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Obejmuje on wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły na paliwa inne niż 
biomasa klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa (ekogroszek). Przypominamy, 
że termin składania wniosków mija już 31 lipca.

Zgodnie z SZOOP RPO WP 2014-2020 oraz deklaracjami samorządów w pro-
jektach z zakresu wymiany źródeł ciepła, udział w programie mogą wziąć miesz-
kańcy następujących gmin: Rzeszów, Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Głogów 
Małopolski, Krasne, Łańcut, Miasto Łańcut, Trzebownisko, Tyczyn.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z Referatem Po-
zyskiwania Środków Zewnętrznych i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Głogowie 
Małopolskim. Kontakt: 17 789 7051.

ZDROWE POWIETRZE JEST LEPSZE
Zachęcamy mieszkańców gminy Głogów Małopolski do udziału w pro-
gramie „Zdrowe powietrze jest lepsze”. Celem programu jest wymiana 
kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych.
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W niedzielę 26 lipca br. w Domu Ludowym w Przewrotnem 
odbyło się Zebranie Wiejskie w sprawie uciążliwości zapacho-
wych i planowanej przez firmę Saria Sp. z o.o. w Przewrotnem 
budowy spalarni odpadów niebezpiecznych. W zebraniu, 
oprócz mieszkańców wsi, udział wzięli także m.in. Burmistrz 
Głogowa Młp. Paweł Baj, Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski 
oraz Radna Powiatowa Lucyna Sokołowska. Na spotkanie nie-
stety nie przybyli zaproszeni przedstawiciele firmy Saria oraz 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ). 

W pierwszej części spotkania – poświęconej omówieniu aktu-
alnego problemu uciążliwości zapachowej – burmistrz poin-
formował mieszkańców, że w obecnym stanie prawnym czyn-
ności kontrolne i sprawdzające mogą prowadzić następujące 
instytucje publiczne: WIOŚ posiada kompetencje kontrolne – 
jako organ inspekcji ochrony środowiska; Starosta Rzeszowski 
– jako organ, który wydał decyzję/pozwolenie w tej sprawie.

Burmistrz odczytał pismo od WIOŚ, które zostało nadesłane 
do urzędu w związku z nieobecnością przedstawicieli tej in-
stytucji na zebraniu. W piśmie informowano, że w miesiącach: 
czerwiec-lipiec br. na terenie zakładu Saria w Przewrotnem 
inspektorzy przeprowadzili kontrole w zakresie związanym 
z ochroną powietrza, gospodarką odpadami oraz gospodarką 
wodno-ściekową. Z ustaleń kontrolujących inspektorów wyni-
ka, że praca zakładu nie budziła zastrzeżeń. Burmistrz Głogo-
wa Młp. wystąpił do PWIOŚ o przekazanie wszystkich proto-
kołów z przeprowadzonych w firmie Saria kontroli.

Dalej burmistrz poinformował mieszkańców, że firma Saria 
prowadzi swoją działalność na podstawie decyzji/pozwole-
nia zintegrowanego wydanego przez Starostę Rzeszowskie-
go. W swoim wystąpieniu przedstawiciel powiatu powie-
dział, że Starosta Rzeszowski przystąpi do przeprowadzenia 
okresowej analizy pozwolenia zintegrowanego udzielonego 
zakładowi. Prace rozpoczęły się pod koniec lipca br. Czy 
wcześniej prowadzone były czynności sprawdzające? Tego 
nie wiemy. Burmistrz Głogowa Młp. wystąpił do starosty 
o przekazanie wszystkich protokołów z przeprowadzonych 
analiz w firmie Saria. 

W drugiej części spotkania, poświęconej planowanej przez 
firmę Saria budowie spalarni odpadów niebezpiecznych 
w Przewrotnem, wypowiedział się burmistrz, który – jako or-
gan – wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
przedsięwzięcia. Burmistrz przypomniał, iż wydanie decyzji 
środowiskowej poprzedzone jest otrzymaniem opinii od in-
stytucji publicznych, w tym m.in.: Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiato-
wego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie. Wnioski o wyda-
nie opinii zostały już wysłane i czekamy na odpowiedź. Na 
etapie wydawania decyzji środowiskowej każdy mieszkaniec 
może składać swoje uwagi i wnioski do raportu. 

Kolejnym etapem jest decyzja o  warunkach zabudowy – 
wydaje ją burmistrz. Dalej jest decyzja o  pozwoleniu na 
budowę, którą wydaje Starosta Rzeszowski. Całą procedurę 
kończy decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia zintegro-
wanego, którą wydaje Marszałek Województwa Podkarpac-

kiego. Na każdym z tych etapów strony postępowania mogą 
składać swoje wnioski i odwołania.

Po spotkaniu burmistrz powiedział: – Wszystkie sprawy 
dotyczące spalarni oraz inne problematyczne tematy zawsze 
omawiane są z  przedstawicielami mieszkańców – sołtysem 
i radą sołecką. W sprawie planowanej budowy spalarni zo-
stanie zorganizowana specjalna sesja Rady Miasta Głogowa 
Małopolskiego. Osobiście jestem przeciwny budowie spalarni 
w Przewrotnem, ponieważ obecne uciążliwości zapachowe 
nie zostały przez władze Sarii należycie wyeliminowane, co 
niestety nie daje gwarancji mieszkańcom, że problemy nie 
pojawią się po ewentualnym wybudowaniu spalarni. Mam 
żal do WIOŚ i starosty, że przez tyle lat nie dość skutecznie 
działali w sprawie Sarii. Należało podjąć dużo bardziej zde-
cydowane działania, bo uciążliwości związane z funkcjono-
waniem tego zakładu są dla mieszkańców naszej gminy bar-
dzo duże – powiedział Paweł Baj, burmistrz Głogowa Młp. 

NA ZEBRANIU W PRZEWROTNEM  
DYSKUTOWANO O SARII 
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Wpływa na to wiele czynników. Głogów Młp. łączy w so-
bie zarówno zalety miasta i jego wszelkie udogodnienia, 
jak i uroki wiejskiego życia. Mieszkańcy mogą cieszyć się 
dostępnością niezbędnych do życia instytucji, takich jak 
placówki oświatowe, zdrowotne, a także wielobranżowych 
sklepów, drogerii czy dyskontów spożywczych. Wielu 
z mieszkańców znajduje tutaj również zatrudnienie. Z dru-
giej strony, miasto nie pozbawia ich zalet życia na wsi, ta-
kich jak własny dom z ogrodem, cisza i spokój. 

Wszystko to powoduje, że w ostatnich latach zaobserwo-
wać można rosnące zainteresowanie terenami Głogowa 
Młp. oraz okolicy przez deweloperów, którzy stale budują 
na terenie gminy nowe domy na sprzedaż. Nie dzieje się 
to bez przyczyny, gdyż jest na nie spore zapotrzebowanie. 
Powstają zarówno domy jednorodzinne wolnostojące, jak 
i popularne „szeregówki”. 

Mieszkańcy nie chcą rezygnować z wygód, jakie niesie ze 
sobą mieszkanie w mieście, a jednocześnie chcą zachować 
jak najwięcej z klimatu życia na wsi. Spokój, cisza, własny 
kawałek ziemi, na którym można uprawiać warzywa lub za-
prosić znajomych na grilla. Wszystkie te cechy łączy w so-
bie Głogów Małopolski oraz sołectwa do niego należące. Na 
jego atrakcyjność wpływa nie tylko unikalny charakter, lecz 
także usytuowane w jego okolicy dwie strefy ekonomiczne. 
Jedna z nich leży w samym mieście, a konkretnie na osiedlu 
Rogoźnica, a druga zaledwie kilka kilometrów dalej – w są-
siedniej Jasionce. 

Jednak walory ekonomiczne to nie jedyne zalety Głogowa, 
które wpływają na jego atrakcyjność. Jest to miasto zadba-
ne, z ciekawą historią, dbające o tradycję, a jednocześnie 
szybko rozwijające się. Miasto pokroju Głogowa Młp. jest 
także znacznie bezpieczniejsze niż duże aglomeracje. Gło-
gów wyróżnia się również ze względu na liczne tereny zielo-
ne czy chociażby Rezerwat Bór. 

Wszystkie te czynniki wpływają na to, że w gminie Głogów 
Młp. wciąż przybywa nowych mieszkańców, którzy znaleźli 
tutaj swoje miejsce na ziemi. 

GŁoGÓW MaŁopoLSKI  
atraKCYJNYM MIeJSCeM Do żYCIa

W ostatnich latach gmina Głogów Małopolski rozwija się w bardzo szybkim tempie. Nic więc dziwnego, że 
miasto i okolice stają się obiektem zainteresowania ze strony osób szukających swojego miejsca na ziemi 
oraz deweloperów. Nowe zabudowania wpisują się w krajobraz naszej codziennej rzeczywistości. Co spra-
wia, że gmina Głogów Małopolski jest tak atrakcyjnym miejscem do życia?

Fot. Domiporta

Fot. Mitula

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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W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, w tym: 
poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Wicemarszałek 
Województwa Podkarpackiego Ewa Draus, Podkarpacki 
Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec, 
Burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj, Zastęp-
ca Burmistrza Piotr Niedziela, wiceprezes WFOŚiGW 
w Rzeszowie Bogusław Kida, Komendant Miejski Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie st. bryg. Tomasz 
Baran, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Rzeszowie Jan Kucaj, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko 
Gminnego Związku OSP RP w Głogowie Młp. Stanisław 
Zięba, Komendant Miejsko Gminny Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP w Głogowie Młp. Marian Bąk, 
Komendant Komisariatu Policji w Głogowie Małopolskim 
nadkomisarz Waldemar Jędrzejewski oraz przedstawiciel 
Straży Pożarnej z miasta Użhorod na Ukrainie Андрей 
Керецман. Przybyli również radni Rady Miejskiej w Gło-
gowie Małopolskim oraz sołtysi.

Po uroczystej Mszy św. strażacy przemaszerowali z kościo-
ła na miejsce spotkania, jakim był plac przed remizą OSP 
w Rudnej Małej. Maszerującym strażakom towarzyszyła 
głogowska orkiestra dęta. Dźwięki syren strażackich oraz 
instrumenty orkiestry hucznie dawały znać okolicznym 
mieszkańcom o obchodzonym przez strażaków święcie. 
Na czele defilady szła kompania honorowa, dalej poczty 
sztandarowe gminnych jednostek OSP. Dowódcą uroczy-
stości był młodszy brygadier Robert Ryzner.

W dalszej kolejności Prezes Zarządu OSP w Rudnej Małej 
Dawid Piczak przywitał zebranych gości oraz przypomniał 
najważniejsze momenty w historii jednostki. Następnie 
odbyło się oficjalne przekazanie oraz poświęcenie nowego 
wozu strażackiego. Zgodnie ze zwyczajem został on rów-
nież oblany szampanem przez Matkę Chrzestną, którą zo-
stała Dh Halina Ćwirlej.

Uroczystość byłą również okazją do wręczenia odznaczeń 
dla zasłużonych strażaków z terenu naszej gminy. Brą-
zowym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni 
zostali: Dh Barbara Piczak, Dh Janusz Bazan, Dh Tomasz 
Płoch oraz Dh Piotr Bąk. Srebrnym medalem za zasługi 
dla pożarnictwa odznaczono Dh Janusza Rzewnisa oraz 
Dh Grzegorza Barczaka. Złoty medal za zasługi dla po-
żarnictwa otrzymali Dh Halina Ćwirlej oraz Dh Marian 
Bąk. Odznakę strażaka wzorowego otrzymał Dh Woj-
ciech Kaczor.

Po przemowach gości odbyła się defilada pododdziałów, 
a całą uroczystość zwieńczyła biesiada strażacka i tradycyj-
ne wbijanie pamiątkowych gwoździ.

Z okazji 110-lecia OSP w Rudnej Małej życzymy wszyst-
kim strażakom, aby wykonywanie tak trudnej i ważnej dla 
społeczeństwa pracy było źródłem dumy oraz satysfakcji. 
Niech św. Florian ma Was w opiece i dba, abyście zawsze 
bezpiecznie wracali z akcji. 

110 Lat oSp W rUDNeJ MaŁeJ 
W niedzielę 9 sierpnia odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 110 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rudnej Małej. Z tej okazji odprawiona została Msza św. oraz odbyło się oficjalne przekazanie i poświęce-
nie nowego wozu strażackiego dla świętującej jednostki.
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W tę szczytną akcję włączyła się również gmina Głogów 
Małopolski, która nominowana została przez Dom Opie-
ki Medycznej i Seniora Donum Corde w Budach Głogow-
skich. Głogowski Urząd Miejski honorowo podjął rękawicę 
i wykonał zadanie – co udokumentowane zostało na nagra-
nym filmie i  zgodnie z  zasadami wyzwania – nominował 
kolejne podmioty do włączenia się w akcję: gminę Trzebo-
wnisko, gminę Raniżów oraz Miejsko Gminny Dom Kultu-
ry w Głogowie Młp. 

Nasza gmina włączyła się w zbiórkę funduszy dla małego 
Aleksandra, który choruje na zespół Angelmana. Jak czy-
tamy na stronie zbiórki: Schorzenie Olka wiąże się z  trud-
nościami w chodzeniu, opóźnionym rozwojem psychorucho-
wym, zaburzeniami ruchu i równowagi, praktycznie brakiem 
mowy oraz padaczką. 

Rodzice proszą o  niezbędne w  dalszym leczeniu małego 
Aleksandra wsparcie finansowe. Wesprzeć akcję mogą nie 
tylko instytucje, firmy czy określone grupy. Może zrobić 
to każdy z  nas. Zachęcamy wszystkich chętnych, którzy 

mają możliwość wsparcia finansowego, by przekazali na-
wet najdrobniejszą kwotę na pomoc w  leczeniu chłopca. 
Pamiętajmy, że każda złotówka ma ogromną wagę i przy-
czynia się do wsparcia Aleksandra i jego rodziców w walce 
z chorobą.

GMINa GŁoGÓW MŁp. WZIĘŁa UDZIaŁ  
W #GASZYN CHALLENGE 

W ostatnim czasie wielką popularność w Internecie zyskała akcja charytatywna promująca pomoc dzie-
ciom cierpiącym na rdzeniowy zanik mięśni. Polega ona na zrobieniu 10 pompek bądź przysiadów, nagra-
niu tego na krótkim filmiku, a następnie wrzuceniu go do sieci, nominowaniu kolejnych podmiotów oraz 
– co najważniejsze – wpłaceniu datku na leczenie maluchów.

Bon to elektroniczny dokument, który uprawnia do świad-
czenia w wysokości 500 zł na każde dziecko. Za jego pomocą 
opłacić można usługi hotelarskie i  imprezy turystyczne na 
terenie Polski. Jego ważność kończy się 31 marca 2022 r. i nie 
podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Świadczenie to przyznawane jest na dziecko, na które przy-
sługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wycho-
wawczy „Rodzina 500+”. Dotyczy to także dzieci, których 
rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i  500+ 
im się nie należy. Na każde dziecko przysługuje jeden bon 
w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnospraw-
nością – dodatkowy bon w wysokości 500 zł.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował ok. 4 mln 
cyfrowych bonów, które będą mogły pobierać osoby upraw-
nione do korzystania z bonu turystycznego. Każdy rodzic 
czy opiekun dziecka do 18. roku życia, jeżeli ma profil za-
ufany, może już go pobrać i  skorzystać, płacąc za usługi 
w uprawnionych do tego obiektach. ZUS zaznacza, że do-
celowo ma być 6,5 miliona kodów, a pozostałe są w tracie 
„produkcji”.

– Realizacja bonu turystycznego odbywa się przez Platformę 
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, założenie profilu na Plat-
formie jest proste i  zajmuje zaledwie kilka minut – powie-
działa prezes ZUS, Gertruda Uścińska. Wskazała również, 
że można to zrobić m.in. przy pomocy profilu zaufanego 

oraz bankowości elektronicznej. Dodała, że liczba osób, 
które rejestrują się na PUE ZUS z  dnia na dzień bardzo 
szybko rośnie.

Profil na PUE można założyć m.in. za pomocą Profilu 
Zaufanego oraz bankowości elektronicznej. Po wejściu 
na PUE rodzice aktywują bon i  otrzymają kod, który 
umożliwia płatność wybranemu podmiotowi turystycz-
nemu. Po dokonaniu płatności za pomocą bonu, otrzy-
mują potwierdzenie tej płatności w  formie SMS. Warto 
dodać, że w dalszym ciągu trwa rejestracja przedsiębior-
ców i organizacji pożytku publicznego. Lista zarejestro-
wanych podmiotów będzie udostępniana na stronach 
Polskiej Organizacji Turystycznej.

WAKACJE 2020, CZYLI BON TURYSTYCZNY 
Od soboty 1 sierpnia można już aktywować oraz skorzystać z bonu turystycznego. Beneficjenci mogą przy 
jego użyciu opłacić wczasy, kolonie, obozy, zielone szkoły czy pobyt w hotelu na terenie kraju. Na każde 
dziecko do 18 roku życia przypada 500 zł, a na każde niepełnosprawne 1000 zł.
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Uroczyste wręczenie medali odbyło się podczas wojewódz-
kich obchodów Święta Policji w siedzibie Oddziału Prewen-
cji Policji, mieszczącym się w  podrzeszowskim Zaczerniu. 
Podczas uroczystego apelu z udziałem kierownictwa podkar-
packiej Policji i władz wojewódzkich, wyróżnionym funkcjo-
nariuszom i pracownikom wręczono awanse i odznaczenia.

Burmistrz Paweł Baj odznaczony został za wieloletnią współ-
pracę i zaangażowanie w kwestie bezpieczeństwa, a w szcze-
gólności za działania skutkujące podniesieniem sprawności 
i wyposażenia technicznego Komisariatu Policji w Głogowie 
Młp. m.in. poprzez: współfinansowanie przez gminę budo-
wy nowoczesnego budynku Komisariatu Policji w Głogowie 
Młp., monitoringu miejskiego oraz zakupu pięciu radiowo-
zów dla policjantów. Burmistrz zainicjował również wdraża-
nie programów mających na celu zapobieganie popełnianiu 
przestępstw i  wykroczeń, np. „Bezpieczna droga” czy „Wi-
doczny na drodze”. Gmina współfinansowała także zakup 
psa służbowego do wyszukiwania materiałów wybuchowych.

– Jako samorząd zawsze kładliśmy nacisk na kwestie bezpie-
czeństwa i to się nie zmieni – zapewnia burmistrz Głogowa 
Młp., Paweł Baj. – Cieszę się, że współpraca gminy z głogow-
ską policją wpływa na komfort pracy funkcjonariuszy oraz 
na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Otrzymany medal 
jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i motywacją do dal-
szej pracy – powiedział burmistrz.

BUrMIStrZ paWeŁ BaJ ZaSŁUżoNY DLa poLICJI 
29 lipca 2020 r. burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj odznaczony został Brązowym Medalem za Za-
sługi dla Policji. To prestiżowe wyróżnienie nadał na wniosek komendanta Komisariatu Policji w Głogowie 
Młp. minister spraw wewnętrznych i administracji. Burmistrz otrzymał odznaczenie z rąk Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Rzeszowie nadinspektora Henryka Moskwy oraz Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart.

Zdjęcia: podkarpacka.policja.gov.pl

Podpisanie umowy rozpoczyna cały proces inwestycyjny 
związany z  wybudowaniem nowej hali. W  sierpniu ogło-
szony zostanie przetarg na realizację zadania, a  pierwsze 
prace przy budowie nowego obiektu powinny się rozpocząć 
już w  październiku. Hala będzie miała wymiary 42 m na 
25 m. W środku znajdzie się boisko do piłki siatkowej i ko-
szykowej, szatnie dla drużyn, zaplecze magazynowe i  po-
mieszczenia sanitarne. Ponadto w nowym budynku znajdą 
się nowe sale, które będą mogły być wykorzystywane na po-
trzeby edukacyjne szkoły. Szacunkowy koszt budowy hali to 
kwota ok. 6 mln zł.

W  swoim wystąpieniu burmistrz zwrócił uwagę, iż budo-
wa nowej sali gimnastycznej w Wysokiej Głogowskiej jest 
konieczna, ponieważ miejscowość bardzo dynamicznie się 
rozwija. Dzięki dobrym warunkom do życia w dużym tem-
pie przybywa nowych mieszkańców. Szacuje się, że w naj-
bliższych latach liczba mieszkańców Wysokiej wzrośnie do 
3-4 tys. Zarówno radna Maria Drzał, jak i dyrektor szkoły 
Jolanta Kwarta dziękowały wszystkim, którzy przyczynili 

się do opracowania dokumentacji i  przygotowania inwe-
stycji. W wystąpieniu podkreślone zostało duże znaczenie 
przyszłej sali dla właściwego procesu kształcenia dzieci 
i młodzieży – uczniów szkoły.

BĘDZIe NoWa SaLa GIMNaStYCZNa 
30 lipca br. w MGDK w Głogowie Młp. odbyła się XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogowie Młp. W czasie ob-
rad doszło do uroczystego podpisania umowy dotacyjnej pomiędzy gminą Głogów Młp., reprezentowaną 
przez burmistrza Pawła Baja, a Ministerstwem Sportu. Umowa parafowana została przez przedstawicieli Wy-
sokiej Głogowskiej, w tym: p. Marię Drzał – radną Rady Miejskiej, p. Jolantę Kwartę – dyrektor Zespołu Szkół, 
p. Zofię Tracz – sołtys wsi, p. Michała Pado – radnego Rady Miejskiej.
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Od kilku już lat w  ramach tej współpracy budowane są 
chodniki, dzięki czemu znacząco poprawia się bezpieczeń-
stwo mieszkańców i estetyka miejscowości. W 2020 r. gmi-
na Głogów Młp. udzieliła pomocy finansowej dla powiatu 
na łączną kwotę 600 tys. zł. Powiat zobowiązał się przezna-
czyć na ten cel taką samą kwotę.

W ramach tegorocznego zadania wybudowane zostaną 
chodniki przy następujących odcinkach dróg: budowa 
chodnika w  ciągu drogi powiatowej w  miejscowości Po-
gwizdów Stary – w kierunku Rajskiej Doliny – 120 tys. zł; 
budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowo-
ści Głogów Młp. – w kierunku Leśnej Woli – 120 tys. zł; bu-
dowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości 
Budy Głogowskie – w kierunku Bratkowic – 120 tys. zł; bu-
dowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości 
Rudna Mała – 120 tys. zł; budowa chodnika w ciągu drogi 
powiatowej w  miejscowości Wysoka Głogowska– w  kie-
runku Leśniczówki – 120 tys. zł.

Anna Morawiec

NoWe oDCINKI CHoDNIKÓW 
Burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj podpisał z powiatem rzeszowskim 5 umów na realizację zadań inwestycyjnych, 
tj. na budowę chodników przy drogach powiatowych. Każdego roku gmina Głogów Młp. udziela pomocy finan-
sowej dla powiatu rzeszowskiego na realizację ważnych zadań inwestycyjnych przy drogach powiatowych. 

Modernizowana jest także ulica Myśliwska na tym osiedlu. 
Tu z kolei gmina wykona 267 mb asfaltu i chodnik wzdłuż 
jezdni o szerokości 2 m. Dzięki tej inwestycji podniesie się 
komfort życia mieszkańców i poprawi się bezpieczeństwo 
użytkowników.

Łączny koszt budowy tych osiedlowych ulic wynosi 
1 mln 533 tys. złotych. Inwestycja realizowana jest w ra-
mach rządowego programu „Fundusz dróg samorządo-
wych”. Dofinansowanie wyniosło 735 tys. złotych. Prace 
wykonuje firma Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe 
S.A z Dębicy.

trWa BUDoWa DrÓG oSIeDLoWYCH 
Trwają prace przy przebudowie ulicy Komisji Edukacji Narodowej na osiedlu Niwa w Głogowie Małopolskim. 
Na jezdni o szerokości 6 m wykonana zostanie nowa nakładka bitumiczna na długości 454 mb. W ramach 
inwestycji wykonano także kanalizację deszczową oraz po obu stronach jezdni chodnik o szerokości 2 m.

Łączna suma dotacji, jaką otrzymała nasza gmina, wyniosła 
aż 187 996,85 złotych i została ona podzielona proporcjonal-
nie w zależności od potrzeb na każdą z gminnych placówek.

Największa w naszej gminie jest Szkoła Podstawowa w Gło-
gowie Małopolskim, otrzymała ona dotację w  wysokości 
90 368,97 złotych. Pozostałe placówki otrzymały kolejno: 
Szkoła Podstawowa w  Rudnej Małej – 7 642,80 złotych, 
Szkoła Podstawowa w Stykowie – 6055,08 złotych, Zespół 
Szkół w  Budach Głogowskich – 24524,92 złotych, Zespół 
Szkół w Pogwizdowie Nowym – 12681,90 złotych, Zespół 
Szkół w Przewrotnem – 21151,35 złotych oraz Zespół Szkół 
w Wysokiej Głogowskiej – 23710,50 złotych.

DotaCJa Na poDrĘCZNIKI I MaterIaŁY eDUKaCYJNe 
Gmina Głogów Młp. otrzymała dotację na podręczniki oraz materiały szkoleniowe i edukacyjne dla uczniów z te-
renu naszej gminy. Środki zostały podzielone według potrzeb i liczebności uczniów danej placówki oświatowej. 
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Rowerem przez gminę Gło-
gów Małopolski. To prawdziwa 
gratka dla miłośników jazdy na 
dwóch kółkach. Celem konkur-
su jest wyznaczenie najciekaw-
szej trasy rowerowej po terenie 
gminy. Patronat nad konkur-
sem objął burmistrz Głogowa 

Małopolskiego. Zasady konkursu: konkurs przeznaczo-
ny jest dla mieszkańców gminy w wieku od 10 lat. Nowa 
trasa rowerowa musi być wyznaczona w obrębie gminy 
Głogów Młp. Rozpoczęcie trasy powinno znajdować się 
w miejscu ogólnie dostępnym, z parkingiem dla samocho-
dów. Trasa musi być narysowana na mapie gminy w wer-
sji papierowej lub elektronicznej. Powinna też zawierać 
stosowny opis: nazwę trasy; zaznaczone i opisane miejsca 
przystankowe; ciekawe miejsca na trasie przejazdu; in-
formację o utrudnieniach na trasie. Do pracy konkurso-
wej można dołączyć krótkie nagranie filmu z przejazdu 
po trasie – maksymalnie 5 minut. Gotowe prace należy 
nadsyłać do dnia 17 sierpnia 2020  r. w wersji papiero-
wej na adres Urzędu Miejskiego (ul. Rynek 1) lub w wer-
sji elektronicznej na adres: komunikacja.spoleczna@ 
glogow-mlp.pl, w tytule należy wpisać „Rowerem przez 
gminę Głogów Małopolski”. Wyboru trzech najciekaw-
szych prac dokona trzyosobowa komisja konkursowa. 
Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na stronie 
internetowej i na łamach gazety „Ziemia Głogowska”. 
Wyłoniona w konkursie ścieżka zostanie zgłoszona do 
realizacji i wytyczenia w terenie. Trzy najlepsze prace 
otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

„Moje wakacje w gminie Gło-
gów Młp.” Tak brzmi tytuł 
gminnego konkursu na krótko-
metrażowy film z tegorocznych 
wakacji, którego organizato-
rem jest Miejsko Gminny Dom 

Kultury w Głogowie Małopolskim. Do udziału zaprasza 
dzieci oraz młodzież z terenu gminy Głogów Młp. Zo-
stał on podzielony na dwie kategorie wiekowe. Pierw-
sza z nich obejmuje dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Do 
drugiej kategorii zalicza się młodzież w wieku od 13 do 
18 lat. Każdy z uczestników może do konkursu zgłosić je-
den film. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 
23 sierpnia 2020 roku. Konkurs ma na celu promowanie 
różnych form spędzania wolnego czasu podczas wakacji 
oraz pobudzenie kreatywności dzieci i młodzieży do nie-
szablonowego ujęcia tematu spędzania wakacji w naszej 
gminie. Nadesłane prace wzbogacą również „filmotekę” 
MGDK o treści związane z gminą Głogów Młp. Prace 
konkursowe należy przesyłać w postaci linku do pobra-
nia na adres: konkursy@mgdk.pl

„Na bazarku w dzień handlowy, takie 
słyszy się rozmowy… – co produkt 
lokalny mówi o sobie?” Podkarpacki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bo-
guchwale zaprasza do udziału w kon-
kursie plastycznym pod hasłem: „Na 

bazarku w dzień handlowy...” Kierowany jest on do dzieci 
i młodzieży. Prace konkursowe podzielone zostaną na trzy 
kategorie wiekowe: I grupa: przedszkolaki do 6 lat, II gru-
pa: klasy 0–III szkoły podstawowej, III grupa: klasy IV–VIII 
szkoły podstawowej. Przedmiotem konkursu jest wykonanie 
pracy plastycznej w formacie A3. Technika jej wykonania jest 
zupełnie dowolna, uczestników ogranicza jedynie wyobraźnia. 
Tematem pracy jest hasło: ,,Na bazarku w dzień targowy ta-
kie słyszy się rozmowy… – co produkt lokalny mówi o sobie?”. 
Wymagane jest, aby praca była opisana na odwrocie imieniem 
i nazwiskiem uczestnika konkursu oraz nazwą przedszkola 
lub szkoły, do jakiej uczęszcza. Każdy uczestnik może zgłosić 
do konkursu jedną pracę plastyczną. Termin nadsyłania prac 
konkursowych upływa 31 sierpnia 2020 roku. Należy pamię-
tać, że kluczowa jest data wpływu prac do placówki. Adres do 
wysyłki: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bo-
guchwale, ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała.

 „Pogranicze w obiektywie.” 
W ramach programu INTERREG 
V-A Polska – Słowacja 2014-2020, 
Powiat Rzeszowski organizuje 
konkurs fotograficzny pt. „Pogra-
nicze w obiektywie”. Partnerem 
projektu jest miasto Svidnik. Kon-

kurs ma na celu ukazanie wartości terenu pogranicza na wie-
lu płaszczyznach. Zgłaszane prace powinny nawiązywać do 
dorobku dziedzictwa historycznego, lokalnego folkloru oraz 
elementów przyrodniczych i specyfiki pogranicza. Do kon-
kursu zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy powiatu rze-
szowskiego lub miasta Svidnik. Każdy uczestnik może przed-
stawić nie więcej niż 3 prace w każdej z czterech kategorii 
konkursowych. Są nimi: historia, wydarzenie, przyroda oraz 
portret. Przewidziano cztery równorzędne nagrody główne – 
po jednej dla każdej z kategorii. Nagrodami dla zdobywców 
pierwszego miejsca będą m.in. profesjonalne kamerki sporto-
we. Zwycięskie zdjęcia zostaną wykorzystane również do pro-
jektów promocyjnych koszulek. Prace, które zajmą pierwsze 
trzy miejsca w każdej kategorii, zostaną także wydane w for-
mie kalendarza. Nagrodzone zostaną również wszystkie prace 
wyróżnione. Zarówno prace, które znajdą się na podium, jak 
i wyróżnione pojawią się na podsumowującym projekt wer-
nisażu oraz zostaną wydane w formie publikacji papierowej 
i opatrzone odpowiednim komentarzem w obu językach: pol-
skim i słowackim. Prace należy nadsyłać do końca września 
bieżącego roku na adres: konkurs@powiat.rzeszow.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach!

Weź UDZIaŁ W KoNKUrSaCH
Przypominamy o trwających konkursach, do udziału w których zaproszeni zostali mieszkańcy gminy Gło-
gów Małopolski. Mowa zarówno o tych odbywających się na szczeblu gminnym: „Rowerem przez gminę 
Głogów Młp.” i „Moje wakacje w gminie Głogów Młp”, jak i tych o szerszym zasięgu: konkursie plastycznym 
organizowanym przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale i konkursie fotograficz-
nym pod nazwą „Pogranicze w obiektywie”. 
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– Odnowiono Pomnik Ku Czci Pomordowanych przez 
Niemców mieszkańców podczas trzykrotnej pacyfikacji 
wsi Przewrotne. Został on wybudowany przez p. Stefana 
Chuchro i odsłonięty w sierpniu 1966 roku. Umieszczono 
na nim nową tablicę upamiętniającą tę okropną zbrodnię 
popełnioną na mieszkańcach naszego sołectwa – mówi soł-
tys wsi Józef Zięba. 

Pomnik „Ku czci ofiar faszyzmu” został kompleksowo od-
restaurowany przez gminę Głogów Małopolski. Prace obję-
ły nie tylko samą bryłę pomnika, lecz także jego otoczenie. 

W ramach renowacji naprawiono m.in. uszkodzenia w jego 
strukturze, zmieniono widniejący na nim krzyż, a na jego 
szczycie umieszczono orła w  koronie. Wykonawcą prac 
związanych z  remontem pomnika był p. Kazimierz Bać. 

Łączny koszt prac wyniósł 16 300 złotych brutto.

Anna Morawiec

„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, którego poświęcenie zaplanowano na wrzesień.

Projekt pn.: „Klub Inspiracji Sukce-
su”, realizowany od 1 maja 2020 r. do 
31 grudnia 2020 r., skierowany jest do 
osób bezrobotnych, nieaktywnych za-
wodowo, zamieszkujących teren gmi-
ny, korzystających z świadczeń pomocy 
społecznej lub kwalifikujących się do 
objęcia pomocą. 

Oferta reintegracyjna KIS-u została roz-
szerzona o nowe usługi. Z myślą o roz-
wijaniu umiejętności i zdobywaniu no-
wej wiedzy przez uczestników projektu 
zostaną zorganizowane nowe warsztaty, 
szkolenia, kursy m.in.: treningi kom-
petencji i umiejętności społecznych, 
zajęcia klubu pracy, warsztaty edukacji 
ekonomicznej i zarządzania czasem, warsztaty autopre-
zentacji i dbania o własny wizerunek, warsztaty kompu-
terowe, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedme-
dycznej, warsztaty z zakresu zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, spółdzielni socjalnych, grupy 
wsparcia, zajęcia terapeutyczne z zakresu profilaktyki 
i uzależnień.

W ramach kompleksowości usług reintegracyjnych ofer-
ta Klubu zostanie wzbogacona i poszerzona o działania 
z dziedziny edukacji, kultury, profilaktyki zdrowotnej, re-
kreacji i sportu, podejmując współpracę w tej dziedzinie 
z lokalnymi instytucjami i organizacjami – obejmująca 
swoim zakresem działań nie tylko uczestników KIS-u, ale 
również ich rodzin.

Dla uzupełnienia wspomnianych działań 
zostaną zorganizowane wyjścia integracyj-
ne, promujące alternatywne formy spędza-
nia wolnego czasu. 

Równolegle obok usług reintegracji spo-
łecznej realizowane będą działania z zakre-
su aktywizacji zawodowej takie jak: prace 
społecznie użyteczne, kursy zawodowe 
oraz kurs na prawo jazdy kat. „B”.

Wszyscy uczestnicy projektu oraz ich rodziny 
będą mogły skorzystać z indywidualnego, bez-
płatnego wsparcia specjalistycznego, udziela-
nego przez dyżurujących w Klubie specjali-
stów: psychologa/psychoterapeutę, prawnika 
oraz pedagoga/doradcę rodzinnego. 

Natomiast dla osób, które chcą zapoznać się z działaniem 
komputera lub skorzystać z Internetu w celach edukacyjno
-wyszukiwawczych zostanie utworzona kafejka internetowa 
– czynna w godzinach pracy Klubu. 

Głównym założeniem realizowanych działań z zakresu 
usług reintegracji jest wzmocnienie i ustabilizowanie wi-
zerunku i samooceny uczestników, przywrócenie im świa-
domości bycia potrzebnym, umożliwienie nabycia umie-
jętności samodzielnego zaspokajania niezbędnych potrzeb 
życiowych sobie i swoim rodzinom oraz przekazanie swoim 
bliskim odpowiednich wzorców zachowań. Natomiast ak-
tywizacja zawodowa polegać będzie na prowadzeniu dzia-
łań skierowanych na odbudowaniu i podtrzymywaniu zdol-
ności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. 

OD WYKLUCZENIA DO AKTYWIZACJI 
Klub Integracji Społecznej w Stykowie pozyskał środki w ramach konkursu „Od wykluczenia do aktywizacji. 
Edycja 2020”, realizowanego w ramach programu Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej: „Od wyklu-
czenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020 – 2022” 
w wysokości 90940,00 na kontynuację dotychczasowej działalności Klubu Integracji Społecznej działające-
go w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STYKOWIE OFERUJE: 
 

 

 

 

 

- udział w interesujących warsztatach 
- szkolenia zawodowe 
- poradnictwo specjalistyczne 
- wsparcie finansowe 
- prace społecznie użyteczne 
 

 

Klub Integracji Społecznej w Stykowie 
Styków 102, 36-060 Głogów Małopolski  • Tel. 17 77 76 422 

MGOPS Głogów Małopolski 
 ul. Fabryczna 17, Dział Aktywności Lokalnej • Tel. 17 789 75 44 
 

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Od wykluczenia do 
aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” realizowanego w ramach konkursu  
„Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”. 

OKRES 
REALIZACJI 
PROJEKTU: 

01.05.2020 r. 
31.12.2020 r. 

- kafejkę internetową 
- wspólną integrację 
- materiały szkoleniowe 
- karnet rodzinny na basen, siłownię itp. 
- catering  

 

 

    UDZIAŁ 
BEZPŁATNY 
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E-Faktura 

Usługa e-Faktura jest to udogodnienie polegające na możliwości otrzymy-
wania w formie elektronicznej faktur za dostarczanie wody i odprowadza-
nie ścieków. Usługa ta polega na wysłaniu do Państwa faktury w  postaci 
pliku PDF pocztą elektroniczną, zamiast faktury papierowej wysyłanej za 
pośrednictwem poczty tradycyjnej. Korzystanie z e-faktury jest nieodpłatne 
i dobrowolne. 
Z  e-faktury mogą skorzystać wszyscy Odbiorcy posiadający aktualną umo-
wę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków bytowych. Warun-
kiem otrzymywania faktur w formie elektronicznej jest udzielenie zgody na 
ich przesyłanie oraz podanie adresu e-mail. Wymaga to złożenia stosowne-
go oświadczenia, którego można dokonać elektronicznie, poprzez stronę:  
www.ekoglog.pl w zakładce e-faktura lub osobiście w siedzibie Spółki. Podpi-
sane oświadczanie w wersji papierowej można także dostarczyć listownie na 
adres EkoGłog Sp. z o.o., ul. Towarowa 4A, 36-060 Głogów Małopolski. Przed 
złożeniem oświadczenia należy zapoznać się z  „Regulaminem wystawiania 
i  przesyłania faktur droga elektroniczną”. Zgodę na otrzymywanie e-faktur 
można w dowolnym czasie wycofać i tym samym powrócić do otrzymywania 
faktur w wersji papierowej. 
Faktura elektroniczna jest prawnie uznaną i coraz częściej stosowaną formą 
dokonywania rozliczeń. Aby korzystać z e-faktury niezbędne jest posiadanie 
aktywnego adresu e-mail oraz zainstalowanego na komputerze lub innym 
urządzeniu oprogramowania do przeglądania plików PDF, np. Adobe Acrobat 
Reader – oprogramowania bezpłatnego i ogólnodostępnego. 
Dzięki e-fakturze dbamy o środowisko naturalne, ponieważ unikamy dru-
kowania faktur w  wersji papierowej. Do e-faktury przesłanej na Państwa 
skrzynkę pocztową mają Państwo dostęp zdalny, co jest istotne w przypadku 
dłuższej nieobecności w domu. E-fakturę łatwo jest zapisać w pamięci kom-
putera, przez co minimalizujemy ryzyko jej zgubienia. Ponadto e-fakturę 
otrzymują Państwo niezwłocznie po jej wystawieniu, bez oczekiwania na 
przesyłkę pocztową. E-faktura jest korzystną alternatywą faktury trady-
cyjnej. E-faktura zapewnia szybkość i wygodę korzystania, jak również 
jest przyjazna środowisku. 
Zachęcamy do korzystania z e-faktury! 

Obraz nr 4 – Przykładowa faktura (wersja 2) 

Internetowe Biuro Obsługi Klienta „iBOK” 

Internetowe Biuro Obsługi Klienta „iBOK” – dzięki systemowi iBOK Klienci 
Spółki uzyskają bezpośredni i  całodobowy dostęp do swoich rozliczeń za wodę 
i ścieki oraz innych przydatnych informacji. Uruchomienie iBOK ma na celu uła-
twienie i poszerzenie kontaktu z Klientem oraz udoskonalenie jego obsługi. iBOK 
umożliwi Państwu łatwe i samodzielne sprawdzenie stanu swoich płatności, historii 
rozliczeń czy też historycznych odczytów wodomierzy. Korzystanie z iBOK nie wią-
że się z ponoszeniem żadnych dodatkowych opłat na rzecz spółki EkoGłog. 
Warunkiem uruchomienia iBOK jest akceptacja Regulaminu Korzystania z Inter-
netowego Biura Obsługi Klienta oraz wypełnienie i przesłanie formularza on-line. 
Tworzenie profilu klienta EkoGłog 
1. Wejdź na stronę www.ibok.ekoglog.pl 
2. Aby utworzyć nowy profil klienta klikamy opcję „NOWY UŻYTKOWNIK” 

(obraz nr 1) 
3. Aby poprawnie wypełnić kolejną część panelu należy przygotować ostatnią 

fakturę za opłatę wody i kanalizacji (obraz 2 i 3) 
•	 Login: Podajemy nazwę użytkownika 
•	 Hasło: minimalna długość hasła wynosi 7 znaków, w tym znak specjalny, np. %$# 
•	 Imię: wpisujemy imię osoby, z  którą jest zawarta umowa na dostarczenie 

wody i odbiór ścieków (NIE DOTYCZY FIRM) 
•	 Nazwisko: wpisujemy nazwisko osoby/nazwę firmy, z  którą jest zawarta 

umowa na dostarczenie wody i odbiór ścieków 
•	 E-mail: Należy podać adres e-maliowy niezbędny do weryfikacji konta 
•	 Podaj kolejno numer miejsca poboru/numer klienta oraz numer faktury: 
•	 Pytanie i odpowiedź pomocnicza: W razie utraty dostępu do konta będziesz 

mógł odzyskać do niego dostęp, podając odpowiedź na ustalone wcześniej 
pytanie. 

4. Przepisz kod z obrazka: Zabezpieczenie chroniące przed złośliwym opro-
gramowaniem 

5. Zapoznaj się z regulaminem 
6. Po akceptacji regulaminu i kliknięciu „REJESTRUJ” na podany adres e-mail 

otrzymasz wiadomość. 
Aby potwierdzić rejestrację, należy w otrzymanym mailu kliknąć „Weryfikacja”. 
7. Od tej pory Twoje dane są przetwarzane i oczekują na aktywację konta przez 

naszego pracownika. 
8. Po pozytywnej weryfikacji otrzymasz maila potwierdzającego dostęp do 

swoich danych, czyli statystyk, danych historycznych, informacjach o fak-
turach i płatnościach. 

Obraz nr 3 – Przykładowa faktura (wersja nr 1) 

EkoGłog Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie Małopolskim, ul. Towarowa 4A zachęca do skorzystania z cieszących się 
zainteresowaniem mieszkańców gminy Głogów Małopolski usług, jakimi są m.in.: 

Obraz nr 1 – Tworzenie nowego profilu klienta 

Obraz nr 2 – Podgląd rejestracji nowego użytkownika 
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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

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

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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Burmistrz Głogowa Małopolskiego
OGŁASZA

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Głogów Małopolski, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr: 911 o pow. 0,59 
ha, położonej w Pogwizdowie Nowym gmina Głogów Małopolski objętej Księgą Wieczystą 
RZ1Z/00026498/1.
Cena wywoławcza nieruchomości: 
 – działka nr 911 – 60.000,00 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. 
Przedmiotowa działka położona jest w miejscowości Pogwizdów Nowy. Teren działki płaski. 
Nieruchomość posiada kształt regularny. Dojazd odbywa się z drogi publicznej. Sąsiedztwo 
stanowią nieruchomości z zabudową mieszkalną jednorodzinną oraz działki niezabudowa-
ne. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona. Przez działkę przebiega napowietrzna linia 
niskiego napięcia. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscu ochrony obszaru 
Natura 2000 – Mrowle Łąki PLH180043 w województwie podkarpackim.
Gmina Głogów Małopolski nabyła prawo własności przedmiotowej nieruchomości na 
podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego N-II.7510.51.2017. 
Termin zagospodarowania nieruchomości – 2 lata.
Cel sprzedaży: uprawy rolne. 
Powyższa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi hipotekami, ciężarami i ograniczenia-
mi, z wyjątkiem sieci uzbrojenia terenu.
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 2020 roku, poz. 65 z późn. zm.) minął w dniu 
13 września 2019 roku.
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2020r.. o godz. 
900 w siedzibie Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim, ul. kard. sS. 
Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Małopolski.
Dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości będą warunkiem dopuszczenia do przetargu. 
Informuję, iż z uwagi na to, że sprzedawane nieruchomość oznaczona numerem ewiden-
cyjnym 911 stanowi nieruchomość rolną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 kwiet-
nia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1362) nabywcą 
nieruchomości rolnej może być podmiot określony w przepisach ustawy z dnia 11 kwietnia 
2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny 
wywoławczej brutto do dnia 5 sierpnia 2020. 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 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 
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 11, 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
OGŁASZA

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako 
działki ewidencyjne nr: 1861/3 o pow. 0,0959 ha, 1861/4 o pow. 0,1374 ha, 1861/5 o pow. 
0,1394 ha, 1861/6 o pow. 0,1420 ha, 1861/7 o pow. 0,1518 ha, 1861/8 o pow. 0,1952 ha, 
1861/12 o pow. 0,1085 ha, położone w Przewrotnem gmina Głogów Małopolski objęte KW 
RZ1Z/00083971/8.
Cena wywoławcza nieruchomości: 
 – 1861/3 – 34.610,00 zł netto + 23% vat (7.960,30 zł), łącznie 42.570,30 zł brutto, 
 – 1861/4 – 49.588,00 zł netto + 23% vat (11.405,24 zł), łącznie 60.993,24 zł brutto, 
 – 1861/5 – 50.309,00 zł netto + 23% vat (11.571,07 zł), łącznie 61.880,07 zł brutto, 
 – 1861/6 – 51.248,00 zł netto + 23% vat (11.787,04 zł), łącznie 63.035,04 zł brutto, 
 – 1861/7 – 54.785,00 zł netto + 23% vat (12.600,55 zł), łącznie 67.385,55 zł brutto, 
 – 1861/8 – 70.448,00 zł netto + 23% vat (16.203,04 zł), łącznie 86.651,04 zł brutto, 
 – 1861/12 – 39.158,00 zł netto + 23% vat (9.006,34 zł), łącznie 48.164,34 zł brutto.
Dla danego terenu Gmina nie posiada aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego. 
Dla działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego i budynku gospodarczego-garażowego.
Przedmiotowe działki położone są w miejscowości Przewrotne, gmina Głogów Małopol-
ski, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie. Teren działek jest raczej płaski – deniwelacja 
praktycznie nie występuje. Parcele posiadają kształty dość regularne. Sąsiedztwo to nie-
ruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi (w zabudowie go-
spodarczej), działki niezabudowane wykorzystywane rolniczo oraz obszary zadrzewione 
i zakrzewione. Brak jest w pobliżu obiektów uciążliwych. Dojazd do działek odbywa się 
z drogi publicznej – działki 1833, 1860 oraz z powstałej w wyniku tego samego podziału 
działki 1861/13 – która będzie drogą wewnętrzną. Wzdłuż drogi na terenie działek znajdu-
je się rów melioracyjny. Istniejąca sieć kanalizacyjna oraz projektowana sieć kanalizacyjna 
znajduje się na działkach 1861/7, 1861/11, 1861/12.
W związku z powyższym Nabywca nieruchomości zobowiązuje się w chwili podpisania 
umowy sprzedaży nieruchomości do ustanowienia na rzecz Gminy Głogów Małopolski i jej 
następców prawnych oraz na rzecz spółki EkoGłog spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
i jej następców 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 kanalizacyjnej, projektowanej 
sieci kanalizacyjnej), polegającego na trwałym i bezterminowym zajęciu tego pasa w celu 
posadowienia w nim urządzeń przesyłowych i ich eksploatacji, w tym konserwacji, utrzy-
mywania, 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 nieruchomości 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 stro-
ny od osi istniejącej sieci kanalizacyjnej, projektowanej sieci 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 nieruchomości 
obciążonej do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, eks-
ploatacyjnych albo remontowych na nieruchomości obciążonej.
Termin zagospodarowania nieruchomości – 2 lata.
Cel sprzedaży: zabudowa mieszkalna. 
Powyższa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi hipotekami, z wyjątkiem przebiegu 
sieci kanalizacyjnej, projektowanej sieci kanalizacyjnej i sieci energii elektrycznej i gazowej.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nie-
ruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 65) minął w dniu 11 maja 2020 roku.
Termin poprzedniego przetargu: 25 czerwca 2020r.
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2020r. o godz. 
1000 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 5 sierpnia 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 
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 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 11, 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.
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Tę opowieść miałem zacząć ina-
czej, ale po głębokim namyśle 
postanowiłem, że historię wo-
jaczki z bolszewikami w 1920 
roku mojego stryja Stefana Kotuli 
przedstawię niejako od końca. Na 
początku lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku można już było 
coraz głośniej i śmielej przekazy-
wać prawdę o wydarzeniach od-
radzającej się po latach zaborów 
Polski (lata 1918-1921). Pokazy-
wać tych, którzy o Nią walczyli, bo 
władze Polski Ludowej niechęt-
nie ukazywały heroizm Polaków 
w wojnie z bolszewikami i to, że 
kraj nasz stawił czoła przed zala-
niem komunizmem Europy. Naj-
wyższe władze Rzeczpospolitej 
chciały w godny sposób uhono-
rować tych, którzy walczyli o gra-
nice nowonarodzonej ojczyzny, 
a jeszcze żyli i mogli swoje wspo-
mnienia przekazać. Trzymam 

w ręku pożółkły skrawek artykułu z prasy rzeszowskiej z po-
czątku lat dziewięćdziesiątych, zatytułowany: ,,Pośmiertne 
odznaczenie i awans’’. Pamiętam miłą rodzinną uroczystość 
Na Piaskach Głogowskich, kiedy do sędziwego Stefana Kotu-
li dotarła informacja o uhonorowaniu Go przez ówczesnego 
prezydenta RP – Lecha Wałęsę – odznaczeniem wojskowym 
za udział w wojnie polsko-bolszewickiej i awansowaniem do 
stopnia podporucznika. Odznaczenia i legitymacji osobiście 
nie odebrał, nie doczekał. Dokumenty te zostały przekazane 
rodzinie, która wypożyczyła je do zbiorów Franciszka Kotuli.

Piotrek, wnuk Stefana, w spadku odziedziczył jego „włości”. 
Rozbierał starą szopę, która znajdowała się na posesji. W pew-
nej chwili wśród szpargałów natknął się na metalowego orzełka 
w koronie od czapki wojskowej. O tym znalezisku opowiedziała 
mi wnuczka Stefana, Oleńka. Nie dawało mi to spokoju. Zaczą-
łem drążyć, dopytywać. Wiedzieliśmy o losach stryja w latach 
1919-1921. Osobiście brałem udział w bardzo wzruszającej 
uroczystości, o której wcześniej wspomniałem. Jeszcze wtedy 
o tamtych wydarzeniach głośno się nie mówiło, a i sam bohater 
zaciskał czasem pięść i mełł przekleństwo w ustach, kiedy sły-
szał spreparowane „wyczyny” bolszewików i Ukraińców. 

Stefan Kotula urodził się 15 sierpnia 1901 r. w rodzinie Walen-
tego i Julii z Liszczów jako drugi syn. Pierworodnym był znany 
później muzealnik i etnograf rzeszowski – Franciszek. Od dziec-
ka nasłuchał się różnych opowieści o wolnej Polsce, o pomo-
cy powstańcom z 63 roku, tym bardziej, że w pobliżu rodowej 
zagrody mieszkał jakiś czas były powstaniec i snuł opowieści 
o bojach z Ruskimi. Wydarzenia lat I wojny światowej też miały 
niebagatelny wpływ na postawy młodzieńca. Kiedy powstawa-
ła Polska, uciekł z domu, bo chciał czynnie brać udział w walce 
o wolną ojczyznę. W 1918 roku nie przyjęto Go do wojska jako 

małoletniego. W następnym roku po poborze wojskowym roz-
począł żołnierską służbę w 6 –PAC (pułk artylerii ciężkiej) w Pi-
kulicach w słynnej twierdzy przemyskiej. Był to oddział ciężkich 
haubic. Armatę ciągnęło 6 koni. Obsługę stanowiło 6-7 żołnie-
rzy: 2 oficerów, 2 podoficerów i szeregowców. Jeden z oficerów 
był z pochodzenia Żydem. Później będzie to miało b. ważne zna-
czenie. Po krótkim przeszkoleniu oddział Stefana wyruszył do 
walk o Warszawę. Pod Radzyminem w czasie szarży rosyjskiej 
konnicy lekko go raniono. Obronili swoje stanowisko i walczyli 
dalej. Po „Cudzie nad Wisłą” zostali skierowani na front połu-
dniowy. Dotarł ze swoim oddziałem aż pod Kijów. Wyprawa 
ta okazała się bardzo dramatyczna i traumatyczna. Niechętnie 
wspominał te czasy i tylko czasem zaciśniętym kułakiem groził 
na wschodnią stronę. Wspominał w gronie najbliższych o wro-
gości Ukraińców i Rosjan, o ich krwawym bestialstwie w sto-
sunku do Polaków. Bez ubezpieczenia i wzajemnej ochrony nie 
mogli oddalić się nawet „na stronę”, bo albo żołnierze znikali, 
albo znajdowano ich w nieludzki sposób zamordowanych (za-
kłutych widłami, pociętych piłami – zapewne umierali w okrop-
nych męczarniach). Im dalej maszerowali na Wschód, tym za-
opatrzenie było słabsze. Zaczęto ograniczać racje żywnościowe. 
Często głodowali. Z braku dostępu do wody, wymiany mun-
durów i bielizny zaczęły szerzyć się różne choroby. Powszech-
nie panowała wszawica. Spustoszenie wśród oddziałów czyniła 
konnica Budionnego. Dość szybko wrócili pod Lwów. Ponieważ 
groziła im śmierć głodowa, ubili i zjedli konie zaprzęgowe. Gro-
ził im sąd wojenny. W obronie żołnierzy stanął wspomniany 
oficer wyznania Mojżeszowego. W czasie wycofywania się spod 
Kijowa, w wyniku ciężkich warunków bytowych, zachorował na 
czerwonkę. Leżał wśród trupów. Zauważył go sanitariusz i za-
niósł do lazaretu. Dzięki troskliwej opiece sióstr odzyskał zdro-
wie. Zwolniony z dalszej służby, wrócił do Głogowa. Wkrótce 
założył rodzinę. Wspólnie z żoną Władzią z Białków wychowali 
trójkę dzieci. Doczekał się gromadki wnuków i prawnuków.

Przez całe swoje życie pracował w rodzinnym fachu. Po-
dobnie jak jego dziad i ojciec, dwaj bracia był mistrzem 
ciesielskim. Mimo tylu dramatycznych przeżyć z młodości 
nie opuszczał Go dobry humor, czasem cięty dowcip. Kiedy 
prawie codziennie szedł z Piasków do córki „w mieście’’, nie 
„przepuścił” spotykanym głogowianom. Z każdym zagadał, 
na chwilkę przystanął, zahecował. Takiego Go zapamiętałem 
i w pamięci głogowian ten niewielkiego wzrostu, ale bardzo 
żywy i żywotny Stefan z Piasków zostanie na zawsze.

Bratanek WalKo

GaWĘDa o HIStorII orZeŁKa W KoroNIe  
Z CZAPKI ARTYLERZYSTY

(historia wojaczki Stefana Kotuli z bolszewikami w 1920 roku)

Ostatnie zdjęcie Stefana Kotuli
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BIBLIOTEKA POLECA

Według sprawozdania z 30 czerwca 2020 r., przedstawiają-
cego stan czytelnictwa za pierwsze półrocze bieżącego roku, 
zarejestrowano spadek wszystkich notowanych współczyn-
ników. Jest to efekt zamknięcia biblioteki od 16 marca do 
3 maja. Przez półtora miesiąca czytelnicy nie mieli dostępu 
do książek, co niestety uderzyło w statystyki.

W porównaniu do końca czerwca zeszłego roku ilość od-
wiedzin w MGBP w Głogowie Młp. i jej pięciu filiach spadła 
o 28 procent ogółem, jednak największy spadek odnotowała 
Wypożyczalnia dla Dzieci, bo aż 36 procent. To oznacza, że 
nawet po otwarciu biblioteki w dniu 4 maja ilość młodych 
czytelników znacznie zmniejszyła się. Podobna sytuacja 
jest w przypadku ilości wypożyczeń. Spadek w stosunku do 
czerwca 2019 roku wynosi ogółem 27 procent, a w samej Wy-
pożyczalni dla Dzieci 34 procent. Niewątpliwie jest to efekt 
zamknięcia szkół i zatrzymania dzieci i młodzieży w domach.

Niestety w bibliotece zarejestrowano również spadek licz-
by czytelników. W czerwcu rok temu przez pierwsze sześć 
miesięcy zapisało się do biblioteki łącznie 1709 czytelni-
ków, a w czerwcu tego roku jest ich o 216 osób mniej, co 
oznacza spadek o 12 procent. I znowuż, tak jak w przypad-
ku poprzednich współczynników, największe obniżenie 
wystąpiło wśród dzieci, gdyż sięga ono aż 19 procent. Jak 
widać koronawirus w stanie czytelnictwa w gminie Głogów 
Małopolski uczynił ogromne spustoszenia.

Pozostaje żywić nadzieję, że wkrótce wszystko wróci do nor-
my. Zapraszamy do korzystania z biblioteki. Dbamy o bezpie-
czeństwo naszych czytelników. Przy wejściu znajdują się apli-
katory do dezynfekcji rąk, zachęcamy również do zakładania 
masek ochronnych na twarz. Zwracane książki poddawane są 
pięciodniowej kwarantannie, a ich zafoliowane okładki dezyn-
fekuje się płynem. Nie ma obawy więc, że czytelnik zabierze 
ze sobą do domu zainfekowane woluminy. Nie odmawiajmy 
sobie przyjemności, jaką niesie ze sobą czytanie.

Robert Borkowski, dyrektor MGBP w Głogowie Młp.

JAK PANDEMIA 
WpŁYNĘŁa Na StaN 

CZYTELNICTWA 
W NASZEJ GMINIE?

Zamknięcie biblioteki od połowy marca do począt-
ku maja ogromnie wpłynęło na obniżenie poziomu 
czytelnictwa. Czy uda się go nadrobić?

Czytelnicy wracają do biblioteki

Dzieci żółtej gwiazdy, Mario Escobar

Poruszająca opowieść o dramatycz-
nej ucieczce, ogromnym poświęceniu 
i sile nadziei w ogarniętych wojną 
czasach. Sierpień 1942 roku. Bracia 
Jakob i Moise Stein przebywają u ciot-
ki w Paryżu, będącym pod nazistow-
ską okupacją. Rodzice chłopców, para 
znanych dramaturgów, zostawili ich 
pod opieką ciotki na jakiś czas, zanim 

znajdą bezpieczną przystań dla rodziny. Przerażająca obła-
wa krzyżuje ich plany. Francuska żandarmeria pod rozkaza-
mi nazistów aresztuje chłopców i zabiera ich do Vélodrome 
d’Hiver – ogromnej posępnej budowli w pobliżu wieży Eif-
fla, gdzie przetrzymywane są tysiące francuskich żydów. Ja-
kob i Moise wiedzą, że aby przeżyć, muszą uciekać i odnaleźć 
rodziców. Ich jedyną wskazówką są listy wysłane z południa 
Francji. Podczas niebezpiecznej wędrówki przez okupowany 
kraj chłopcy spotkają wielu życzliwych ludzi, gotowych, aby 
ich chronić. Niektórzy z nich zapłacą za to najwyższą cenę.

Dzień rozrachunku, John Grisham

Clanton, Missisipi, rok 1946. Pete Ban-
ning jest powszechnie szanowanym 
właścicielem plantacji bawełny, wzo-
rowym ojcem rodziny i bohaterem 
wojennym. Pewnego dnia budzi się 
wcześnie, jedzie do miasta i zabija pa-
stora ze swojego kościoła. Jakby mor-
derstwo samo w sobie nie było dość 
szokujące, szeryfowi, a potem praw-

nikom i ławie przysięgłych oświadcza jedynie: „Nie mam 
nic do powiedzenia”. Wobec milczenia oskarżonego obroń-
cy pozostaje tylko jeden argument: niepoczytalność. Na to 
jednak jego klient absolutnie nie chce się zgodzić. Wszystko 
wskazuje na to, że Pete’a Banninga czeka krzesło elektryczne, 
a jego dorosłe już dzieci bój o zachowanie rodzinnego mająt-
ku. I – co najgorsze – życie z pytaniem: DLACZEGO?

Kobieta w Watykanie, Magdale-
na Wolińska-Riedi

Watykan – miejsce od wieków wzbu-
dzające emocje, mające swoje sekrety, 
niedostępne. Rozbudzające wyobraźnię 
pisarzy i reżyserów. Wielu próbowa-
ło zgłębiać jego tajemnice. Magdalena 
Wolińska-Riedi jako jedna z nielicz-
nych kobiet mieszkała za Spiżową Bra-
mą przez prawie dwadzieścia lat. Teraz 

opowiada czytelnikom o tym, jak wygląda codzienne życie 
w najmniejszym państwie świata. Zdradza zaskakujące fakty 
i ciekawostki. Tłumaczy, jak działa system karny, administra-
cyjny, opieka medyczna. Jak wygląda watykański paszport, ile 
cel ma tamtejsze więzienie i czy dzieci mogą zapraszać kole-
gów i robić w watykańskim mieszkaniu imprezy? Watykan to 
nie tylko siedziba najwyższych władz Kościoła katolickiego, to 
również miejsce życia blisko czterystu obywateli, z czego stu 
świeckich, których sąsiadem jest sam papież. 

MGBP w Głogowie Młp.
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Czas wakacji jest okazją by odwiedzić rożne miej-
sca w świecie, aby odpocząć psychicznie i fizycz-
nie od codzienności. Ja w lipcu byłem na Podlasiu 
i jestem pod wielkim wrażeniem tamtego regionu 
Polski. Zachwyciła mnie prostota, kultura narodo-
wa oraz kultywowanie wszelkich tradycji religijnych 
i patriotycznych, których symbole widoczne były na 
każdym kroku. Będąc pod wrażeniem moich podró-
ży, pragnę sięgnąć do naszej gminy, która ma także 
wiele ciekawych miejsc wypoczynku i refleksji. 

Wielu spośród nas nawet dokładnie nie wie, ile miejscowości 
wchodzi w skład gminy, jakie są korzenie każdej z nich, a co 
dopiero mówić o tradycjach i zwyczajach. Życie nas, chrze-
ścijan – katolików, to nie tylko modlitwa i pokuta, ale także 
poszukiwanie znaków obecności Boga w przyrodzie, kulturze 
i codziennym życiu lokalnej społeczności. Warto zmobilizować 
się, by poznać historię naszego miasta Głogowa Małopolskiego 
oraz wszystkich innych miejscowości – wtedy to zauważymy, 
jak wiele trudu musieli włożyć nasi przodkowie, aby tworzyć 
struktury społeczne i narodowe na naszym terenie. Warto po-
myśleć o zorganizowaniu Izby Regionalnej, gdzie gromadzone 
będą „perełki” kultury lokalnej. Istotnym elementem jest gro-
madzenie starych przepisów potraw, aby nie zatracić smaków 
głogowskich, bo to także wpływa pozytywnie na promowanie 
życia w gminie. Musimy bronić się przed globalizacją, która 
zatraca lokalne tradycje i ujednolica styl życia, a to wprowadza 
bardzo często w zatracenie sensu i głębi danej społeczności czy 
narodu. Wspierajmy nasze produkty, odkrywajmy niepoznane 
ścieżki przyrodnicze, które warto poznać i zareklamować na-
szym gościom. 

Przypomina mi się teraz postać bł. Piotra Jerzego Frassatiego, któ-
ry potrafił nie tylko zachwycić się Bogiem w osobistej modlitwie 
i pomocy innym, ale i w wielu wędrówkach po górach czy szla-
kach przyrodniczych. Studiował inżynierię górniczą na Politech-
nice Królewskiej w Turynie. Jego pasją były góry. Niósł pomoc 
biednym i cierpiącym. Zmarł w wieku 24 lat na chorobę Heinego-
Medina, którą zaraził się od ubogiego chorego. Relikwie znajdują 
się m.in. w polskiej parafii Matki Boskiej Piekarskiej w Katowicach 
(od 13.04.2012) oraz w Duszpasterstwie Akademickim Morasko 
(od 8.12.2013) przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Pozna-
niu, a także w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brze-
zinach Śląskich oraz w kaplicy klasztoru dominikanów w Łodzi 
pod wezwaniem bł P.J. Frassatiego (od 4.07.2005). Frassati został 
beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II w dniu 20 maja 1990 
na Placu św. Piotra w Rzymie. Jego wspomnienie liturgiczne ob-
chodzone jest 4 lipca. Bł. Piotr Frassati jest patronem młodzieży, 
studentów, ludzi gór i Akcji Katolickiej – warto zgłębić jego życio-
rys, aby zachwycić się terenem gminy, gdzie przychodzi nam żyć, 
aby zauważać potrzebujących i być bardziej szczęśliwym.

ks. D. J. Mikrut

GMINa JeSt DoBrYM MIeJSCeM Do żYCIa

Bł. Piotr Jerzy Frassati

Nastał czas wakacji. Dla jednych to okres urlopowy, a  dla 
„Centrum Natura” Caritas w Budach Głogowskich dużo więcej 
codziennej pracy. Od lipca zatrudnionych zostało pięciu no-
wych pracowników z  niepełnosprawnością oraz zakończona 
została budowa ogrodzenia ponad 4 hektarów terenów zielo-
nych ośrodka. Obecnie prowadzony jest montaż certyfikowa-
nego placu zabaw dla najmłodszych gości Centrum. Rozpo-
częły się wakacyjne turnusy – gościliśmy już dzieci i młodzież 
ze świetlic z  Kolbuszowej i  Komorowa, realizując warsztaty 
ekologiczne i  pracę z  użyciem mikroskopów, zajęcia sporto-
we oraz fotograficzne. Na ponad tydzień przyjechali z terenu 
całej Polski artyści uczestniczący w Warsztatach Pisania Ikon 
pod kierunkiem Pani Doroty Żak z Ikonopracowni z Sędziszo-
wa Młp. Zrealizowane zostało również dwudniowe szkolenie 
dla instruktorów ze Środowiskowego Domu Samopomocy 
w  Porębach Wolskich oraz zajęcia integracyjno-warsztatowe 
dla niepełnosprawnych uczestników tej placówki. Wdrażamy 
kolejne pomysły, a  najnowszy to stworzenie własnego ogro-
du z  produktami rolnymi. Dla tego celu postawiona została 
szklarnia oraz zaorane pole, na którym wysiany został łubin 
użyźniający glebę, aby na wiosnę miejsce było przygotowane 
do nasadzeń i zasiewu. Nawiązana została współpraca z orga-
nizacjami pozarządowymi z Bośni i Hercegowiny, Chorwacji 
i Albanii celem realizacji wspólnych projektów m.in. w ramach 
programu Erasmus+, gdzie zaplanowane na najbliższy czas są 
trzy tygodniowe turnusy w Centrum Natura młodzieży z róż-

nych europejskich krajów. Rozbudowywana będzie również 
baza sportowa, szkoła podstawowa w  Trzcianie przekazała 
nieodpłatnie na rzecz Centrum Natura kosze do koszykówki, 
a w planie jest pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej. Takie 
boisko to szansa na przyjmowanie drużyn piłkarskich na obo-
zach sportowych, zgrupowaniach oraz organizację meczów 
sparingowych i pokazowych. Koniecznością staje się również 
powstanie zewnętrznych sanitariatów. Planów jest zatem spo-
ro, organizowane są kolejne, przełożone z maja, przyjęcia ko-
munijne, czekamy na przyjazd grupy licealnej z Rzeszowa oraz 
na dwutygodniowy pobyt gości z Myślenic, a wszystko to przy 
nadal funkcjonujących obostrzeniach i zaleceniach Sanepidu. 

Daniel Jakubowski

WaKaCYJNY CZaS…
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Niepokojące jest, gdy dziecko siedzi po kilka godzin, grając w gry 
komputerowe, nie może się oderwać, próbuje ograniczyć czas 
spędzany przed komputerem, lecz to mu się nie udaje, odcina się 
emocjonalnie od świata zewnętrznego, bezpośrednich kontaktów 
rówieśniczych, zaniedbuje codzienne obowiązki. Brak możliwości 
zagrania w gry komputerowe wiąże się z pojawieniem się rozdraż-
nienia, złego samopoczucia, apatii, a nawet agresji, pojawia się nad-
pobudliwość, zaburzenia lękowe, zmiany nastroju.

Co zatem robić, aby dziecko nie padło ofiarą uzależnienia? By nie do-
puścić do tego, aby dziecko uzależniło się od Internetu i gier kompute-
rowych, rodzice powinni ustalić ramy czasowe korzystania z kompu-
tera, kontrolować treść programów i stron internetowych, z których 
korzysta dziecko. Wspólne spędzanie czasu przy komputerze wraz 
z dzieckiem, poznawanie jego ulubionej gry, poszukiwanie interesu-
jących informacji w sieci stwarza możliwość poznania zainteresowań 
dziecka, nie może to być jednak główna forma wspólnej aktywności. 
Aby wspierać dzieci, należy pielęgnować z nimi kontakt, rozmawiać 
z nimi na wszelkie tematy, dbać o to, by darzyły rodzica zaufaniem. 
Bardzo ważne jest pokazywanie alternatywnych sposobów na spędza-
nie wolnego czasu. Pamiętać należy, że prawidłowy rozwój dziecka nie 
będzie możliwy bez odpowiedniej dawki ruchu na świeżym powietrzu. 
Ważną kwestią jest ustalenie pewnych granic, które muszą opierać się 
na zasadzie dialogu i kompromisu oraz uwzględniać potrzeby dziecka 
w zależności od jego wieku, a nie stanowić jedynie zbiór zakazów i na-

kazów ze strony rodziców. Stosujmy zasadę: najpierw obowiązki, po-
tem komputer. Najlepszą profilaktyką jest poświęcanie znacznie więcej 
czasu na to, aby wprowadzać dziecko w świat rzeczywisty. Jeśli rodzice 
pokazują i wyjaśniają dziecku świat, nie chce ono spędzać całych dni 
przed komputerem, nie czuje się samotne i zagubione. Organizujmy 
zatem zajęcia alternatywne: kino, teatr, książka, sport, wycieczki, spo-
tkania z przyjaciółmi, rozwijajmy wspólne pasje. W przypadku uzależ-
nienia dziecka od Internetu i gier komputerowych należy niezwłocznie 
skonsultować się z psychologiem dziecięcym. Pomoc i wsparcie spe-
cjalistów dla rodziców, których dzieci doświadczają zagrożeń online, 
można również otrzymać pod numerem telefonu 800 100 100.

Tomasz Wiśniewski

JaK CHroNIĆ DZIeCI prZeD UZaLeżNIeNIeM  
OD INTERNETU I GIER KOMPUTEROWYCH?

Komputer i Internet stały się częścią naszego życia. Dzieci coraz częściej spędzają czas w Internecie przy gadżetach: 
telefonach, smartfonach, tabletach, komputerach. O ile racjonalne korzystanie z najnowszych technologii nie jest złe, 
to trzeba uświadomić sobie, że od uzależnienia dzieli młodych ludzi cienka linia. 

Wybudowana najprawdopodob-
niej w  II poł. XIX w. kapliczka 
poświęcona jest św. Janowi Ne-
pomucenowi, żyjącemu w XIV w. 
czeskiemu duchownemu, który 
zginął na skutek zatargu między 
królem Wacławem IV Luksem-
burczykiem a praskim arcybisku-
pem, którego był rzecznikiem. 
W tradycji przyjęło się również, że 
nie wyjawił władcy tajemnicy spo-
wiedzi królowej Zofii, posądzanej 
o zdradę. Był za to więziony, tor-
turowany, a  następnie wrzucony 
do Wełtawy – w czasie ekshumacji 
po latach jego język miał ostać się 
w stanie nienaruszonym.

Głogowska kapliczka jest posadowiona nieprzypadkowo, zaś naj-
prawdopodobniej postawili ją czescy dragoni służący w c.k. armii 
– wśród religijnych Czechów kult św. Jana Nepomucena jest bar-
dzo żywy, zaś w czasach zaborów rozprzestrzenił się także i u nas. 
Kapliczki stawiano nad wodami i przeprawami rzecznymi – wsta-
wiennictwa świętego szukano przeciw powodziom, był patronem 
podróżujących, szczególnie drogą wodną oraz flisaków – dawniej 
wiele rzek było spławnych. Podobizny św. Jana stawiano także 

w miejscach zgromadzeń – koło targowisk, na placach miejskich, 
przed sądami oraz kościołami, gdzie miały przestrzegać przed 
plotkami i oszczerstwami – głogowski „Jan od wody” stoi zarówno 
w pobliżu Szlachcianki, jak i dawnej targowicy, niegdyś był nawet 
zwrócony w stronę Rynku. Właściciele ziemscy chętnie stawiali ka-
pliczki w pobliżu dworów i folwarków; z racji napiętych stosunków 
z  chłopami obecność podobizn św. Jana Nepomucena miała ich 
chronić przed złą sławą i „ludzkim gadaniem”.

Kapliczka przy ul. 3 Maja była „świadkiem” ciekawych wydarzeń 
– w czasie sobótek, choć wspomnienie św. Jana Nepomucena wy-
pada 16 maja, gromadziła się tam kawalerka, aby rozpalać ognisko 
z zeszłorocznych wieńców cmentarnych, skakać przez nie, śpiewać 
pieśni ku czci świętego oraz sobótkowe. Franciszek Kotula sugeru-
je, że budowla mogła stać również na miejscu kultu przedchrześci-
jańskiego, którym mogły być przed laty głogowskie Piaski.

Inna kapliczka ku czci św. Jana Nepomucena znajduje się niedale-
ko, w Budach Głogowskich, na zakręcie, koło leśnictwa. Bliskość 
wody, a także nieistniejącego już dworu Holtzerów i Malinowskich 
daje nam do myślenia, że również nie stoi tam przypadkowo...

Wojciech Dulski
Literatura:
Borkowski „Historia Bud Głogowskich. Dzieje wsi i parafii”, Rzeszów 2017
Gajda (redakcja) „Szlakiem głogowskich kapliczek”, Głogów Młp. 2003
Kotula „Miasteczko”, Głogów Młp. 2014, „Po Rzeszowskim Podgórzu błądząc”, Kraków 

1974, „Zapisane w terenie”, Rzeszów 2008
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ŚWIĘtY JaN oD WoDY I oD DoBreJ MoWY.
Mieszkańcy Głogowa doskonale znają stojącą przy ulicy Zabajskiej okazałą kapliczkę. Większość pewnie znako-
micie wie, kogo przedstawia figura w niej umieszczona, ale co niektórzy mogą się zastanawiać – czy to św. Józef? 
A może Jan Chrzciciel albo Antoni Padewski?
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Konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Kultury 
Grecji. Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się w dniu 
22 czerwca bieżącego roku. To nie jedyne osiągnięcia, ja-
kimi może pochwalić się młoda pianistka. Jest ona lau-
reatką wielu innych konkursów o zasięgu krajowym oraz 
międzynarodowym. Tytuł laureata zdobyła m.in. na X Mię-
dzynarodowym Konkursie Pianistycznym Młody Wirtuoz 
w Sanoku (2019), VIII Międzynarodowym Konkursie im. 
J. Garści w Stalowej Woli (2018) – konkurs rekomendowa-
ny przez MKiDN oraz CEA, X Festiwalu polskiej muzyki 
współczesnej w Lublińcu (2019) – patronat CEA oraz na 
XXII Ogólnopolskim Konkursie im. I. J. Paderewskiego 
w Tuchowie/Kąśnej Dolnej (2019).

Serdecznie gratulujemy sukcesu zarówno zdolnej laureatce, jak 
i nauczycielom, którzy wkładają wiele pracy i serca, by kształ-
cić przyszłe pokolenia muzyków. Życzymy dalszych sukcesów.

SUKCES ANNY RUSIN
Uczennica IV klasy Szkoły Muzycznej I st. w Głogowie Małopolskim może pochwalić się ogromnym sukce-
sem. Została laureatką II miejsca w International Music Competition The MUSE(2020). Anna Rusin uczy się 
w klasie fortepianu pod okiem mgr Urszuli Budy.

Przez cały rok szkolny realizowano międzynarodowy projekt edukacyj-
ny: „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Jego realizacja posłużyła 
przede wszystkim rozwojowi czytelnictwa i współpracy między nauczy-
cielami, a także rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci. W roku 
szkolnym 2019/2020 w ramach projektu przeprowadzono następujące 
moduły: Czytające przedszkolaki, Misiowy wolontariat, Dzień Pluszo-
wego Misia, Mały Miś i prawa dziecka, Bezpieczni z Małym Misiem, 
Zmisiowany Dzień Matematyki oraz Mali przedsiębiorcy. Projekt re-
alizowano również podczas nauczania na odległość.
Kolejnym ważnym w wychowaniu dzieci projektem był udział w ak-
cji: „Zdrowo i Sportowo”, który wpłynął na sprawność, samopoczu-
cie, dyscyplinę, myślenie, koncentrację dzieci oraz budowanie relacji 
z innymi członkami grupy. Jednocześnie poszerzył wiedzę z zakresu 
wpływu odżywiania, odpoczynku i higieny na zdrowie człowieka. Ak-
cja cieszyła się dużym powodzeniem w czasie nauczania na odległość.
Do niezmiernie ciekawych i lubianych przez dzieci należał ogólnopol-
ski program edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Program 
realizowano w czasie zajęć o tematyce przyrodniczej i ekologicznej oraz 
podczas aktywnego spędzania czasu. Jego celem była proekologiczna 
edukacja dzieci i zachęcenie ich do ruchu już od najmłodszych lat.
Placówka uczestniczyła także w projekcie edukacyjnym „Przedszko-
le Misiowej Mamy”, który zakładał kształcenie na odległość z wy-
korzystaniem portalu społecznościowego Facebook i nowoczesnych 
technologii. Był odpowiedzią na konieczność prowadzenia nauczania 
zdalnego. Planowość w projekcie to nie tylko bloki tematyczne, ale od-
powiednia pora nauczania. W ramach projektu nauczyciele zachęcali 
rodziców do wprowadzenia zasad edukacji zdalnej w swoich domach.
Dzieci uczęszczające do przedszkola po 06.05.2020 r. brały udział 
w ogólnopolskim projekcie dla przedszkoli „Od Smyka Do Medyka 
2020”. Przedszkolaki wykonały prace plastyczne z podziękowaniami 
dla medyków, które umieszczono na portalu internetowym pod wy-
darzeniem „Od Smyka Do Medyka 2020”. Druga część projektu, za-
tytułowana „Preorientacja zawodowa dzieci w wieku przedszkolnym” 
– miała na celu poznanie zawodów medycznych oraz dostrzeganie spo-
łecznego znaczenia pracy i wzajemnej współzależności między zawo-
dami. Dzieci poznały specyfikę pracy lekarza, pielęgniarki, ratownika 
medycznego, farmaceuty oraz laboranta.

Podczas dyżuru wakacyjnego realizowano ogólnopolski projekt edu-
kacyjny ,,Wakacyjne zadania bez nudy”, którego celem było wprowa-
dzanie elementów programowania jako formy ciekawego i wartościo-
wego spędzania czasu wolnego.

Cele powyższych projektów, pomimo zaistniałej sytuacji – 
kształcenia na odległość, w pełni zrealizowano. Projekty te 
cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i sympatią ze 
strony dzieci i rodziców. Za udział i realizację wymienio-
nych działań placówka otrzymała certyfikaty a dzieci m.in. 
dyplomy uczestnictwa. Należy podkreślić, że podjęte dzia-
łania przyniosły wiele korzyści w rozwoju przedszkolaków 
i warto je kontynuować w kolejnym roku szkolnym.

Koordynator projektów, Sabina Płoch

AKTYWNE PRZEDSZKOLAKI W POGWIZDOWIE NOWYM
W minionym roku szkolnym dzieci z Przedszkola Publicznego w Pogwizdowie Nowym aktywnie uczestniczyły 
w wielu projektach mających na celu troskę o zdrowie dziecka jako podstawowego warunku pomyślnego 
procesu wychowawczego oraz poszerzenie i urozmaicenie oferty edukacyjnej przedszkola. Dzieciństwo to 
okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowa-
nia dotyczące życia, zdrowia i postępowania.

W czasie dyżuru wakacyjnego przedszkolaki zgłębiały tajniki programowania 
w ramach projektu ,,Wakacyjne zadania bez nudy” 
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W numerze 11/2019 ZG ukazała się bio-
grafia Rudolfa Aurigi, niniejszy tekst jest 
więc jej uzupełnieniem o epizod zwią-
zany z jego udziałem w walkach pod 
Radzyminem w sierpniu 1920 r., które 
były częścią bitwy warszawskiej, przeło-
mowej w wojnie polsko-bolszewickiej. 
Może nigdy nie dowiedzielibyśmy się 
o jego udziale w bitwie, gdyby nie fakt, 
że odpowiedział on na apel Wojskowego 
Biura Historycznego z 1929 r. o sporzą-
dzenie relacji, w czasie gdy przygotowy-
wano się do obchodów 10-lecia zmagań 
nad Wisłą. Obecnie, gdy od tamtego 
momentu minęło już 100 lat, relacja ta 
jest tym bardziej cenna.

Rudolf Auriga wstąpił do Wojska Pol-
skiego jako ochotnik w 1918 r. Miał 
wówczas niespełna 27 lat, ale za sobą już 
bogate doświadczenia związane z udzia-
łem w walkach w czasie I wojny świa-
towej. Służył wcześniej w c. k. armii w randze chorążego. 
W takim też stopniu został przyjęty do WP. W lipcu 1919 r. 
otrzymał awans na podporucznika, a w kwietniu 1920 
na porucznika. Skierowano go jako dowódcę plutonu do 
7 kompanii 46 pułku piechoty. Pułk ten był częścią 11 Dy-
wizji Piechoty, która w sierpniu 1920 r. otrzymała zadanie 
obrony północnego odcinka przedpola Warszawy.

7 kompania 46 pp – pisał Auriga w swojej relacji – otrzy-
mała do obrony odcinek pod wsią Zawady, aby bronić drogi 
Radzymin-Zawady. Inne kompanie znajdowały się na prawo 
na straży gościńca (szosa) Radzymin-Wyszków. Przy obej-
mowaniu odcinka zauważyłem, że linie obronne poprzednio 
przygotowane nie są wykończone, rowy zbyt płytkie i wąskie, 
aby stanowiły chociaż prymitywną osłonę. Zasieki druciane 
niewykończone, bo w niektórych miejscach pędziła ludność 
bydło do wsi. Dowódca kompanii por. Stefan Horak wydał 
rozkaz umocnienia pozycji. Polscy żołnierze stworzyli dwie 
linie obrony, pierwszą tuż za wsią wzdłuż rzeczki Rządzy, 
w miejscu, w którym był most i droga wiodąca do Radzymi-
na. Druga linia była cofnięta o jakieś 250 metrów w stronę 
miasta. Auriga rozłożył swój pluton po obu stronach drogi 
oraz zlokalizował tam gniazda karabinów maszynowych. 
Otrzymał również rozkaz zajęcia wsi, w związku z czym 
część żołnierzy wysłał za rzeczkę w stronę zabudowań. Po-
zostałe plutony zajęły pozycję na drugiej linii. Auriga więc 
wraz ze swoimi ludźmi znalazł się na pierwszej linii styku 
z nadciągającym wrogiem.

Po południu 12 sierpnia pojawiły się pierwsze patrole Ar-
mii Czerwonej. Zostały one ostrzelane zza budynków wsi, 
po czym cofnęły się. Dalsze popołudnie i wieczór minęły 
spokojnie. W nocy usłyszałem we wiosce muzykę – relacjo-
nował dalej Auriga. – Zdziwiony przeszedłem mostek, aby 
skontrolować placówki, natknąłem się na żołnierzy własnych, 

którzy pochowali się w rowach przydroż-
nych. Od nich dowiedziałem się, że bol-
szewicy weszli do wioski, bo placówki 
cofnęły się przed znacznymi siłami, lecz 
mnie o tym nie powiadomili. Żołnierzom 
kazałem cofnąć się do pierwszej linii i ob-
sadzić rowy. W czas rano rozpoczęła się 
obustronna strzelanina karabinowa. Po 
zgrupowaniu 1 plutonu przy mostku roz-
począłem kontratak celem wyrzucenia 
nieprzyjaciela z wioski. Atak postępo-
wał po obu stronach drogi prowadzącej 
do wioski. Mimo silnego ognia nieprzy-
jacielskiego, ponieważ ustawił karabin 
maszynowy celem opanowania drogi do 
Radzymina, atak udał się i z wioski wy-
rzucono nieprzyjaciela.

Auriga poprowadził bohaterski kontra-
tak na bolszewików, dzięki czemu Za-
wady ponownie znalazły się w polskich 
rękach. Wyznaczył placówki i obsadził 

je żołnierzami, a następnie powrócił na pierwszą linię obro-
ny za rzeczką. Po chwili jednak usłyszał dochodzące ze wsi 
krzyki i strzelaninę, a później zobaczył wycofujących się 
Polaków i pędzących za nimi Rosjan. Rozkazał otworzyć 
skrzydłowy ogień z karabinów maszynowych, który zatrzy-
mał nieprzyjaciela. Część polskich żołnierzy dotarła do linii 
obrony, a część dostała się do niewoli, ale Zawady po raz 
drugi zostały opanowane przez bolszewików. Auriga zde-
cydował się odzyskać wioskę. Ponowił atak wzdłuż drogi 
i dostając się pomiędzy zabudowania, wykorzystywał osło-
nę budynków i płotów przed rosyjskim ogniem. Wkrótce 
bolszewicy znowuż ustąpili, ale okazało się to tylko chwy-
tem taktycznym, gdyż wkrótce zaatakowali, używając przy 
tym masowo ognia artyleryjskiego.

Zawady zamieniły się w piekło. Polscy żołnierze, ogarnięci 
paniką, zaczęli uciekać. Auriga zatrzymał ich na linii obro-
ny i przygotowywał do ponownego ataku na wieś. Wtem 
dano mi znać – wyjaśniał Auriga – że nasi żołnierze ze skrzy-
dła lewego uciekają. Zobaczyłem idących szybkim krokiem 
dwóch żołnierzy z km na ramieniu, zdążających do drugiej 
linii, a za nimi obsada lewego skrzydła pierwszej linii cofa się. 
Zdążyłem zatrzymać ludzi z km i okazało się, że km zepsuł 
się i idą do drugiej linii, aby naprawić czy wymienić na inny. 
Obsada lewego skrzydła rozmieszczona grupami, nie wiedząc 
o sytuacji, a myśląc że km uciekają, poczęli i oni uciekać. 
Równocześnie zobaczyłem, że żołnierze i z prawego skrzydła 
cofają się (zobaczyli cofających się z lewa). W tej samej chwili 
rozpoczęli bolszewicy atak.

Dowódcy 1 plutonu udało się zatrzymać własnych żołnierzy 
i z powrotem ustawić w szyku obronnym. A sytuacja napraw-
dę była groźna, gdyż nieprzyjaciel zaczynał przechodzić już 
przez rzeczkę. Dzięki sile polskiego ognia udało się odrzucić 
uderzenie bolszewików, którzy cofnęli się do wsi. Jednak kry-

rUDoLf aUrIGa – WoJeNNa epopeJa
W tym roku w sierpniu mija 100 lat od momentu, gdy rozstrzygnęła się bitwa warszawska. Jednym z oficerów 
walczących na froncie pod Radzyminem był porucznik Rudolf Auriga, który po wojnie został kierownikiem 
szkoły w Głogowie Małopolskim.

Pierwsza strona relacji R. Aurigi o jego udziale w bitwie 
pod Radzyminem z mapką sytuacyjną  

obrony polskiej pod Zawadami (zbiory Centralnego 
Archiwum Wojskowego w Warszawie)
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jąc się za budynkami, wściekle ostrzeliwa-
li polskie linie. Auriga, mając połączenie 
telefoniczne z dowództwem batalionu, 
poprosił o wsparcie własnej artylerii. Za-
grzmiały znajdujące się na tyłach polskie 
działa, ale źle wymierzono odległość albo 
zasięg był zbyt krótki, bo pociski zamiast 
w Zawady, uderzyły w drugą linię polskiej 
obrony. To wywołało ogromne zamiesza-
nie, dlatego Auriga telefonicznie natych-
miast odwołał ogień.

7 kompania otrzymała posiłki w posta-
ci połowy plutonu ochotników. Część 
z nich zginęła, gdy nieświadomi nie-
bezpieczeństwa żołnierze maszerowali 
zwartą kolumną po drodze. Uderzył ich 
artyleryjski pocisk wystrzelony z Za-
wady. Auriga, widząc jak jego żołnierze 
łatwo ulegają panice, na pierwszą linię 
wystawił tych najbardziej doświadczo-
nych. Po naradzie z dowódcą kompanii 
postanowił w nocnym ataku odbić wieś. 
Na razie zapanował spokój.

Ostrzeżono ich, że na tyłach świeży ochotnicy będą ćwi-
czyć strzelanie, dlatego gdy pod wieczór usłyszano strzały 
w Radzyminie, początkowo nie przywiązywano do tego 
wagi. Nagle przybiegł żołnierz z meldunkiem, że nieopodal 
po prawej stronie przemieszczają się jakieś oddziały. Auri-
ga przez lornetkę zaobserwował, że są to bolszewicy. Front 
został przerwany.

Aby ratować sytuację, Rudolf Auriga chciał się wycofać 
do drugiej linii i zmienić kierunek obrony na południowo
-wschodni. Jednak bolszewicy dostrzegli ten ruch i rozpo-
częli ostrzał z karabinów maszynowych. To spowodowało 
popłoch i paniczną ucieczkę polskich żołnierzy. Dopiero 
w lasku zatrzymali się i zgrupował się oddział – informował 
Auriga – tak z własnych, jak i sąsiednich oddziałów i wy-
słałem patrol w stronę Radzymina, gdzie widać było pożar. 
Zarazem oddziały bolszewickie konne zbliżały się do lasku. 
Po danych salwach oddziały te zawróciły. W lasku atakowa-
ni cały czas przez bolszewików posuwaliśmy się w kierunku 
Wólki Radzymińskiej. Zatrzymałem oddział (było prawie 
ciemno), aby dać wypoczynek i zorientować się w sytuacji. 
Wysłałem patrole, aby szukały naszych oddziałów. Spotkany 
chłop zapytany o nasze wojska powiedział: „Nikogo nie wi-
działem, ale bolszewicy zajęli już Warszawę”.

Była to oczywiście nieprawda, jednak Radzymin rzeczywi-
ście został już opanowany. Jeden z patroli przyprowadził 
łącznika z 11 DP, dzięki czemu Auriga powiódł swoich ludzi 
do dowództwa. Tam dostał rozkaz zajęcia wraz z pozosta-
łymi oddziałami nowej linii. Rankiem 14 sierpnia szykowa-
no atak w celu wyparcia Rosjan z Radzymina i powrotu na 
poprzednie pozycje. Natarcie poprzedziła kanonada artyle-
ryjska. Wreszcie dano rozkaz ataku. Polska piechota ławą 
ruszyła do przodu. Nagle bolszewicy otworzyli celny ogień. 
Wielu żołnierzy padało ugodzonych kulami, ich koledzy za-
częli zawracać i grupkami lub w pojedynkę uciekać. Auriga 
i inni oficerowie, nawet grożąc bronią, próbowali zatrzymy-
wać uciekinierów, ale bezskutecznie. Atak załamał się.

Czemu ogarnęła żołnierzy wszystkich 
oddziałów taka panika – zastanawiał 
się Auriga – dotychczas nie jest mi ja-
snym, bo chociażby bolszewicy na tyły 
się dostali, to i tak zdecydowana walka 
mogła przynieść mniejsze straty niż od-
wrót w takich warunkach. Wysunięte 
oddziały wskutek ataku mogły skutecz-
niej działać przez atak boczny, aniżeli 
odwrót. Również ogromne straty były 
w oficerach. Kiedy oddziały zbliżyły się 
do lasu, otrzymałem rozkaz od dowódcy 
pułku, ażeby w tym miejscu utworzyć 
linię, co też natychmiast zacząłem wy-
konywać, starając się zatrzymać na linii 
żołnierzy i kazałem strzelać do zbliża-
jących się bolszewików. Z trudem udało 
mi się zatrzymać grupę, gdy nagle osła-
błem i straciłem przytomność.

Auriga ocknął się we wsi Marki. Dwaj 
żołnierze wynieśli go z linii frontu. Po 
południu wrócił do swojej kompanii. 
Noc minęła spokojnie. 15 sierpnia ze 

wsparciem żołnierzy z dodatkowej dywizji i czołgów ru-
szyło kolejne natarcie na Radzymin. Auriga zgłosił się 
w dowództwie pułku. Po przybyciu na miejsce – czytamy 
dalej w relacji Aurigi – otrzymałem rozkaz obsadzenia 
drugiej linii na lewo od gościńca pod Radzyminem. Rzadki 
ogień karabinowy panował na odcinku naszym, silniejszy 
na prawo od gościńca, gdzie walka zacięta trwała jeszcze. 
Pod wieczór oddziały atakujące Radzymin posunęły się na-
przód. Dnia 16 sierpnia wróciłem z oddziałem do pułku, 
który zebrany był, zdaje mi się, w okolicy miejscowości Mar-
ki. Po przybyciu dowiedziałem się, że 46 pp ma być rozwią-
zany z powodu słabego odporu podczas ataku bolszewików.

Rzeczywiście, na rozkaz dowódcy Frontu Północnego 
gen. Józefa Hallera, 46 pp „za sromotne opuszczenie sta-
nowisk pod Radzyminem” został czasowo rozwiązany. 
Rudolf Auriga usprawiedliwiał swoich żołnierzy, pisząc, 
że byli to przeważnie młodzi ochotnicy nieobyci z woj-
ną, brakowało im odpowiedniego wyćwiczenia, łatwo 
popadali w depresję, dlatego tak często wpadali w pani-
kę i uciekali z pola walki. Dowódca pułku poniósł kon-
sekwencje – usunięto go ze stanowiska. W 1921 r. pułk 
przemianowano na 5 pułk strzelców podhalańskich. 
Jednak doceniono bohaterstwo poszczególnych ofice-
rów. Jednym z nich był porucznik Rudolf Auriga, któ-
ry za dzielną postawę w czasie walk o Zawady otrzymał 
w 1921 r. Krzyż Walecznych.

Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej Rudolf Auriga 
miał plany pozostania w WP na stałe. Złożył w tej sprawie 
pisemną prośbę, lecz odmówiono mu, gdyż jako nauczyciel 
był w tym momencie bardziej Polsce potrzebny. W ten oto 
sposób we wrześniu 1921 r. Auriga trafił jako kierownik do 
szkoły powszechnej w Głogowie Małopolskim.

Robert Borkowski

PS. Dziękuję dr. Mariuszowi Mrozowi za pomoc w dotarciu 
do źródeł.

Ostatnia strona relacji R. Aurigi spisanej w Głogowie, 
25 marca 1929 r. z podpisem autora (zbiory 

Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie).
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W 1935 r. powstało Towarzystwo Re-
gionalne Ziemi Rzeszowskiej, które-
go celem m.in. było stworzenie mu-
zeum. Franciszek Kotula podjął się 
społecznie pracy nad gromadzeniem 
zbiorów muzealnych. Pochodziły 
one przeważnie z darowizn. Kotula 
jeździł po okalających Rzeszów miej-
scowościach i prosił o przekazywanie 
zabytkowych przedmiotów i doku-
mentów na cele muzealne. Z Głogowa 
pozyskał m.in. stare księgi cechowe 
i przedmioty związane z działalno-
ścią głogowskich rzemieślników. Od 
początku muzeum mieściło się w bu-
dynku szkoły im. Adama Mickiewi-
cza w Rzeszowie, w której kustosz pracował. Za utworzenie 
muzeum Kotula w 1938 r. otrzymał srebrny Krzyż Zasługi.

Działalność muzeum przerwał wybuch II wojny światowej. 
Franciszek Kotula w pierwszych dniach września 1939 r. wraz 
z wieloma innymi mężczyznami ewakuował się na wschód. Jed-
nak klęska armii polskiej przyszła bardzo szybko i ewakuacja 
straciła sens. Po powrocie do Rzeszowa Kotula zastał szkołę za-
mkniętą, lecz stwierdził, że ktoś włamał się do muzeum. Zginęło 
kilka eksponatów, ale większość nadal znajdowała się na swoim 
miejscu. Jednak najgorsze dopiero miało nadejść. Niemcy posta-
nowili zamienić szkołę na szpital wojskowy, w związku z czym 
opróżniali sale z niepotrzebnych przedmiotów. Wśród nich zna-
lazły się eksponaty, które zaczęto wynosić wprost na ulicę. Kotu-
la zareagował odruchowo. Udał się do ratusza, gdzie urzędował 
inspektor miejski Wilhelm Goer. Jak twierdził Kotula, nie był on 
typem wiernego ideologa narodowego socjalizmu i cechował 
się kulturalnym obyciem. Przekonany został argumentem, że 
eksponaty są cenne dla kultury niemieckiej, ponieważ świadczą 
o zasiedlaniu tych terenów w przeszłości przez kolonistów z Nie-
miec. Był to wybieg, który okazał się bardzo skuteczny.

Goer przeznaczył dla Kotuli pomieszczenie na piętrze w jed-
nej z przyrynkowych kamienic. Na dole kamienicy mieściły 
się sklepiki żydowskie. Wkrótce jednak Żydzi trafili do wy-
dzielonego getta i Kotula dysponował już całą kamienicą. 
Muzeum oczywiście nie było dostępne dla Polaków i mo-
gli odwiedzać je tylko Niemcy. Któregoś dnia w kamienicy 
pojawił się wojskowy komisarz miasta Albert Pavlu. Był on 
Niemcem sudeckim i przed rozpadem monarchii Habsbur-
gów w 1918 r. był ich poddanym. Jego ojciec służył w puł-
ku, który stacjonował w Rzeszowie. Pavlu ze zdumieniem 
zobaczył na ścianie obraz, który przedstawiał właśnie ów 
pułk. Niemca ogarnął sentyment i przychylniejszym okiem 
spojrzał na Kotulę. Załatwił mu zatrudnienie jako nauczycie-
la najpierw w Zwięczycy, a później w Rzeszowie. Franciszek 
Kotula pobierał wynagrodzenie, ale jego obowiązkiem było 
dbanie o eksponaty muzealne. Otrzymał nawet pieniądze na 
remont kamienicy i przystosowanie jej do celów muzealnych.

W rzeczywistości Kotuli wcale nie 
było lekko. Pavlu miał swoje humory 
i czasami potrafił dokuczyć muzeal-
nikowi. Niemcy wściekle poszukiwa-
li pochodzącego z połowy XVIII w. 
planu Wiedemanna. Karol Henryk 
Wiedemann był niemieckim inży-
nierem, który służył książętom Lu-
bomirskim i wykonał unikalny plan, 
przedstawiający wygląd Rzeszowa. 
Zamiarem Niemców było wywie-
zienie go do III Rzeszy. Szukali na 
próżno. Plan bezpiecznie ukryty le-
żał w domostwie rodzinnym Kotuli 
na Piasku w Głogowie. Dzięki temu 
nienaruszony przetrwał wojnę.

Franciszek Kotula otrzymał zezwolenie, aby do prac remon-
towych i przy organizowaniu muzeum zatrudniać Żydów 
z getta. Mieli oczywiście pracować za darmo i pod przy-
musem, jednak Kotula stwarzał im takie warunki, że woleli 
stawić się do pracy niż pozostawać w getcie. W zaułkach za 
rynkiem można było kupić trochę czarnorynkowego jedze-
nia i przemycić je do getta. Poza tym Kotula, który odnosił 
się z sympatią do Żydów, czynił pozory normalności, jakby 
wojny nie było. Jednocześnie kontaktował się z nimi w celu 
pozyskania zabytkowych judaików dla zbiorów muzeal-
nych. W ten sposób muzeum wzbogaciło się m.in. w lamp-
ki chanukowe, świeczniki, naczynia ceramiczne i metalowe 
oraz hebrajskie pergaminy.

Chociaż na grobie Franciszka Kotuli znajduje się inskryp-
cja, że był żołnierzem AK, w rzeczywistości w szeregi amii 
podziemia nigdy nie wstąpił. Jednak współpracował z kon-
spiratorami, którzy z oczywistych powodów skontaktowali 
się z nim. Stykał się przecież z Niemcami, z samym Pavlu, 
a więc mógł uzyskać jakąś przydatną w konspiracji infor-
mację. Dodatkowo akowcy powierzali mu na przechowanie 
niektóre rzeczy. W kamienicy była piwnica, do której Niem-
cy nigdy nie zaglądali. Jednak ryzyko i tak było duże i w ra-
zie wpadki Kotula bez wątpienia trafiłby do Auschwitz.

Po wycofaniu się Niemców Franciszek Kotula miał świado-
mość, że łupem złodziei i żołnierzy Armii Czerwonej może 
paść wyposażenie dworków ziemiańskich, które zostały 
opuszczone przez właścicieli. Wystarał się więc u władz woje-
wódzkich o zaświadczenie, a w zasadzie dwa zaświadczenia, 
bo jedne napisane w języku polskim i drugie w języku ro-
syjskim, z upoważnieniem na przewiezienie najcenniejszych 
rzeczy do muzeum. W ten sposób pozyskał kolejne ekspona-
ty. Muzeum, które przed wojną było społeczne, teraz zostało 
upaństwowione i stało się muzeum miejskim. Przed Kotulą 
otwierał się nowy rozdział życia jako muzealnika.

Robert Borkowski
PS. W przyszłym miesiącu kolejna trzecia część biogramu F. Kotuli.

fraNCISZeK KotULa – CZaS WoJNY
GŁoGoWSKIe BIoGrafIe

W ubiegłym miesiącu pisałem o życiu Franciszka Kotuli w okresie jego pracy nauczycielskiej. Pora na przed-
stawienie go w czasach wojennej grozy.

Franciszek Kotula wewnątrz muzeum znajdującym się przy 
rzeszowskim rynku.
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Co dla Pana oznacza zdrowy tryb życia? 

Zdrowy tryb życia to przede wszystkim świadomość, która 
stawia własne zdrowie na podium życiowych priorytetów. 
Dla czerpania pełni radości z życia, ciągłego rozwoju na 
wielu płaszczyznach – prywatnych czy zawodowych, ko-
nieczne jest zachowanie optymalnego zdrowia. Jego stan, 
zależny jest od wielu czynników, a ogromne znaczenie mają 
nasze codzienne decyzje, m.in. sposób odżywiania, aktyw-
ność fizyczna, redukcja stresu, odpowiednia ilość snu. 

Jak rozpocząć swoją przygodę ze sportem? Co poleca Pan 
początkującym?

Przede wszystkim warto, by niezależnie od dyscypliny osoba 
początkująca trafiła pod skrzydła trenera. Osoby doświad-
czonej, która indywidualnie do możliwości w danej chwili 
dopasuje plan treningowy i stworzy zarys drogi, którą należy 
iść, aby osiągnąć cel w odpowiednim czasie, bez ryzyka zła-
pania kontuzji. Osiągnięcie każdego celu wymaga zaangażo-
wania i czasu. Warto więc od razu trafić na odpowiednie tory 
i przy odrobinie motywacji ze strony trenera czerpać przy-
jemność ze stopniowych, rozsądnie osiąganych efektów. 

Jakie są – według Pana – najważniejsze zasady dotyczące 
aktywności fizycznej?

Mimo różnorodności dyscyplin główne zasady będą za-
wsze takie same. Plan treningowy – dopasowany indywi-
dualnie. Optymalna ilość regeneracji. Sposób odżywiania 
organizmu adekwatny do zapotrzebowania. Świadomość 
stanu zdrowia, czyli regularne, np. dwa razy do roku, mo-
nitorowanie poprzez badania krwi. Ewentualna dodatkowa 
suplementacja, mająca na celu uzupełnienie niedoborów, 
których nie udaje się uzupełniać z jedzenia. Wszystkie po-
wyższe punkty zazębiają się przy osiąganiu efektów i popra-
wie stanu zdrowia. Jeśli, powiedzmy, zaniedbana jest rege-
neracja, to efekty treningowe będą gorsze. Jeśli zaniedbany 
będzie sposób żywienia – również utrudni nam to osiągnię-
cie celu i progres. 

Czy zauważył Pan wzrost świadomości okolicznych miesz-
kańców w temacie zdrowego stylu życia oraz uprawiania 
sportu? Czy może wręcz przeciwnie – mieszkańcy mają 
niewielką wiedzę na ten temat?

Wzrost zainteresowania z pewnością jest wyraźnie zauwa-
żalny i coraz więcej osób korzysta zarówno z usług Klubu 
Are You Ready, jak i możliwości, jakie daje infrastruktu-
ra gminy Głogów Małopolski. Cała okolica jest niezwykle 
sprzyjająca aktywności fizycznej. Widać coraz więcej osób 
biegających, jeżdżących na rowerze. Trzeba jednak zazna-
czyć, że tak w skali gminy, jak i kraju, jest ogromnie wiele do 
zrobienia. Świadomość odnośnie korzyści, jakie dają ćwi-
czenia na siłowni i zajęcia fitness, jest dość niska. Jako Klub 
obraliśmy za priorytet propagowanie zdrowego trybu życia 
i pomoc, aby robić to w należyty sposób, czerpiąc z tego nie 
tylko przyjemność, ale przede wszystkim zdrowie.

Czy siłownia Are You Ready współpracuje z okolicznymi 
klubami sportowymi? 

W Are You Ready trenują zarówno takie osoby, którym za-
leży, aby po prostu poćwiczyć amatorsko, zadbać o kondy-
cję, spalić kilka kilogramów i poprawić sylwetkę czy rozła-
dować codzienny stres, jak i osoby bardziej zaawansowane, 
które trening siłowy lub zajęcia fitness wykorzystują do po-
lepszenia swoich osiągów w dyscyplinach, które uprawiają. 
Piłkarze Głogovii Głogów Młp. część swoich przygotowań 
do sezonu wykonują w Are You Ready. Prowadzimy rów-
nież zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci ze szkółki piłkar-
skiej Głogovii. W Klubie mamy również wielu indywidual-
nych sportowców, trenujących stricte pod swoją dyscyplinę.

Co wyróżnia siłownię „AYR” na tle innych tego typu obiek-
tów w okolicy?

Duży nacisk w Are You Ready kładziemy na indywidualne 
podejście do osób trenujących. Stąd w ofercie mamy treningi 
personalne, czy to typowo pod kształtowanie sylwetki, po-
prawę zdrowia, prewencję urazów, wyjście po kontuzji, czy 
indywidualną naukę boksu. Zależy nam, aby każdy wiedział, 
w jaki sposób osiągać swój cel. Kluczem dla nas jest komfort 
klientów na sali oraz zachowanie porządku. Przyjazna atmos-
fera zdecydowanie pomaga w osiągnięciu celu. Poza Klubem 
bardzo chętnie angażujemy się we wszelkie inicjatywy propa-
gujące zdrowy tryb życia, np. corocznie organizowany Bieg 
Zeloty w głogowskim Rezerwacie Przyrody „Bór”.

Czy prowadzą Państwo jakieś zajęcia grupowe? 

Zajęcia fitness są jednymi z najpopularniejszych form aktyw-
ności fizycznej w dzisiejszych czasach i niosą za sobą wiele 

WŁaSNe ZDroWIe Na poDIUM  
żYCIoWYCH prIorYtetÓW

Kilka słów o zdrowym stylu życia, sporcie i kształtowaniu charakteru. Czyli rozmowa z właścicielem klubu 
Are You Ready oraz trenerem personalnym, p. Damianem Pawlikiem.

Damian Pawlik, właściciel siłowni Are You Ready i trener personalny
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Przedstawiamy zmieniony skład:

– bramkarze: Piotr Lipka, Marcin Ginalski oraz Arnold Dudek; 

– pomocnicy: Dariusz Frankiewicz, Eryk Sarzyński, Adrian 
Chamera, Dawid Pałys-Rydzik, Piotr Codello, Damian Bo-
żek, Jakub Kądziołka, Przemysław Pyrdek i Adrian Szyszka 
(kontuzja);

– napastnicy: Krzysztof Szymański, Hubert Tarnowski, Igor 
Tarała oraz Maciej Hajkowicz; 

– obrońcy: Wiesław Kozubek, Marcin Brogowski, Konrad 
Hus, Bartek Kłak, Jakub Delekta, Tomasz Reichel oraz Ka-
mil Halat.

Trenerem pozostaje Adam Wałczyk.

W sezonie 2020/2021 w IV lidze podkarpackiej udział we-
zmą następujące zespoły: Izolator Boguchwała, Karpaty Kro-
sno, Ekoball Stal Sanok, Błękitni Ropczyce, Igloopol Dębica, 
JKS Jarosław, Orzeł Przeworsk, Polonia Przemyśl, Legion Pil-
zno, Sokół Nisko, Partyzant MAL-BUD1 Targowiska, Wisłok 
Wiśniowa, Watkem Korona Bendiks Rzeszów, Czarni Jasło, 
Sokół Kolbuszowa Dolna, Stal II Mielec, Lechia Sędziszów 

Małopolski, Piast Tuczempy, Start Pruchnik, Resovia II, Gło-
govia Głogów Małopolski oraz Stal II Stalowa Wola.

Życzymy Głogovii powodzenia w nadchodzących zmaga-
niach sportowych. Już teraz, w imieniu klubu, zapraszamy 
na kolejne „domowe” spotkania. Terminarz spotkań na 
własnym stadionie znajduje się w naszym kalendarium na 
27 stronie.

GŁoGoVIa WYStartUJe W tYM SeZoNIe 
W NoWYM W SKŁaDZIe 

Ludowy Klub Sportowy Głogovia Głogów Małopolski wykorzystał przerwę od spotkań na przebudowę ze-
społu. Jak wygląda kadra zespołu na sezon piłkarski 2020/2021?

korzyści zdrowotnych. Grupa pod okiem trenera, prócz 
poprawy zdrowia, lepszej kondycji i wyglądu, z czasem się 
integruje i wzajemnie motywując, napędza do regularnych 
treningów. W ofercie mamy grafik zajęć zróżnicowany pod 
kątem trudności i celu. Klient znajdzie u nas zajęcia intensyw-
ne na spalanie zbędnych kilogramów i poprawę kondycji, np. 
Power Step wykonywany na stepach, Trening Interwałowy, 
Obwodowy, czy popularną Tabatę. Są też zajęcia mniej inten-
sywne, nakierowane za to mocno prozdrowotnie na poprawę 
aparatu ruchu i funkcjonalności kręgosłupa typu Szkoła Krę-
gosłupa czy zajęcia TRX. W ofercie mamy również zajęcia 
z boksu, które prowadzi multimedalista Mistrzostw Polski, 
przyszły zawodowy bokser Kamil Lamczyk. Cała kadra tre-
nerska wyróżnia się solidną wiedzą, przyjaznym podejściem 
i posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć. A co ważne: 
każdy z nas jest pasjonatem sportu i zdrowego odżywiania.

Czy chciałby Pan skierować kilka słów do naszych Czytelników?

Aktywność fizyczna ważna jest dla osób w każdym wieku. 
Dla młodzieży, prócz właściwego rozwoju, spędzenia ak-
tywnie czasu, też jako ukształtowanie cech charakteru, np. 
wytrwałości, ambicji, zawzięcia, cierpliwości czy pokory. 
Pomaga zbudować większą pewność siebie. Dla osób star-
szych jest to rozładowanie stresu, możliwość polepszenia 
wyników w życiu zawodowym i utrzymanie zdrowia. Ak-
tywność fizyczna zdecydowanie spowalnia starzenie się na-
szego organizmu, i co w dzisiejszych czasach bardzo istotne 
– układu odpornościowego. Aktywny, zdrowy i silny orga-
nizm broni się przed infekcjami. Zapraszamy do Klubu Are 
You Ready na osiedlu Niwa przy ul. Kościuszki 2 – razem 
twórzmy aktywną gminę Głogów Małopolski!

Dziękuję za rozmowę.

Trener boksu, Kamil Lamczyk

Agnieszka Zawadzka, trener zajęć Tabata, Karate dla dzieci, Power step
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Projekt zakłada wdrożenie lokalnego pro-
gramu dla 24-osobowej grupy młodych 
osób (w wieku 15-29 lat) o charakterze 
profilaktycznym, edukacyjnym, opiekuń-
czo-wychowawczym, specjalistycznym, 
terapeutycznym, społeczno-kulturalnym, 
sportowym itp. Beneficjenci wezmą udział 
w spotkaniach ze specjalistami, pasjona-
tami różnych dziedzin, m.in. w zajęciach 
z socjoterapii, arteterapii, warsztatach z ani-
matorem liderów młodzieżowych, warsz-
tatach z trenerem beatboxingu, żonglerki 
cyrkowej, breakdance, zajęciach z doradcą 
zawodowym. W planowanych działaniach 
bazować będziemy na dorobku streetwor-
kingu, aby dotrzeć do młodych osób, zaciekawić, zasko-
czyć innymi formami aktywności. Proponowane działania 
będą miały również na celu nakierowanie młodych ludzi 

na refleksję nad swoją przyszłością. Ponad-
to młodzież będzie mieć możliwość wzięcia 
udziału w profesjonalnych szkoleniach: kur-
sie pierwszej pomocy, szkoleniu, jak założyć 
własną działalność, kursie na wychowawcę 
wypoczynku, animatora zabaw czy szkole-
niu baristy. W lokalu MGOPS w Głogowie 
Młp. będzie dostępna bezpłatna pomoc 
psychologiczna, prawna dla beneficjentów 
zadania i członków ich rodzin. Prioryte-
tem zaplanowanego przedsięwzięcia będzie 
zintegrowanie młodzieży, zachęcenie do 
działania, do zwiększenia swojej aktywno-
ści w środowisku lokalnym. Aranżowane 
zajęcia będą kładły nacisk na wykorzystanie 

indywidualnych preferencji i zdolności zrekrutowanych 
uczestników zadania GOTOWI DO ZMIANY. 

Koordynator projektu Justyna Ładoś

GOTOWI DO ZMIANY 
Tak brzmi nazwa nowego projektu dla młodzieży z terenu gminy Głogów Młp., realizowanego od czerwca 
do grudnia 2020 r. przez Stowarzyszenie Podkarpacki Klub Samorządności. Szereg ciekawych działań od-
będzie się dzięki pozyskanej dotacji z MRPiPS w ramach konkursu „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 
2020” w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Od wykluczenia do aktywizacji. 
Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”.

W najtrudniejszym konkursie – Grand Prix – rywalizowało 
łącznie 29 par, a trzynaście z nich po bezbłędnym przebiegu 
w konkursie podstawowym, zakwalifikowało się do rozgryw-
ki. Najszybszy i  bezkonkurencyjny okazał się reprezentant 
Klubu Jeździeckiego Strzała Krubiczew – Antoni Strzałkow-
ski na koniu Limelight van het Maressahof. Drugie i  trze-
cie miejsce należało do amazonki Klubu Preria Wilkowice 
Magdaleny Kamińskiej. Reprezentant gospodarzy – Tomasz 
Plewa na Micento uplasował się na wysokiej, piątej pozycji. 
Finał Średniej Rundy o Puchar Burmistrza Głogowa Małopol-
skiego p. Pawła Baja wygrał Mateusz Tyszko na koniu Lyjane-
iro Z. Drugi okazał się Paweł Kaleciński na Sun Paula, a trzecia 
pozycja należała do Agaty Skrzypiec na klaczy Berlina. 
Już teraz zapraszamy na kolejne zawody, które odbędą się 
w ostatni weekend sierpnia (28-30).

NIEDZIELA W SIODLE
W pierwszy weekend sierpnia na hipodromie Stadniny Koni „Leśna Wola” w Głogowie Małopolskim odbyły 
się Ogólnopolskie i Regionalne Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody. W imprezie wzięło udział 
150 zawodników z całego kraju i 250 koni. 
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Co Państwa skłoniło do przeprowadzki z Włoch do Polski, 
akurat do Głogowa Małopolskiego? 
Głogów Małopolski wybraliśmy trochę przypadkowo. Skusi-
ły nas ładne tereny, spokojna dzielnica oraz łatwy dojazd do 
Rzeszowa. W pobliżu jest wszystko, co potrzebne do życia. 
Jak odnajdują się Państwo wśród mieszkańców Głogowa 
oraz ogólnie w Polsce?
Dobrze. Musieliśmy się przyzwyczaić do zimy oraz krót-
kich dni, które trwają kilka miesięcy. We Włoszech dzień 
zaczyna się późno, budzik dostosowaliśmy do warunków 
panujących w Polsce. Na szczęście polska wiosna nadrabia 
swoim urokiem i pięknem. Głogów Młp. ma piękne tereny, 
a spacery po naszym lesie pomagają we wszystkim. 
Skąd pomysł na otwarcie restauracji „Woda i Mąka – Pinseria”?
„Woda i Mąka” powstała, ponieważ szukałem „czegoś innego”. 
Pizza we Włoszech jest wyszukanym posiłkiem, z najlepszymi 
produktami. Wiadomo, w miejscach turystycznych wygląda 
to inaczej, ale przyzwyczajony jestem do dobrej pizzy z małą 
ilością produktów. W Polsce najczęściej spotykana jest wersja 
amerykańska, gdzie nie do końca smaki są dobrane i wyraźne. 
Czym wyróżnia się Państwa restauracja na tle innych wło-
skich knajp?
Jesteśmy jedyną certyfikowaną pinserią w Polsce. Nasza 
pinsa jest na opatentowanej mieszance z Włoch. Jest lek-
kostrawna w porównaniu do zwykłej pizzy i całkiem inna 
w smaku – „chrupka i lekka”, tak najczęściej wypowiadają 
się nasi klienci. Produkty, które są na naszej pinsy, pochodzą 
z małych fabryk. Sery są wyrabiane według starych recep-
tur i najczęściej mają krótkie terminy ważności, ponieważ 
nie zawierają niepotrzebnych składników. Szynki również 
pochodzą z wybranych rodzinnych zakładów. Wszystko 
jest wyselekcjonowane oraz prawdziwe w smaku. Osobiście 
preferuję ten smak od klasycznej pizzy. U mnie w domu od 
zawsze – w każdą sobotę piekłem pinsę dla całej rodziny, 
był to taki rytuał i pretekst do posiedzenia razem. Dlatego 
postanowiłem przekazać ten smak tutaj w Polsce. 

Od jak dawna ją Państwo prowadzą?
Lokal funkcjonuje już od ośmiu miesięcy. 
Jakie przysmaki znajdziemy w menu „Wody i Mąki”? Sku-
piają się Państwo głównie na włoskich smakach czy może 
wprowadzają jakieś lokalne akcenty? 
Głównie jest to pinsa. Posiadamy świeże sery, takie jak Bur-
rata lub Stacciatella – trudno dostępne na polskim rynku. Są 
to głównie włoskie produkty. Z polskich produktów mamy 
owoce i warzywa. Ostatnio prym wiodą borówki – właśnie 
z Głogowa Małopolskiego. 
Czy mają Państwo jakieś plany na najbliższe lata? Może 
w przyszłości otwarcie restauracji w swoim mieście – Głogowie? 
Tak. Mamy w planach rozwój działalności i otwarcie po-
dobnego punktu w Głogowie Młp. Nasi klienci z Głogowa 
namawiają nas, by takie kroki podjąć.
W takim razie zapraszamy naszych czytelników do „Wody 
i Mąki” do Rzeszowa, a może już w niedalekiej przyszłości 
także i do Głogowa.
Dziękuję za rozmowę.

PINSA NA RODZINNE SPOTKANIA
Czym jest pinsa oraz jak smakuje prawdziwa włoska pizza, opowie Andrea Tommasi – właściciel włoskiej 
restauracji „Woda i Mąka – Pinseria”, prywatnie mieszkający w Głogowie Małopolskim.

Przygotowanie do badania. Badanie mammograficzne nie 
wymaga specjalnego przygotowania. Zaleca się jednak, by 
wykonywać to badanie podczas pierwszych 7 dni od pierw-
szego dnia miesiączki.

Przebieg badania. Do wykonania zdjęć mammograficznych 
pacjentka zdejmuje odzież osobistą od pasa w górę. Wyko-
nanie zdjęć trwa zaledwie kilka minut i jest całkowicie niein-
wazyjne. Standardowa mammografia piersi pozwala wykonać 
4 zdjęcia. Podczas badania piersi zostają uciśnięte, co umoż-
liwia uzyskanie wyraźnego i precyzyjnego obrazu. Pragniemy 
zaznaczyć, że zastosowany ucisk nie stanowi jakiegokolwiek 
zagrożenia dla zdrowia pacjentki. Wykorzystywana w trakcie 
badania dawka promieniowania jest minimalna.

Wskazania do wykonania badania. W grupach wiekowych, dla 
których mammografia piersi jest szczególnie ważnym elemen-
tem profilaktyki onkologicznej, znajdują się kobiety: od 40 do 
50 roku życia – zaleca się wykonanie zdjęć raz na 2 lata; w wieku 
powyżej 50 lat – zaleca się wykonanie badania corocznie.

Kobiety w grupie wiekowej 50-69 lat mają możliwość wy-
konania badania mammograficznego bez skierowania raz 
na dwa lata w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi.

Barbara Furman

BADANIE MAMMOGRAFICZNE
Mammografia jest badaniem obrazowym, wykorzystującym niewielką dawkę promieniowania rentgenow-
skiego. Skupia się przede wszystkim na rozpoznaniu zmian w obrębie gruczołu piersiowego.

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej ZOZ nr 2 w Rzeszowie zaprasza ko-
biety do wykonania badania mammograficznego. W celu uzyskania informa-
cji oraz ustalenia terminu prosimy o kontakt: numer telefonu: 17 861-36-34,  
e-mail: radiologia@zoz2.pl
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Do stworzenia najlepszych letnich koktajli używa się owo-
ców sezonowych. Przedstawiamy kilka propozycji pyszno-
ści, które możemy przygotować w domu. 

Orzeźwiający koktajl arbuzowy. Idealny na upały. Można go 
podawać w kilku wariantach, których bazą jest arbuz – oko-
ło 1,5 szklanki pokrojonego arbuza i kilka kostek lodu. Oto 
kilka z nich: arbuz + truskawki + mięta, arbuz + nektarynka, 
arbuz + banan, arbuz + mięta lub arbuz + banan + truskawki.

Koktajl pina colada. Pina colada to kwintesencja lata. Choć 
większość z nas kojarzy ją z popularnym drinkiem, można 
ją podawać także w wersji zdrowego, pożywnego koktajlu. 
Przygotowanie: w blenderze miksujemy 3/4 świeżego ana-
nasa (lub połowę, jeśli jest większy), szklankę mleka koko-
sowego, sok z połowy limonki, kilka kostek lodu i 2 łyżki 
ksylitolu (lub innego słodu). Dla uzyskania rzadszej kon-
systencji dodaj odrobinę wody. Sycący napój może z powo-
dzeniem zastąpić drugie śniadanie lub inną przekąskę.

Koktajl z owoców jagodowych. Owoce jagodowe – czyli ma-
liny, jeżyny, borówki, czarne jagody, porzeczki – to nieocenio-
ne źródło witamin i przeciwutleniaczy. Warto wykorzystać 
to zwłaszcza latem, gdy mamy ich pod dostatkiem. Sposób 
przygotowania: miksujemy 2 szklanki dowolnych owoców ja-
godowych z jednym bananem, kilkoma łyżkami jogurtu natu-
ralnego, 3 łyżkami mleczka kokosowego do smaku. Możemy 

też przygotować wersję bez mleka, dodając zamiast niego sok 
wyciśnięty z połówki cytryny i ewentualnie odrobinę wody.

Zielony koktajl oczyszczający. To prawdziwy detoks dla 
skóry. Wszystko, co będzie potrzebne to: jedno jabłko, jeden 
duży surowy ogórek, jedna gruszka, duża garść szpinaku, 
sok wyciśnięty z jednej cytryny. Owoce obierzmy ze skór-
ki, usuńmy gniazda i zmiksujmy wszystko w blenderze. Jeśli 
preferujemy rzadszą konsystencję, dolejmy odrobinę wody.

Smacznego!

orZeźWIaJąCe KoKtaJLe Na LetNIe UpaŁY
W upalny, letni dzień chętnie sięgamy po lody lub orzeźwiające, własnoręcznie przygotowane w domu kok-
tajle oraz smoothie. Są nie tylko pyszne i zdrowe. Stanowią bombę witaminową i orzeźwiają lepiej niż lody, 
a w dodatku nie są tak kaloryczne jak one. Warto wprowadzić je do swojego letniego menu.

Owoce te zawierają mało kalorii. Przykładowo w jednym 
kubku malin (około 120 g) znajdują się 64 kalorie. To do-
bra wiadomość dla osób na diecie. Zawierają również dużą 
dawkę błonnika. Co jeszcze znajdziemy w jednym kubku 
malin? Dużo antyoksydantów oraz minerałów. Kubek ma-
lin zawiera aż 32 mg witaminy C, czyli pokrywa w ponad 
50% dzienne zapotrzebowanie na tę witaminę. Maliny to 
również solidna dawka manganu. Już jeden kubek pokrywa 
dzienne zapotrzebowanie na ten ważny pierwiastek w po-
nad 40%. Maliny zawierają również magnez, żelazo, potas, 
miedź, fosfor i cynk. Dostarczają również witamin: K, E, B6, 
kwas pantotenowy oraz kwas foliowy.

Maliny na zdrowie. Jest wiele badań wskazujących, że je-
dzenie owoców takich jak maliny może mieć bardzo dobro-
czynny wpływ na zdrowie. Jedzenie malin może zapobiegać 
groźnym chorobom takim jak cukrzyca czy choroby ukła-
du krążenia. Duża zawartość polifenoli w malinach może 
zapobiegać wysokiemu ciśnieniu krwi. Maliny zawierają 
potężną dawkę antyoksydantów, które skutecznie walczą 
z wolnymi rodnikami i spowalniają starzenie się organizmu. 
Jedzenie malin, dzięki dużej ilości błonnika, pozytywnie 
wpływa na poziom insuliny, cukru we krwi oraz lipidów. 
Błonnik wspomaga również metabolizm, przez co łatwiej 

jest utrzymać szczupłą sylwetkę. Maliny chronią oczy przed 
szkodliwymi promieniami UV. Wszystko za sprawą zeak-
santyny – silnego antyoksydantu z grupy karotenoidów.

Jak włączyć dawkę malin do diety? Maliny świetnie sma-
kują w każdej formie. To niezwykle smaczna przekąska, do-
datek do porannego musli, owsianki czy deseru. Są również 
idealnym dodatkiem do soków i koktajli, które są bardzo 
zdrowym, prostym i smacznym sposobem na dostarczenie 
organizmowi dużej dawki witamin i minerałów. Płynna for-
ma ułatwia ich przyswajanie. Smakiem malin można delek-
tować się, sięgając także po soki.

LATO PACHNIE MALINAMI 
Malina często nazywana jest naturalnym cukierkiem. Nie bez powodu. Głęboki czerwony kolor i słodki 
smak przenoszą nas do czasów dzieciństwa. Poza przyciągającym wyglądem i smakiem, który trudno po-
równać do czegokolwiek, maliny mają jeszcze jedną ważną zaletę. Dostarczają naszemu organizmowi 
wiele cennych substancji odżywczych. Ale to nie wszystko.
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Głogów Młp.: Sklep „Super – Sam” GS*; 
Sklep Delikatesy „Dwójka” GS; Sklep 
Delikatesy „Centrum”; PIWEX Sklep 
firmowy ul. Długa (osiedle Słoneczne); 
Sklep nr 6 w Głogowie Młp. (osiedle Sło-
neczne) GS; Sklep p. Zofii Liszcz; Salo-
nik prasowy w Biedronce.
Wysoka Głogowska: SPAR; Sklep  
p. Furman
Budy Głogowskie: Sklep nr 10 – GS; 
Sklep p. Bober; Sklep p. Kogut
Przewrotne: Sklep p. Rusin; Sklep nr 9 
„Delikatesy Centrum” – GS
Styków: Sklep p. Pasek
Hucisko: Sklep nr 8 – GS
Zabajka: Delikatesy „Borówka”, Sklep 
KAMA
Miłocin: Delikatesy „Dwójka” – GS
Rudna Mała: Sklep nr 16 „Delikatesy 
Centrum” – GS
Lipie: Delikatesy „Premium” – GS
Rogoźnica: Sklep p. Marczydło

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

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

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

Gazeta ukazuje się na terenie powiatu  
rzeszowskiego.
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Tu można kupić 
„Ziemię Głogowską”

Kalendarium

15 sierpnia Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki 
Boskiej Zielnej), będące również Świętem Wojska Polskiego.

15 sierpnia
Mecz LKS Głogovia Głogów Młp. – Izolator Boguchwała.  
Godzina 17:00, stadion Głogovii przy ul Fabrycznej 10 
w Głogowie Młp.

26 sierpnia Mecz LKS Głogovia Głogów Młp. – JKS Jarosław. Godzina 
17:00, stadion Głogovii przy ul Fabrycznej 10 w Głogowie Młp.

31 sierpnia

Polskie święto państwowe, obchodzone co roku 31 sierpnia 
w rocznicę porozumień sierpniowych, ustanowione w celu 
upamiętnienia historycznego zrywu Polaków do wolności i nie-
podległości z 1980, który zapoczątkował proces upadku komu-
nizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej. 

6 września Mecz LKS Głogovia Głogów Młp. – Stal II Mielec. Godzina 
11:00, stadion Głogovii przy ul Fabrycznej 10 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!

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

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

Kronika Policyjna

5.07.br. – Nieumyślne spowodowanie śmierci mężczyzny w Głogowie Młp. 

5.07.br. - Kradzież sprzętu komputerowego oraz telefonu komórkowego w Głogowie Młp. 

6.07.br. – Oszustwo internetowe, dokonane za pośrednictwem portalu ogłoszenio-
wego przy zakupie telefonu komórkowego, na szkodę mieszkańca Głogowa Młp. 

7.07.br. – Dokonanie korekty staniu licznika w samochodzie ciężarowym w miej-
scowości Styków.

10.07.br. – Pobicie mężczyzny w miejscowości Głogów Młp. 

12-13.07.br. – Uszkodzenie mienia w postaci mocowań słupków ogrodzeniowych 
fontanny o wartości 600 zł. na szkodę Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp. 

17.07.br. – Nietrzeźwy kierujący w miejscowości Przewrotne.

23.07.br. – Groźby karalne kierowane wobec mieszkańca miejscowości Wysoka 
Głogowska.

24.07.br. – Uszkodzenie pojazdu marki VW w Głogowie Młp. wartości 2 000 zł na 
szkodę osoby prywatnej. 

27.07.br. – Groźby karalne kierowane wobec mieszkańca miejscowości Budy Gło-
gowskie.



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


