy 
Głogowskie. 

9.07.br. – Kradzież pieniędzy w miejscowości Rudna Mała.
11.07.br. – Oszustwo przy zawieraniu umowy kredytowej na szkodę mieszkanki 

Bud Głogowskich.
11.07.br. – Uzyskanie nieuprawnionego dostępu do danych przez złamanie elek-

tronicznych zabezpieczeń w postaci hasła do konta bankowego i wykona-
nie nieuprawnionego przelewu w kwocie 7 tysięcy złotych na szkodę firmy 
z siedzibą w Głogowie Młp.

17.07.br. – Przejęcie przez osoby nieuprawnione konta na jednym z portali spo-
łecznościowych, za pośrednictwem którego sprawcy rozesłali wiadomości 
z prośbą o pożyczkę pieniężną. 

21.07.br. – Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości w miejscowości Rudna Mała.  
24.07.br. – Kradzież drewna w miejscowości Wysoka Głogowska. 
26.07.br. – Kradzież artykułów spożywczych w jednym ze sklepów na terenie Gło-

gowa Małopolskiego. 



Oferujemy:

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

BONUS LIBER
DRUKARNIA i WYDAWNICTWO

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

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

e-mail: drukarnia@bonusliber.pl

Zapraszamy równiez 
do sklepu internetowego:
www.bonusliber.pl

Zapewniamy wysoką jakość usług 

oraz konkurencyjne ceny

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

.


