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Głosowanie trwać będzie od 30.10 do 13.11.2020 r.

– Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z tegorocznymi zasadami Budże-
tu Obywatelskiego, który daje możliwość zgłaszania projektów na rzecz mieszkań-
ców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania własnego osiedla. Budżet 
Obywatelski to wyjątkowa okazja do bezpośredniego współdecydowania o tym, na 
co zostanie wydana część środków budżetu miasta. W tym roku do dyspozycji miesz-
kańców Głogowa Małopolskiego jest 600 tysięcy złotych, na realizację 12 inwestycji. 
To daje naprawdę duże możliwości realizacji ciekawych i oryginalnych pomysłów. 
Osobami uprawnionymi do składania projektów i głosowania są mieszkańcy osiedla 
Centrum, Niwa, Zabajka, Wola Cicha, Rogoźnica oraz sołectwa Styków, które od 
stycznia 2021 roku będzie kolejnym osiedlem Głogowa Małopolskiego – informuje 
Paweł Baj, burmistrz Głogowa Małopolskiego.

Szczegółowe informacje na platformie: www.glogowmlp.budzet-obywatelski.org.

BUDżet oBYWateLSKI 2021.  
tY DeCYDUJeSZ

Zakończył się nabór projektów do Głogowskiego Budżetu Obywatel-
skiego. W imieniu Urzędu Gminy w Głogowie Małopolskim oraz wszyst-
kich mieszkańców gminy dziękujemy za aktywne wzięcie udziału i zgła-
szanie projektów. 

Zasady GłOsOWanIa: 
•	 Prawo	do	udziału	w	głosowaniu	ma	każdy	mieszkaniec	osiedla	Centrum,	Niwa,	Za-

bajka,	Wola	Cicha,	Rogoźnica	oraz	sołectwa	Styków.
•	 Każdy	uprawniony	mieszkaniec	ma	prawo	głosować	tylko	raz.
•	 Każdy	mieszkaniec	uprawniony	do	głosowania	może	zagłosować	na	maksymalnie	

3 projekty	(wszystkie	projekty	musisz	wybrać	w	trakcie	jednego	głosowania).
•	 Aby	 prawidłowo	 oddać	 głos,	 należy	 podać:	 imię	 i	 nazwisko,	 adres	 zamieszkania,	

3 ostatnie	cyfry	numeru	PESEL,	a	także	należy	potwierdzić	zawarte	oświadczenia.

Wydarzenia
Parakolarskie Mistrzostwa Polski 
W	 dniach	 18-20	 września	 odbyły	 się	
XII  Mistrzostwa	 Polski	 W  Kolarstwie	
Szosowym	 Osób	 Niepełnosprawnych.	
Jeden	 z  etapów	 zawodów	 zorganizo-
wany	 został	 w  Budach	 Głogowskich.	
W  mistrzostwach	 wystartowało	 60	 za-
wodników	z całej	Polski ...................str. 7

Gospodarka
Nowy obowiązek oznaczania mięsa 
na wagę
Zgodnie	z	rozporządzeniem	Ministerstwa	
Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi	od	30 września	
br.	 w	 życie	 weszły	 przepisy	 nakładające	
obowiązek	 znakowania	 mięsa	 sprzeda-
wanego	 na	 wagę	 grafiką	 przedstawiającą	
flagę	kraju	pochodzenia ....................... str. 9

kultura
V Sportowy Piknik Rodzinny i Półma-
raton w Centrum Natura Caritas
W	dniu	13	września	odbył	się	kolejny,	pią-
ty	Sportowy	Piknik	Rodzinny	w Centrum	
Natura	Caritas	w	Budach	Głog.	.......str.	15

Oświata
Sukces polskich uczniów na międzyna-
rodowej olimpiadzie matematycznej
Wśród	 laureatów	 znalazła	 się	 również	
uczennica	 z	Głogowa	Młp.,	 tegoroczna	
absolwentka	 Liceum	 Sióstr	 Prezentek	
–	 Aleksandra	 Kowalska,	 która	 prócz	
zdobycia	brązowego	medalu	na	olimpia-
dzie,	może	poszczycić	się	tym,	że	została	
czwartą	Polką,	która	jak	dotąd	reprezen-
towała	nasz	kraj	na	IMO................str.	17

Historia
Kaplica w Rogoźnicy
W	latach	1978-1989	na	obecnym	osiedlu	
Rogoźnica	w	Głogowie	Młp.	funkcjono-
wała	kaplica,	której	utworzenie	było	od-
dolną	inicjatywą	rogoźniczan .........str.	19

sport
Mistrzyni Polski i Europy z Głogowa 
Małopolskiego 
W	odbywających	się	w	pierwszy	weekend	
października	 zawodach	 Fitness	 Fit	 Kids	
&	Fitness	Aerobic,	które	rozgrywane	były	
w Gdańsku	w	Hali	Widowiskowo-Spor-
towej	AWFiS	Weronika	wywalczyła	 po-
dwójne	złoto,	zdobywając	najpierw	tytuł	
Mistrzyni	 Polski,	 a	 kolejnego	 dnia	 Mi-
strzyni	Europy ...................................str.	21

lifestyle
Akademia Prestige wspiera pracę jed-
nostek oświatowych
Wprowadzony	 w	 naszym	 państwie	 stan	
epidemii	przewrócił	nasze	życie	do	góry	
nogami.	Zamknięcie	 szkół	 i	 przedszkoli	
i ponowny	powolny	powrót	do	nich	oku-
piony	był	ogromnym	stresem	i	obciążony	
wielką	odpowiedzialnością..............str.	24 Obłoki srebrzyste nad Wysoką Głogowską
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W poniedziałek 12 października odbyła się nadzwyczajna 
sesja Rady Miejskiej Głogowa Młp., której głównym te-
matem była sprawa uciążliwości istniejącego zakładu Sa-
ria oraz planowana inwestycja na terenie zakładu. Jakie 
wnioski nasuwają się po tym spotkaniu?

Sesja	zwołana	została	przez	p.	Pawła	Ślęzaka,	Przewodniczą-
cego	Rady	Miejskiej	w	związku	z	planowanymi	przez	firmę	
Saria	inwestycjami	na	terenie	zakładu,	a	także	celem	wyja-
śnienia	wielu	nieprawdziwych	informacji,	które	w	ostatnim	
czasie	pojawiły	się	wokół	tej	sprawy.	

Pierwszy z omawianych tematów dotyczył planowanej bu-
dowy spalarni. Jak wygląda ta sprawa?

Spalarni	w	Przewrotnem	nie	będzie.	Od	samego	początku	
mówiłem,	że	jestem	przeciwny	jej	budowie.	Nadal	uważam,	
że	zakład,	który	obecnie	prowadząc	swoją	działalność,	nie	
radzi	sobie	z	występującymi	uciążliwościami	dla	mieszkań-
ców	(m.in.	uciążliwościami	zapachowymi),	nie	może	odpo-
wiedzialnie	zadeklarować,	iż	będzie	–	w	sposób	bezpieczny	
dla	 mieszkańców	 –	 prowadził	 spalarnię	 odpadów.	 Urząd	
Miejski	 w	 Głogowie	Młp.	 przystąpił	 do	 opracowania	 ne-
gatywnej	decyzji	środowiskowej	dla	tej	inwestycji.	Równo-
cześnie,	na	wniosek	radnych:	p.	Józefa	Zięby	(Przewrotne)	
i	p. Aleksandra	Jurka	(Styków),	rada	miasta	przyjęła	uchwa-
łę	o	przystąpieniu	do	sporządzenia	miejscowego	planu	za-
gospodarowania	przestrzennego	dla	terenu	m.in.	wokół	za-
kładu	w	Przewrotnem.

Jaka była reakcja Sarii na takie działania urzędu?

7	 października	 br.	 przedstawiciele	 firmy	 Saria	 złoży-
li	w	urzędzie	gminy	wniosek	o	 zawieszenie	postępowania	
związanego	 z	 budową	 spalarni.	Na	 tym	 etapie	 kończy	 się	
sprawa	związana	z	budową	spalarni	w	Przewrotnem.	

Dyskusja toczyła się również wokół drugiej planowanej 
przez firmę Saria inwestycji, to jest – budowy budynku 
magazynu chemii z instalacją chemiczno-antyodorową na 
terenie zakładu w Przewrotnem.

W	maju	br.	 firma	Saria	 złożyła	wniosek	o	wydanie	decy-
zji	środowiskowej	dla	kolejnej	inwestycji	–	tym	razem	an-
tyodorowej.	Czyli	takiej,	która	przynajmniej	w	założeniach	
ma	 ograniczyć	 obecnie	 występujące	 dla	 mieszkańców	
uciążliwości	 zapachowe.	 Uważam	 ten	 kierunek	 działania	
zakładu	za	słuszny.	Żałuję	tylko,	że	dopiero	teraz	firma	Sa-
ria	pochyla	się	nad	tym	problemem.	Obecnie	karta	 infor-
macyjna	o	przedsięwzięciu	jest	badana	przez	instytucje	do	
tego	zobowiązane,	m.in.	przez	inspektora	sanitarnego	i	re-
gionalnego	dyrektora	ochrony	środowiska.	

Kiedy taka instalacja zacznie działać? Kiedy mieszkańcy 
Przewrotnego będą mogli odczuć ulgę związaną z uciążli-
wościami zapachowymi? 

To	 zależy	 od	wielu	 czynników,	m.in.	 od	 terminów	 admi-
nistracyjnych,	 wyjaśnień	 inwestora,	 udziału	 stron	 w	 po-
stępowaniu	 i	 innych.	Wiem	także,	że	niektóre	organizacje	
społeczne	już	zapowiadają	chęć	udziału	w	procesie	admini-
stracyjnym.	Zapewne	będą	składane	przez	 strony	wnioski	
w	tej	sprawie,	co	wydłuży	cały	proces.	Być	może	będą	nawet	

odwołania	od	decyzji.	Obawiam	się,	że	 ta	 instalacja	może	
jeszcze	długo	nie	powstać.	

Występujące obecnie uciążliwości generowane przez za-
kład Saria są prawdziwą zmorą dla mieszkańców. Na sesji 
obecni byli również przedstawiciele instytucji, które po-
winny zajmować się kontrolą zakładu – Starostwo Powia-
towe i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Co 
powiedzieli radnym i mieszkańcom?

Niewiele.	Przedstawicielka	 starosty	p.	Lucyna	Sokołowska	
powiedziała,	że	od	czterech	miesięcy	trwają	kontrole	w	za-
kładzie	Saria	pod	kątem	analizy	pozwolenia	zintegrowane-
go	wydanego	przez	 starostę	 i	na obecną chwile nie będzie 
mówiła o żadnych szczegółach, ponieważ musi kierować się 
procedurami, którym nie może uchybiać.	Żadnych	konkre-
tów.	 To	 bardzo	 przykre,	 że	 przez	 tyle	 lat	 starosta	 nie	 był	
w	 stanie	poradzić	 sobie	 z	 tym	problemem.	Warto	pamię-
tać,	 że	 to	właśnie	 starosta	wydaje	pozwolenie,	 na	podsta-
wie	którego	zakład	Saria	może	działać.	Teoretycznie,	jeżeli	
występują	jakieś	problemy	z	działalnością	zakładu,	starosta	
możne	decyzję	zmienić	lub	ją	całkowicie	uchylić.	

A co powiedział przedstawiciel Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Ochrony Środowiska?

Podobnie	 jak	 przedstawiciel	 starosty,	 że	 zakład	 Saria	 jest	
systematycznie	 kontrolowany	 i	 dodał,	 że	 żadnych	 poważ-
nych	uchybień	nie	stwierdzono.	Generalnie,	że	zakład	dzia-
ła	poprawnie	i	nie	szkodzi	mieszkańcom.	

To przykre, zwłaszcza w kontekście skarg mieszkańców na 
występujące uciążliwości zakładu Saria. Co Pan o tym sądzi? 

Słuchałem	 tego,	 co	mówili	 przedstawiciele	 Starosty	Rze-
szowskiego	 i	Wojewódzkiego	Inspektoratu	Ochrony	Śro-
dowiska	 i	 po	 ludzku	 było	 mi	 przykro.	 Jak	 można	 było	
wmawiać	 ludziom,	 że	 w	 zasadzie	 z	 Sarią	 jest	 wszystko	
w	porządku,	albo	–	że	coś	już	wiemy,	ale	jeszcze	wam	tego	
nie	powiemy.	To	pytam,	po	co	pani	Sokołowska	przyjecha-
ła	na	sesję,	skoro	nie	miała	nic	do	powiedzenia?	Wszyscy	
dobrze	wiemy,	a	mieszkańcy	Przewrotnego	szczególnie,	że	
Saria	od	wielu	lat	utrudnia	życie	zwykłym	ludziom	i	od-
biera	 Przewrotnemu	 szansę	 na	 rozwój.	 Szkoda	 tylko,	 że	
przedstawiciele	 organów,	 które	mają	 prawo	 i	 obowiązek	
bronić	mieszkańców	przed	uciążliwościami	takich	zakła-
dów	jak	Saria,	o	tym	nie	wiedzą.

NaDZWYCZaJNa SeSJa Na teMat SarII 
Rozmowa z Pawłem Bajem, burmistrzem Głogowa Małopolskiego. 

Wystąpienie Arkadiusza Sokołowskiego, dyrektora zakładu Saria w Przewrotnem
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W  swoim	 wystąpieniu	 pani	 kurator	 pogratulowała	 bardzo	
dobrych	wyników	w nauczaniu	oraz	skutecznego	prowadze-
nia	działań	oświatowych	w czasie	obowiązywania	nauki	zdal-
nej	i w	czasie	trwania	pandemii.	Docenione	zostały	również	
nasze	działania	w pozyskiwaniu	 środków	zewnętrznych	na	
oświatę.	Tylko	w 2019	roku	była	to	kwota	5,6	mln	zł,	nie	licząc	
innych	programów	krajowych	–	ministerialnych.	Dodatko-
we	środki	na	oświatę,	które	gmina	pozyskała,	pozwalały	na	
rozszerzenie	 zakresu	 prowadzonych	 działań	 edukacyjnych,	
które	 w  istotny	 sposób	 zwiększyły	możliwości	 poszerzenia	
wiedzy	uczniów.	Najlepszym	tego	przykładem	jest	realizacja	
programu	 Erasmus	 przez	 Szkołę	 Podstawową	 w Głogowie	
Młp.	na	kwotę	ponad	800	tys.	zł.

Swoje	 sprawozdanie	 złożyli	 także	 dyrektorzy	 jednostek	
oświatowych.	Poinformowali	o wynikach	egzaminów	oraz	
o innych	działaniach	prowadzonych	w szkołach,	przedszko-
lach	i żłobkach.	Burmistrz	Paweł	Baj	podziękował	dyrekto-
rom	jednostek	oświatowych	i nauczycielom	oraz	pracowni-
kom	administracyjnym	 i obsłudze	 szkół,	 a  także	 służbom	
BHP,	które	w czasie	trwającej	pandemii	wykonują	zwielo-
krotnioną	pracę	na	rzecz	utrzymania	placówek	w wysokim	
reżimie	sanitarnym.

Gmina	na	swoim	terenie	prowadzi	9	szkół	i zespołów	szkol-
no-przedszkolnych,	w tym	zespół	szkół	ogólnokształcących	
i szkołę	muzyczną.	Działa	14	przedszkoli,	w tym	samorządo-
we	i niepubliczne	oraz	4	żłobki.	We	wszystkich	szkołach	na	
terenie	gminy	uczy	się	1848	uczniów,	w tym	138	na	poziomie	
średnim	w liceum	i technikum.	Do	szkoły	muzycznej	uczęsz-
cza	152	uczniów,	zaś	w przedszkolach	i żłobkach	przebywa	
łącznie	 1016	 dzieci.	 We	 wszystkich	 typach	 szkół	 pracuje	
339 nauczycieli,	w tym	23	to	nauczyciele	wspomagający.

W	ubiegłym	 roku	na	 realizację	 zadań	oświatowych	gmina	
przeznaczyła	kwotę	ponad	30	milionów	zł.	Największe	pozy-
cje	w wydatkach	to:	szkoły	podstawowe	–	kwota	14,8 mln zł	

oraz	przedszkola	–	kwota	4,7	mln	zł.	W 2019	roku	subwen-
cja	oświatowa	dla	szkół	i przedszkoli	wyniosła	17,7	mln	zł.	
Gmina	realizuje	również	zadania	własne	w oświacie,	do	któ-
rych	zalicza	 się	m.in.:	prowadzenie	oddziałów	przedszkol-
nych,	żłobków	i  innych	form	wychowania	przedszkolnego,	
stołówek	szkolnych,	organizacja	dowozu	uczniów.

DYSKUSJa o SpraWaCh ośWIatY
W dniu 30 września odbyła się sesja Rady Miejskiej w Głogowie Młp. Tematem przewodnim obrad była gło-
gowska oświata. W sesji udział wzięli zaproszeni goście, m.in. pani Małgorzata Rauch, Podkarpacka Kurator 
Oświaty oraz dyrektorzy szkół i jednostek oświatowych z terenu naszej gminy. 

Organizatorami	wydarzenia	są:	Nadleśnictwo	Głogów	Lasy	
Państwowe,	Ognisko	Towarzystwa	Krzewienia	Kultury	Fi-
zycznej	 „Sokół”	 w  Głogowie	 Młp.,	 Gmina	 Głogów	 Młp.	
oraz	Siłownia	Are	You	Ready	w Głogowie	Młp.

Na	 trasach	 znajdować	 się	 będą	 punkty	 kontrolne,	 któ-
rym	należy	zrobić	zdjęcie.	Uczestnicy	zostaną	wyposażeni	
w niezbędne	atrybuty:	rękawice	oraz	worki	na	śmieci.	Przy-
gotowano	 również	 nagrody.	 Nagrodę	 specjalną	 otrzyma	
uczestnik,	który	po	drodze	zbierze	największą	ilość	śmieci.	
Pozostałe	nagrody	przyznawane	będą	w dwóch	kategoriach:	
wagowa	oraz	objętościowa.	

BUSZoWaNIe I SprZĄtaNIe
na niedzielę 18 października br. zaplanowano ekologiczne wydarzenie sportowe pod nazwą „BUsZo-
wanie i sprzątanie”, czyli marszobieg na orientację, mający na celu promowanie zdrowego stylu ży-
cia wśród mieszkańców oraz właściwych postaw wobec środowiska naturalnego. na dystansie 5 km 
przygotowano pięć tras, których mapy uczestnicy otrzymają przed startem. Będzie je można pokonać 
samemu lub grupowo.
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Stop przed wejściem na pasy.	Obecnie	pieszy	ma	pierw-
szeństwo	 przed	 samochodem	 dopiero	 wówczas,	 gdy	 już	
wejdzie	 na	 pasy.	 Po	 sugerowanej	 zmianie	 pierwszeństwo	
będzie	miał	już	od	momentu	zbliżenia	się	do	przejścia.	Dla	
kierowców	oznacza	to	wzmożoną	czujność	podczas	zbliża-
nia	się	do	„zebry”.	Jednak	zmiany	dotkną	również	pieszych.	
Przed	wejściem	na	pasy	piesi	 będą	musieli	 zatrzymać	 się,	
jak	gdyby	przed	nimi	stał	znak	„STOP”.	Rozwiązanie	takie	
ma	na	celu	zapobieganie	sytuacjom,	w	którym	piesi	bezre-
fleksyjnie,	nie	zwracając	uwagi	na	nadjeżdżające	samocho-
dy,	wchodziliby	na	jezdnię	wprost	pod	koła.	W	sytuacji,	gdy	
pieszy	 nie	 zastosuje	 się	 tej	 zasady,	 policjanci	 będą	 mogli	
ukarać	go	mandatem.	

50 km/h przez całą dobę.	 Zmiany	planowane	 są	 również	
w	 limitach	 prędkości.	 W	 planach	 jest	 między	 innymi	 to,	
by	 przekroczenie	 przez	 kierowców	 prędkości	 o	 50	 km/h	
skutkowało	utratą	prawa	 jazdy	na	okres	3	miesięcy.	Obec-
nie	w	taki	sposób	są	karani	tylko	kierowcy,	którzy	jadą	zbyt	
szybko	w	terenie	zabudowanym.	Po	zmianie	przepisów	pra-
wo	jazdy	zostanie	zatrzymane	także	poza	nim.	Zaplanowano	
także	ujednolicenie	ograniczenia	prędkości	w	terenie	zabu-
dowanym	do	50	km/h	przez	całą	dobę.	W	tej	chwili	nocą,	po	
godz.	23,	kierowcy	mogą	jechać	60	km/h.	Niższa	prędkość	
ma	skrócić	drogę	hamowania	w	awaryjnej	sytuacji,	a	co	za	
tym	idzie,	podnieść	poziom	bezpieczeństwa	pieszych.

W naszej gminie trwa obecnie kampania informacyjno
-edukacyjna pn. „Przeciw pijanym kierowcom!”.	Organi-
zują	ją	wspólnie	gmina	Głogów	Małopolski	oraz	policjanci	
z	komisariatu	policji	w	Głogowie	Małopolskim.

– W mijającym okresie wakacyjnym odnotowano znaczną 
liczbę zdarzeń drogowych z udziałem nietrzeźwych kieru-
jących na terenie gminy Głogów Młp. Mając powyższe na 
uwadze, policjanci z rewiru dzielnicowych Komisariatu Po-
licji w Głogowie Małopolskim we współpracy z władzami 

gminy Głogów Małopolski organizują działania informacyj-
no-edukacyjne pn. „Przeciw pijanym kierowcom!”. Wspólne 
przedsięwzięcie policjantów Komisariatu Policji w Głogowie 
Małopolskim i przedstawicieli gminy Głogów Małopolski ma 
zwrócić uwagę kierowców na konsekwencje jazdy pod wpły-
wem alkoholu i jego negatywnych skutków. Głównym celem 
jest propagowanie zasady „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” oraz 
uświadomienie zarówno kierujących, jak i pasażerów, niejed-
nokrotnie będących świadkami jazdy pod wpływem alkoholu, 
o zagrożeniach na drodze oraz o skali problemu. W ramach 
działań mających zapewnić porządek i bezpieczeństwo pu-
bliczne, samorząd Głogowa Małopolskiego ze środków wła-
snych sfinansował 2 banery „Przeciw pijanym kierowcom”. 
W ramach prowadzonych działań głównym elementem kam-
panii będzie dotarcie do szerokiego grona odbiorców i zachęce-
nie do reagowania na przypadki jazdy pod wpływem alkoho-
lu. Świadkowie takich sytuacji poprzez właściwe reakcje mogą 
zapobiec wielu tragediom spowodowanym przez pijanych kie-
rowców. Praca nad modelowaniem właściwych postaw zacho-
wania to podstawowe zadanie profilaktyki i  rozwiązywania 
problemów alkoholowych	 –	 informuje	 asp.	 sztab.	 Sebastian	
Trala,	Kierownik	Rewiru	Dzielnicowych	Komisariatu	Policji	
w Głogowie Małopolskim.

BeZpIeCZeŃStWo Na DroGaCh 
Jeszcze w tym roku w życie mają wejść nowe przepisy zmieniające obowiązujące dotychczas zasady po-
ruszania się w rejonie przejść dla pieszych. Zmianie ma również ulec limit prędkości w terenie zabudowa-
nym, który obecnie wynosi 50 km/h w ciągu dnia oraz 60 km/h w godzinach nocnych. Jakie inne zmiany 
czekają uczestników ruchu drogowego oraz co w temacie bezpieczeństwa na drogach dzieje się w naszej 
gminie? O tym poniżej.

Decyzja	została	podjęta	w	porozumieniu	z	księdzem	prała-
tem	Adamem	Samelem	i	weszła	w	życie	z	dniem	14	wrze-
śnia	bieżącego	roku.	Odtąd	ksiądz	wikariusz	przejął	opiekę	
duszpasterską	 nad	 mieszkańcami	 osiedla	 Zabajka,	 gdzie	
obecnie	trwają	prace	nad	budową	nowej	świątyni.

Nie	zmienia	się	natomiast	sytuacja	księdza	Mikruta	w	pa-
rafii	pw.	Trójcy	Przenajświętszej,	w	której	nadal	pełnił	on	
będzie	obowiązki	wikariusza.

Nowym	kapelanem	Zakładu	Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	
Caritas	 został	 ksiądz	 Bogusław	 Bembenik,	 który	 obecnie	
jest wikariuszem głogowskiej parafii, a przez ostatnie sie-
dem	lat	był	kapelanem	szpitala	nr	2	w	Rzeszowie.

NoWY opIeKUN DUSZpaSterSKI DLa oS. ZaBaJKa
W związku z potrzebami duszpasterskimi wiernych w naszej gminie biskup rzeszowski Jan Wątroba podjął decyzję 
o zwolnieniu księdza dariusza Mikruta – wikariusza parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Głogowie Młp. – z obowiąz-
ków kapelana Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Caritas diecezji Rzeszowskiej w Głogowie Młp.
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Rok	 2020	 był	 dla	 grupy	 szczególny,	 ponieważ	mimo	 nie-
sprzyjającej	sytuacji	związanej	z	epidemią	została	ona	po-
wołana	do	życia.	Mimo	tego,	że	ciężko	było	trafić	na	dogod-
ny	moment,	 grupa	 zdecydowała	 się	 zainaugurować	 swoją	
działalność	w	dniu	11	lipca	br.

W	okresie	naszego	krótkiego	funkcjonowania	udało	nam	
się	 zorganizować	 kilka	 ciekawych	 wyjazdów	 i	 zwiedzić	
wiele	pięknych	miejsc.	Zwiedzając,	 jednocześnie	promu-
jemy	 naszą	 gminę	 poprzez	 prezentowanie	 barw	 gminy	
w	naszym	 logo,	 jak	 również	poprzez	 zawieranie	 kontak-
tów	z	 innymi	motocyklistami,	 grupami	 i	klubami	moto-
cyklowymi,	co	w	przyszłości	może	owocować	wspólnymi	
wyjazdami,	 ale	 także	 wspólnym	 wspieraniem	 inicjatyw	
społecznych	w	gminie.

– W szczególności zależy nam, by zachęcić do rejestrowa-
nia się w banku dawców szpiku kostnego. Pomimo pande-
mii koronawirusa dawcy szpiku kostnego potrzebni są cały 
czas, by ratować życie pacjentów chorych na nowotwory 
krwi. Dlatego staramy się, aby w najbliższym czasie umoż-
liwić bezpieczną rejestrację poprzez Internet. Wszystkich, 
którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat kryteriów 
dotyczących dawców oraz tego, jak wygląda droga od zare-
jestrowania się w bazie do momentu stania się aktywnym 
potencjalnym dawcą komórek macierzystych, zapraszamy 
do kontaktu. Jako dawcy komórek macierzystych mamy 
możliwość podarować chorym najcenniejszy dar, jakim 
jest szansa na życie – mówi	prezes	zarządu	grupy,	p.	Te-
resa	Tęcza.

Celem	grupy	jest	również	integracja	motocyklistów	ze	spo-
łeczeństwem.	 Organizuje	 ona	 ciekawe	 wyjazdy,	 na	 które	
zaprasza	 również	osoby	nie	będące	 jej	 członkami.	Relacje	

z	wyjazdów	organizowanych	przez	Głogowską	Grupę	Mo-
tocyklową	obejrzeć	można	na	prowadzonym	przez	nią	pro-
filu	na	portalu	Facebook	pod	nazwą:	Grupa	Motocyklowa	
Głogów	Małopolski	2020.

SpotKaNIe  
GŁoGoWSKIeJ GrUpY MotoCYKLoWeJ 

nastał czas spotkań związanych z zakończeniem sezonu motocyklowego. Podobnie stało się w przypadku 
naszej Głogowskiej Grupy Motocyklowej, której spotkanie odbyło się w dniu 26 września br. Członkowie 
grupy zebrali się na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego „Rajska dolina” w Pogwizdowie starym, 
aby omówić dotychczasowy okres funkcjonowania.

Ks.	Potyrała	od	2015	roku	pełnił	funkcję	wicedyrektora	Ca-
ritas	 Diecezji	 Rzeszowskiej.	 Od	 1	 września	 br.	 zastąpił	 na	
tym	stanowisku	ks.	Stanisława	Słowika,	który	w wieku	sie-
demdziesięciu	 lat	 przeszedł	 na	 emeryturę	 i  zakończył	 pra-
cę	 w  charakterze	 dyrektora	 Caritas	 Diecezji	 Rzeszowskiej.	
Funkcję	tę	pełnił	nieprzerwanie	przez	ponad	28	lat.	W tym	
czasie	ks.	Stanisław	Słowik	przyczynił	się	do	powstania	wielu	
wspaniałych	dzieł	i fundacji	na	rzecz	osób	samotnych,	cho-
rych,	 niepełnosprawnych.	 Również	 na	 terenie	 naszej	 gmi-
ny	Caritas	utworzył	swoje	placówki,	wspierał	mieszkańców	
w czasach	kataklizmów,	m.in.	po	gradobiciu	w 2012	r.	prze-
kazał	dla	mieszkańców	ponad	120	tys.	zł	w ramach	bezpo-
średniego	wsparcia.	Nowemu	księdzu	dyrektorowi	gratulu-
jemy	i życzymy	owocnej	pracy	na	rzecz	osób	potrzebujących.

Z WIZYtĄ U NoWeGo DYreKtora CarItaS 
Burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej 
w Głogowie Młp. Mariola Kot złożyli wizytę oraz pogratulowali ks. Piotrowi Potyrale, nowemu dyrektorowi 
Caritas diecezji Rzeszowskiej.
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W	niedzielnym	etapie,	rozgrywanym	w naszej	gminie,	ko-
larze	mieli	do	pokonania	11	kilometrów.	 Startowali	 z po-
działem	na	grupy	w zależności	od	stopnia	niepełnospraw-
ności	(H1-H5).	Wśród	nich	znalazł	się	m.in.	p.	Rafał	Wilk	
–	zawodnik	Stali	Rzeszów,	rywalizujący	w klasie	H4,	który	
zdobył	dwa	złote	medale.	Triumfował	on	zarówno	w Kiel-
narowej,	gdzie	wygrał	wyścig	w grupie	H4,	 jak	 i na	 trasie	
w Budach	Głogowskich	–	w indywidualnej	jeździe	na	czas.

W  sobotnich	 rozgrywkach	 trasę	 45	 kilometrów	 najszyb-
ciej	 pokonał	 startujący	 w  grupie	 H5	 p.	 Krzysztof	 Plewa,	

natomiast	 w  niedzielnym	wyścigu	 najlepszy	 czas	 spośród	
wszystkich	zawodników	osiągnął	p.	Rafał	Szumiec	z Krako-
wa,	który	rywalizował	w klasie	H3.

Organizatorami	 wydarzenia	 byli:	 Polski	 Związek	 Sportu	
Niepełnosprawnych	„START”	oraz	Fundacja	Rafała	Wilka	
„Sport	 jest	 jeden”.	Honorowy	 patronat	 nad	 imprezą	 objął	
burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj.

FOTORELACJA:	Adrian	Stykowski

paraKoLarSKIe MIStrZoStWa poLSKI 
W dniach 18-20 września odbyły się XII Mistrzostwa Polski w Kolarstwie szosowym Osób niepełnosprawnych. 
Jeden z etapów zawodów zorganizowany został w Budach Głogowskich. W mistrzostwach wystartowało 
60 zawodników z całej Polski.
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Środki	 w  wysokości	 747	 tys.	 zł	 trafiły	 do	 52	 jednostek	
ochotniczych	 straży	 pożarnych	 z  powiatu	 rzeszowskiego.	
Program	 „Mały	 strażak”	 obejmuje	 dofinansowanie	 za-
kupu	 sprzętu	 i wyposażenia.	 Jego	 celem	 jest	 podniesienie	
gotowości	 bojowej	 lokalnych	 służb	 ratowniczych	 poprzez	
doposażenie	w  sprzęt	 niezbędny	 do	 zapobiegania	 i  likwi-
dacji	skutków	katastrof	naturalnych,	ekstremalnych	zjawisk	
atmosferycznych	 lub	 awarii	 technicznych,	 które	 zagrażają	
życiu	i zdrowiu	osób,	mieniu	albo	środowisku	naturalnemu.

Jak	 zaznaczyła	 wojewoda	 podkarpacki	 Ewa	 Leniart,	 dobrze	
przygotowana	i wyszkolona	jednostka	Ochotniczej	Straży	Po-
żarnej	to	dla	lokalnej	społeczności	gwarancja	bezpieczeństwa.

– Bardzo często to właśnie wy, strażacy ochotnicy, dociera-
cie na miejsce zdarzenia jako pierwsi i  rozpoczynacie akcję 
ratunkową. Jestem przekonana, że dofinasowanie, które dziś 
trafia w wasze ręce, usprawni działania niosące pomoc i ra-
tunek okolicznym mieszkańcom. Niech będzie jak najlepiej 
wykorzystane i niech służy wam podczas akcji ratowniczych 
i pozwala szczęśliwie wrócić do domu	–	mówiła	wojewoda	
podczas	spotkania,	które	zostało	zorganizowane	w sali	ko-
lumnowej	PUW.

Wojewoda	 podkreśliła	 również	 ogromne	 wsparcie	 stra-
żaków	 podczas	 tegorocznej	 akcji	 przeciwpowodziowej.	
Podziękowała	 za	 zaangażowanie	 sił	 i  środków	 oraz	 pracę	
włożoną	w usuwanie	skutków	powodzi.	W ramach	prowa-
dzonej	akcji	ratowniczej	ponad	100	jednostek	OSP	poniosło	
straty	materialne,	ponieważ	będący	w ich	dyspozycji	sprzęt	
został	w wielu	przypadkach	nieodwracalnie	zniszczony	lub	
poważnie	uszkodzony.	W związku	z tym	zostało	zwiększone	

dofinansowanie	ze	strony	Narodowego	Funduszu	Ochrony	
Środowiska	 i  Gospodarki	Wodnej	 na	wsparcie	w  ramach	
„Małego	Strażaka”.

W	trakcie	ogłoszonego	naboru	w czerwcu	br.	zostało	złożo-
ne	583	wnioski	o dofinansowanie	na	łączną	kwotę	wsparcia	
ponad	7	mln	zł	(dane	w skali	województwa).

W	uroczystości	wzięli	udział:	poseł	na	Sejm	RP	Zbigniew	
Chmielowiec,	 podkarpacki	 komendant	 wojewódzki	 PSP	
nadbryg.	 Andrzej	 Babiec,	 prezes	 Zarządu	 Wojewódzkie-
go	 Funduszu	Ochrony	 Środowiska	 i  Gospodarki	Wodnej	
w  Rzeszowie	Adam	 Skiba	wraz	 z  wiceprezesem	 Bogusła-
wem	Kidą	oraz	przedstawiciele	jednostek	OSP.

Z	gminy	Głogów	Małopolski	wsparcie	otrzymały	jednostki:	
OSP	Rudna	Mała,	OSP	Rogoźnica,	OSP	Wysoka	Głogow-
ska,	OSP	Przewrotne,	OSP	Pogwizdów	Stary	 i OSP	Huci-
sko.	Łączna	suma	dofinansowania	do	blisko	90	tys.	złotych.

NoWY SprZĘt DLa StrażaKÓW 
W czwartek 24 września w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się uroczystość podpi-
sania i przekazania umów na wsparcie zadania realizowanego w ramach ogólnopolskiego programu finan-
sowania służb ratowniczych, który umożliwia dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochot-
niczych straży pożarnych. nabór wniosków był prowadzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wraz z narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pierwszy	 projekt	 zakłada	wykonanie	 chodnika	 o  długo-
ści	280	m	na	odcinku	od	ul.	Krasickiego	do	ul.	ks.	Ujdy.	
Drugi	–	wzdłuż	ul.	Królowej	Jadwigi	–	będzie	łącznikiem	
ul.  Piłsudskiego	 z  ul.	 Krasickiego.	Długość	 chodnika	 na	
tym	odcinku	to	ok.	220	m.	Wszystkie	prace	wykonuje	fir-
ma	EkoGłog	Sp.	z o.o.

– Budowa chodnika przy ul. Królowej Jadwigi była koniecz-
na. Bardzo często zdarza się, że po drodze chodzą piesi z pół-
nocnej części osiedla w kierunku centrum. Zaparkowane na 
jezdni samochody dodatkowo utrudniają mijanie się pojaz-
dów. Bardzo często dochodziło do niebezpiecznych sytuacji 
z udziałem kierowców. To bardzo dobra inwestycja. Również 
w tegorocznej edycji programu będę namawiał mieszkańców 
osiedla, aby głosowali za przeznaczeniem środków na po-
prawę bezpieczeństwa	–	powiedział	Andrzej	Brągiel,	radny	
z osiedla	Niwa.

ChoDNIK Na oSIeDLU NIWa 
Gmina przystąpiła do budowy odcinka chodnika na osiedlu niwa w Głogowie Młp. Inwestycja została zgło-
szona do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 2020. Mieszkańcy osiedla zagłosowali za realizacją 
tego zadania i przeznaczyli na ten cel całą przypadającą dla osiedla kwotę – 100 tys. zł.
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Nakaz	 ten	 wprowadziła	 Komisja	 Europejska.	 Dotyczy	 on	
jedynie	mięsa	sprzedawanego	na	wagę.	Jak	informuje	resort	
rolnictwa,	 flagi	 będą	musiały	 się	 pojawić	 tylko	 na	mięsie	
świeżym	na	wagę,	schłodzonym	i	zamrożonym	–	ze	świń,	
owiec,	kóz	i	drobiu.	Takim,	które	jest	sprzedawane	bez	opa-
kowań.	Nowe	 regulacje	nie	dotyczą	mięsa	 sprzedawanego	
w	opakowaniach	(również	wędlin).

W	sytuacji,	gdy	zwierzę	urodziło	 się	w	 jednym	kraju,	ho-
dowane	było	w	kolejnym,	a	ubój	nastąpił	w	jeszcze	innym	
–	flaga	dotyczyć	ma	miejsca	chowu.	Jeśli	natomiast	zwierzę	
urodziło	się	za	granicą,	a	hodowane	i	ubite	zostało	w	Polsce,	
będą	musiały	pojawić	się	dwie	flagi	Polski.

Kiedy	mięso	nie	musi	być	oznakowane	flagą?	Jak	wyjaśnia	
resort	 rolnictwa,	 nie	 każde	 świeże	mięso	 sprzedawane	 na	
wagę	będzie	musiało	być	oznakowane	flagą.	Nowe	przepisy	

nie	dotyczą	produktów,	które	zostały	już	oznakowanie	gra-
ficznie	jako	„Produkt	polski”,	czyli	mięsa	pochodzącego	od	
zwierząt	urodzonych,	hodowanych	i	ubitych	w	Polsce.	

NoWY oBoWIĄZeK oZNaCZaNIa MIĘSa Na WaGĘ
Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 30 września br. w życie weszły prze-
pisy nakładające obowiązek znakowania mięsa sprzedawanego na wagę grafiką przedstawiającą flagę 
kraju pochodzenia. 

W	programie	nie	znalazła	się	stała	 forma	dofinansowania	
do	 stanowisk	 pracy	 asystentów	 i	 koordynatorów,	 które	 to	
środki	przekazywano	 corocznie	 z	 celowej	 rezerwy	budże-
towej.	Celem	programu	 jest	wzmocnienie	 roli	 asystentów	
rodziny	w	systemie	wspierania	rodziny.	Asystenci	rodziny	
to	grupa	profesjonalistów,	która	aktywnie	wspierała	rodzi-
ny	z	dziećmi	w	tak	trudnym	czasie	epidemii	choroby	Co-
vid-19.	Wykonywanie	zadań	w	czasie	pandemii	 stanowiło	
dla	 tej	 grupy	 pracowników	 służb	 społecznych	 niezwykłe	
wyzwanie,	 które	 wiązało	 się	 ze	 zmianą	 dotychczas	 stoso-
wanych	metod	pracy	i	dostosowania	ich	do	nowej	sytuacji	
wymagającej	społecznego	dystansu.	

Asystent	 rodziny	ma	 na	 celu	 pracę	 z	 rodziną	 w	 proble-
mach	 nie	 tylko	 wychowawczych,	 lecz	 także	 w	 sprawach	
codziennych.	Realizowana	przez	niego	pomoc	polega	na	

wsparciu	w	przezwyciężeniu	trudności,	w	poprawie	sytu-
acji	życiowej,	by	w	przyszłości	rodzina	samodzielnie	po-
konywała	własne	problemy.

proGraM aSYSteNt roDZINY 
Minister Rodziny, Pracy i Polityki społecznej rozstrzygnął Program asystent rodziny na rok 2020. na realizację 
Programu gmina Głogów Małopolski otrzyma kwotę 2550,00 zł jako dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku 
do wynagrodzenia dla asystentów rodziny, aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19. 

poSIŁeK W SZKoLe I W DoMU 
W związku z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 
gmina Głogów Małopolski otrzymała dotację od Wojewody Podkarpackiego na realizację zadania na rok 
2020 w wysokości 309 330,00 zł.

Program	przewiduje	wsparcie	 finansowe	gmin	w	udzieleniu	
pomocy	w	formie	posiłku	lub	świadczenia	pieniężnego	w	po-
staci	zasiłku	celowego	na	zakup	posiłku	lub	żywności.	Pomoc	
taka	trafi	do	dzieci	i	młodzieży	oraz	osób	dorosłych,	spełniają-
cych	warunki	otrzymania	pomocy	wskazane	w	ustawie	o	po-
mocy	społecznej	oraz	kryterium	dochodowe,	tj.	150	proc.	kry-
terium	dochodowego	uprawniającego	do	świadczeń	z	pomocy	
społecznej	(792,00	zł	na	osobę	w	rodzinie	oraz	1051,50	zł	na	
osobę	 samotnie	 gospodarującą).	 Istotnym	 elementem	 Pro-
gramu	jest	zapewnienie	dzieciom	i	młodzieży	w	wieku	szkol-
nym	gorącego	posiłku	przygotowanego	w	stołówce	szkolnej.	

Celem	 programu	 jest	
ograniczenie	 zjawiska	
niedożywienia	 dzieci	
i	 młodzieży	 z	 rodzin	
o	niskich	dochodach	lub	
znajdujących	się	w	trud-
nej	sytuacji	oraz	osób	dorosłych,	w	szczególności	samotnych,	
w	podeszłym	wieku,	chorych	lub	osób	niepełnosprawnych.
Ww.	 pomoc	 zostaje	 przyznana	 w	 drodze	 decyzji	 admini-
stracyjnej	 po	 wcześniejszym	 przeprowadzeniu	 wywiadu	
środowiskowego.
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Burmistrz Głogowa Małopolskiego
OGłasZa

I	publiczny	przetarg	ustny	ograniczony	na	sprzedaż	nieruchomości	stanowiącej	własność	
gminy	Głogów	Młp.,	oznaczonej	jako	działka	ewidencyjna	nr	976/1	o	pow.	0,0108	ha,	po-
łożona	w	Głogowie	Małopolskim	obręb	Głogów	Małopolski	 gmina	Głogów	Małopolski	
objęta	KW	RZ1Z/00193646/5.
Cena	wywoławcza	nieruchomości:	
	–	976/1	–	5.000,00	zł	netto	+	23%VAT(1.150,00	zł),	łącznie	6.150,00	zł	brutto.
Teren	działki	objęty	jest	aktualnym	Miejscowym	Planem	Zagospodarowania	Przestrzenne-
go.	Działka	posiada	przeznaczenie	w	miejscowym	planie	–	teren	zabudowy	mieszkaniowej	
jednorodzinnej.	Oznaczona	na	rysunku	planu	symbolem	MN12.
Przedmiotowa	 działka	 położona	 jest	w	miejscowości	Głogów	Małopolski.	 Teren	 działki	
płaski.	Działka	posiada	kształt	dość	 regularny,	wydłużony.	Sąsiedztwo	stanowią	głównie	
nieruchomości	zabudowane	budynkami	mieszkalnymi	jednorodzinnymi.	Dojazd	odbywa	
się	z	drogi	publicznej	o	nawierzchni	utwardzonej	oraz	przez	działkę	sąsiednią.	Przez	dział-
kę	przebiega	sieć	kanalizacji	sanitarnej.	Na	nieruchomości	posadowiony	jest	słup	energii	
elektrycznej.
Termin	zagospodarowania	nieruchomości –	2	lata.
Cel	zbycia:	poprawa	zagospodarowania	działki	sąsiedniej.	
Powyższa	nieruchomość	nie	 jest	obciążona	żadnymi	hipotekami,	obciążeniami	i	ograni-
czeniami	z	wyjątkiem	przebiegu	sieci	kanalizacji	sanitarnej	i	słupa	energii	elektrycznej.
W	związku	z	powyższym	Nabywca	nieruchomości	 zobowiązuje	 się	w	chwili	podpisania	
umowy	zbycia	nieruchomości	do	ustanowienia	na	rzecz	Gminy	Głogów	Małopolski	i	 jej	
następców	prawnych	oraz	na	rzecz	spółki	EkoGłog	spółka	z	ograniczoną	odpowiedzial-
nością	i	jej	następców	prawnych	–	będących	każdoczesnymi	właścicielami	urządzeń	prze-
syłowych	–	nieodpłatnej	i	nieograniczonej	w	czasie	służebności	przesyłu	polegającej	na:
1)	prawie	korzystania	z	nieruchomości	obciążonej	w	granicach	pasa	służebności	o	szero-
kości	3	m	(po	1,5	m	w	obie	strony	od	osi	istniejącej	sieci	kanalizacyjnej),	polegającego	na	
trwałym	i	bezterminowym	zajęciu	tego	pasa	w	celu	posadowienia	w	nim	urządzeń	prze-
syłowych	i	ich	eksploatacji,	w	tym	konserwacji,	utrzymywania,	modernizacji,	przebudowy,	
wymiany,	odbudowy,	usuwania	usterek	i	awarii	urządzeń	wraz	z	prawem	dostępu,	wejścia,	
przechodu,	wjazdu	i	przejazdu	o	każdej	porze	wraz	z	wniesieniem	lub	wjazdem	niezbędne-
go	sprzętu	na	nieruchomość	obciążoną	w	celu	eksploatacji	urządzeń	przesyłowych,	w	tym	
konserwacji,	 utrzymywania,	modernizacji,	 przebudowy,	 wymiany,	 odbudowy,	 usuwania	
usterek	i	awarii	urządzeń;
2)	obowiązku	powstrzymania	się	przez	właściciela	nieruchomości	obciążonej	od	działań,	
które	 uniemożliwiłyby	 uprawnionemu	 z	 tytułu	 służebności	 dostęp	 do	 nieruchomości	
i	eksploatację	urządzeń	przesyłowych,	w	szczególności	na	obowiązku	powstrzymania	się	
przez	właściciela	nieruchomości	obciążonej	w	granicach	pasa	służebności	o	szerokości	3	m	
(po	1,5	m	w	obie	strony	od	osi	istniejącej	sieci	kanalizacyjnej)	od	działań,	które	mogłyby	
uniemożliwić	lub	utrudnić	korzystanie	ze	służebności,	w	szczególności	na	obowiązku	po-
wstrzymania	się	od	wznoszenia	budowli,	budynków	i	innych	obiektów,	urządzania	oczek	
wodnych	oraz	dokonywania	nasadzeń	drzew,	krzewów	i	roślinności	o	unikatowym	cha-
rakterze.
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.
Przetarg	ograniczony	jest	dla	właścicieli	gruntów	sąsiednich	z	uwagi	na	fakt,	iż	działka	nie	
posiada	bezpośredniego	dostępu	do	drogi	publicznej	oraz	jej	parametry	nie	wskazują	na	
samodzielne	zagospodarowanie	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	ze	zm.)	minął	w	dniu	3	
września	2020	roku.
Przetarg	 na	 sprzedaż	w/w	nieruchomości	 odbędzie	 się	w	 dniu	22 października 2020r. 
o	godz.	930	w	siedzibie	Urzędu	Miejskiego	w	Głogowie	Młp.	ul.	Rynek	1.
Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu	należy	 składać	na	piśmie	w	 sekretariacie	Urzędu	
Miejskiego	do	dnia	16 października 2020 roku.
Dowód	wpłaty	wadium	i	dowód	tożsamości	będą	warunkiem	dopuszczenia	do	przetargu.	
Lista	osób	zakwalifikowanych	do	przetargu	zostanie	wywieszona	na	tablicy	ogłoszeń	Urzę-
du	Miejskiego	w	Głogowie	Małopolskim	w	dniu	21	października	2020	roku.
Warunkiem	 przystąpienia	 do	 przetargu	 jest	 wpłacenie	 wadium	w	wysokości	 10% ceny 
wywoławczej brutto do	dnia 16 października 2020r.	na	konto	Urzędu	Miejskiego	w	Gło-
gowie	Małopolskim	prowadzonego	przez	Bank	Spółdzielczy	w	Głogowie	Młp.	nr	96	9159	
0000	 2001	 0000	 0114	 0005	oraz	 złożenie	w	dniu	przetargu	oświadczenia o zgodzie na 
nabycie działki przez współmałżonka.	 W	 przypadku	 uczestnictwa	 w	 przetargu	 tylko	
jednego	ze	współmałżonków	–	wymagane	jest	przedłożenie	pisemnego	oświadczenia	woli	
drugiego	współmałżonka	o	wyrażeniu	zgody	na	nabycie	nieruchomości	ze	środków	po-
chodzących	z	majątku	wspólnego	lub	złożenie	oświadczenia	woli	nabycia	nieruchomości	
z	majątku	odrębnego	–	art.	37	§	1	pkt	1	ustawy	z	dnia	25	lutego	1964	r.	Kodeks	rodzinny	
i	opiekuńczy	(t.j.	Dz.	U.	z	2017r.,	poz.	682	z	póżn.	zm.).	Powyższe	oświadczenie	należy	zło-
żyć	komisji	przetargowej	przed	rozpoczęciem	przetargu.	Osoba,	która	nie	złoży	oświadcze-
nia	o	zgodzie	małżonka	na	nabycie	nieruchomości	nie	zostanie	dopuszczona	do	przetargu.	
Nie	wymagana	jest	zgoda,	jeżeli	oboje	małżonkowie	przystąpią	wspólnie	do	przetargu. 
Okazanie	nieruchomości	przez	geodetę	gminnego	na	wniosek	zainteresowanych.
Wadium	przepada	jeżeli	osoba,	która	wygrała	przetarg	uchyliła	się	od	podpisania	aktu	no-
tarialnego.	Wypłata	wadium	dla	osób,	które	nie	wygrały	przetargu	nastąpi	w	ciągu	trzech	
dni	roboczych	od	dnia	zakończenia	przetargu.	Wadium	wpłacone	przez	uczestnika	prze-
targu,	który	wygrał	przetarg	zalicza	się	na	poczet	ceny	sprzedaży.	Cena	ustalona	w	przetar-
gu	jest	płatna	przed	zawarciem	umowy	sprzedaży	w	takim	terminie,	aby	wpływ	środków	
został	uwidoczniony	na	koncie	urzędu	przed	zawarciem	aktu	notarialnego.
Uczestnicy	przetargu	reprezentujący	osoby	fizyczne	i	prawne	winni	być	należycie	umoco-
wani.	Koszty	umowy	notarialnej	ponosi	nabywca.
Nieruchomości	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

I	publiczny	przetarg	ustny	nieograniczony	na	sprzedaż	zabudowanej	nieruchomości	sta-
nowiącej	własność	Gminy	Głogów	Małopolski,	oznaczonej	jako	działka	ewidencyjna	nr:	
1385/1	o	pow.	0,1291	ha,	położonej	w	Przewrotnem	gmina	Głogów	Małopolski	objętej	
Księgą	Wieczystą	RZ1Z/00054489/0.
Cena	wywoławcza	zabudowanej	nieruchomości:	
	–	działka	nr	1385/1–	20.000,00	zł.
Cena	działki	nie	została	objęta	podatkiem	vat	na	podstawie	art.	43	ust.	1	pkt	10	ustawy	
z	dnia	11	marca	2004	roku	o	podatku	od	towarów	i	usług	(t.j.	Dz.U.	z	2020r.	poz.	106	
ze	zm.).
Dla	danego	terenu	Gmina	nie	posiada	aktualnego	Miejscowego	Planu	Zagospodarowania	
Przestrzennego.	W	Studium	Uwarunkowań	i	Kierunków	Zagospodarowania	Przestrzen-
nego	Miasta	 i	Gminy	Głogów	Małopolski	działka	ww.	 leży	w	strefie	Rolno-Osadniczej	
oznaczonej	w	studium	symbolem	R	–	są	to	pozamiejskie	zespoły	osadnictwa	i	urządzeń	
infrastruktury	oraz	rolnicza	przestrzeń	produkcyjna	zwarte	kompleksy	terenów	rolnych	
z	niewielkimi	obszarami	lasów.	Działka	leży	w	terenach	istniejącej	zabudowy	mieszka-
niowej	jednorodzinnej	lub	zagrodowej	z	udziałem	usług	lub	drobnej	produkcji..	Działka	
nie	leży	w	terenach	przeznaczonych	do	rewitalizacji.	
Działka	położona	w	miejscowości	Przewrotne.	Teren	działki	lekko	pagórkowaty.	Deni-
welacja	występuje	w	niewielkim	zakresie	i	wynika	z	naturalnego	ukształtowania.	Parcela	
posiada	kształt	regularny,	wydłużony,	prostokątny.	Sąsiedztwo	stanowią	nieruchomości	
zabudowane	budynkami	mieszkalnymi,	jednorodzinnymi	(głównie	z	zabudową	gospo-
darczą),	działki	niezabudowane	wykorzystywane	rolniczo	oraz	obszary	zadrzewione	i	za-
krzewione.	Dojazd	odbywa	się	z	drogi	publicznej	o	nawierzchni	częściowo	utwardzonej.	
Działka	zabudowane	budynkiem	mieszkalnym	i	gospodarczym.	Dom	mieszkalny	to	bu-
dynek	parterowy,	niepodpiwniczony,	wykonany	w	technologii	murowanej,	kryty	dachem	
dwuspadowym.	Budynek	wyposażony	w	instalacje	sieci	energetycznej.	Woda	pobierana	
jest	ze	studni.	Toaleta	zlokalizowana	na	zewnątrz.	Sieci	gazowej	brak.
Termin	zagospodarowania	nieruchomości –	2	lata.
Cel	sprzedaży:	nieruchomość	zabudowana	przeznaczona	do	remontu.	
Powyższa	nieruchomość	nie	 jest	obciążona	żadnymi	hipotekami,	ciężarami	 i	ograni-
czeniami.
Termin	do	złożenia	wniosku	przez	osoby,	którym	przysługuje	pierwszeństwo	w	nabyciu	
nieruchomości	na	podstawie	art.	34	ust.	1	pkt	1	i	pkt	2	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997	roku	 
o	gospodarce	nieruchomościami	(t.j.	Dz.U.	z	2018	roku,	poz.	2204	z	późn.	zm.)	minął	w	dniu	 
2	września	2020	roku.
Termin	poprzedniego	przetargu:	20	grudnia	2018r.,	28.03.2019r.
Przetarg	na	sprzedaż	w/w	nieruchomości	odbędzie	się	w	dniu	22	października	2020r..	
o	godz.	1030	w	siedzibie	Urzędu	Miejskiego	w	Głogowie	Młp.	ul.	Rynek	1.
Dowód	wpłaty	wadium	i	dowód	tożsamości	będą	warunkiem	dopuszczenia	do	przetargu.	
Warunkiem	przystąpienia	do	przetargu	jest	wpłacenie	wadium	w	wysokości	10%	ceny	
wywoławczej	do	dnia	16	października	2020r.	na	konto	Urzędu	Miejskiego	w	Głogo-
wie	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	 oświadcze-
nia	 woli	 drugiego	współmałżonka	 o	 wyrażeniu	 zgody	 na	 nabycie	 nieruchomości	 ze	
środków	pochodzących	z	majątku	wspólnego	lub	złożenie	oświadczenia	woli	nabycia	
nieruchomości	z	majątku	odrębnego	–	art.	37	§	1	pkt	1	ustawy	z	dnia	25	lutego	1964	
r.	Kodeks	rodzinny	i	opiekuńczy	(t.j.	Dz.	U.	z	2017r.,	poz.	682	z	póżn.	zm.).	Powyższe	
oświadczenie	należy	złożyć	komisji	przetargowej	przed	rozpoczęciem	przetargu.	Oso-
ba,	która	nie	złoży	oświadczenia	o	zgodzie	małżonka	na	nabycie	nieruchomości	nie	zo-
stanie	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	
notarialnego.	Wypłata	wadium	dla	 osób,	 które	 nie	wygrały	 przetargu	nastąpi	w	 cią-
gu	 trzech	 dni	 roboczych	 od	 dnia	 zakończenia	 przetargu.	 Wadium	 wpłacone	 przez	
uczestnika	przetargu,	który	wygrał	przetarg	zalicza	się	na	poczet	ceny	sprzedaży.	Cena	
ustalona	w	przetargu	 jest	płatna	przed	zawarciem	umowy	sprzedaży	w	 takim	 termi-
nie,	aby	wpływ	środków	został	uwidoczniony	na	koncie	urzędu	przed	zawarciem	aktu	
notarialnego.
Uczestnicy	przetargu	reprezentujący	osoby	fizyczne	i	prawne	winni	być	należycie	umo-
cowani.	Koszty	umowy	notarialnej	ponosi	nabywca.
Nieruchomość	sprzedawana	jest	na	podstawie	danych	z	ewidencji	gruntów.
Szczegółowe	 informacje	 o	 przedmiotach	 sprzedaży	 można	 uzyskać	 w	 tut.	 Urzędzie,	
w	pokoju	nr	11,	w	godz.	od	800	do	1500	pod	nr	telefonu	(0-17)	789-70-33	oraz	na	stronie	
internetowej www.bip.glogow-mlp.pl i www.ziemiaglogowska.pl
Burmistrz	Głogowa	Małopolskiego	zastrzega	 sobie	prawo	do	unieważnienia	przetargu	
z	ważnych	przyczyn.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego

informuje, że 
na	tablicy	ogłoszeń	Urzędu	Miejskiego,	na	tablicy	ogłoszeń	w	Głogowie	Małopolskim	ob-
ręb	Rogoźnica	oraz	na	stronie	internetowej	www.bip.glogow-mlp.pl
został	podany	do	publicznej	wiadomości	

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
oznaczonych	jako	działki	nr	449/1	o	pow.	0,0006	ha,	449/2	o	pow.	0,0032	ha,	449/3	o	pow.	
0,0060	ha,	449/4	o	pow.	0,0009	ha,	449/5	o	pow.	0,0046	ha,	449/6	o	pow.	0,0020	ha,	449/7	
o	pow.	0,0034	ha,	449/8	o	pow.	0,0030	ha,	449/9	o	pow.	0,0029	ha,	449/10	o	pow.	0,0037	
ha,	449/11	o	pow.	0,0007	ha,	449/12	o	pow.	0,0048	ha,	449/13	o	pow.	0,0031	ha,	449/14	
o	pow.	0,0049	ha,	położone	w	Głogowie	Małopolskim	obręb	Rogoźnica	gmina	Głogów	
Małopolski	objęte	KW	RZ1Z/00084644/4	zostają	przeznaczone	do	zbycia	w	trybie	prze-
targowym..
Szczegółowe	informacje	można	uzyskać	w	siedzibie	Urzędu	Miejskiego,	tel.	17 789-70-33.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego, mgr Paweł Baj
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Organizatorem	 tego	 artystycznego	 spotkania	 był	 Miejsko
-Gminny	Dom	Kultury	im.	F.	Kotuli	w	Głogowie	Młp.	W	im-
prezie	uczestniczyło	22	osoby:	członkowie	Aktywnej	Grupy	
Twórców,	działającej	przy	Miejsko-Gminnym	Domu	Kultu-
ry	w	Głogowie	Młp.	 oraz	 zaprzyjaźnione	 grupy	 plastyczne	
–	Klub	Twórców	Sztuki	„ART-dekor”,	działający	w	Miejsko
-Gminnym	Ośrodku	Kultury	Sportu	i	Rekreacji	w	Sokołowie	
Młp.	i	grupa	„Supeł	Art.”	z	Majdanu	Królewskiego.

Do	 dyspozycji	 artystów	 były	 odrestaurowane	wnętrza	 za-
bytkowego	 dworku,	 którego	 dawnymi	 właścicielami	 była	
rodzina	 Błotnickich.	Murowany	 dworek	 Błotnickich	 (bu-
dowla	klasycystyczna)	wzniesiony	został	około	1833	roku.	
Wokół	dworku	zachowały	 się	 fragmenty	 ciekawego	parku	
krajobrazowego	w	stylu	angielskim,	z	rzadkimi	gatunkami	
drzew,	m.in.	tulipanowcem	amerykańskim	i	klonem	cukro-
wym.	Czytelne	nadal	są	również	dawne	alejki	grabowo-dę-
bowe.	Romantyczny	charakter	tego	miejsca	podkreśla	także	
usytuowany	przed	frontonem	dworu	malowniczy	staw	ob-
wiedziony	alejkami.	Obecnie	w	budynku	dworku	znajduje	
się	Samorządowe	Centrum	Kultury.

W	 swych	 poczynaniach	 twórcy	mogli	 wesprzeć	 się	 pora-
dą	ze	strony	p.	Anny	Baran	–	artysty	plastyka	z	Rzeszowa,	
która	dokonywała	indywidualnych	korekt	prac.	Na	niezwy-
kłość	spotkania	złożyło	się	wiele	aspektów:	wspólne	tworze-
nie,	podziw	„miejsc	niezwykłych”,	wyjątkowi	ludzie	–	ludzie	
z	pasją,	duże	zainteresowanie	ze	 strony	osób	postronnych	
i	oczywiście	udana	pogoda.

Monika Twardowska

„MaLUJeMY DWoreK BŁotNICKICh W DZIKoWCU”, 
czyli plener malarski aktywnej Grupy twórców oraz gości 

dzień 5 września 2020 roku był wyjątkowy zarówno pod względem przepięknej aury, jak i wizji artystycznych 
osób biorących udział w plenerze malarskim w dzikowcu.

Od 24 września w sali wystawowej Miejsko-Gmin-
nego domu Kultury w Głogowie Małopolskim podzi-
wiać można wystawę malarstwa p. Jolanty Inglot. 

Portrety,	 malownicze	 pejzaże	 oraz	 krajobrazy	 –	 to	 tylko	
niektóre	tematy,	jakie	przedstawiają	prace	p.	Jolanty.	Znala-
zły	się	na	nich	także	postacie	religijne	oraz	charakterystycz-
ne	dla	naszego	miasteczka	budynki,	 takie	 jak	m.in.	ratusz	
miejski.	 W	 swych	 pracach	 malarka	 przedstawia	 również	
motywy	kwiatowe	oraz	zwierzęta.

Wszystkich	spragnionych	obcowania	ze	sztuką	zapraszamy	
do	 zwiedzania	wystawy,	 która	otwarta	 jest	 dla	 zwiedzają-
cych	w	godzinach	pracy	MGDK	do	17	października.	

WYStaWa MaLarStWa JoLaNtY INGLot
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etNoKĄCIK 6/2020

„roZBIerZeMY WIaNeCZeK rUCIaNY, ZaŁożYMY SZMaCIaNY...”
W	czasie	niedawnej	 rozmowy	z	młodzieżą	 szkolną	na	 tematy	
związane	z	folklorem	zapytałem,	czy	wiedzą,	czym	są	oczepiny.	
Padła	oczywista	odpowiedź,	że	jest	to	moment	wesela,	o	półno-
cy,	gdzie	poprzez	złapanie	welonu,	bukietu,	muchy	czy	krawata	
wybierana	jest	nowa	para	młoda,	a	także	odbywają	się	przeróż-
ne,	 czasem	niewybredne	 zabawy.	 Jest	w	 tym	dużo	 racji	 –	 już	
mało	kto,	tym	bardziej	urodzony	w	obecnym	stuleciu,	zna	i	pa-
mięta	dawną	obrzędowość	weselną	–	ta	uległa	ogromnym	prze-
obrażeniom,	tracąc	swą	teatralność	i	przejmując	dużo	wzorców	
zachodnich.	Spójrzmy	jednak	wstecz.

W	czasie	wesela,	niezależnie	od	stanu	materialnego,	przed	kil-
kudziesięciu	laty	duży	nacisk	kładło	się	na	moment	przejścia	ze	
stanu	wolnego	w	stan	małżeński,	szczególnie	wśród	kobiet	–	był	
to	swoisty	koniec	wolności	obyczajowej,	podjęcie	nowych	obo-
wiązków,	 ale	 także	 zdobycie	 społecznego	 poważania.	 Różnice	
między	 pannami	 a	mężatkami	wyrażały	 się	w	 sposobach	 roz-
rywki,	 ale	 także	 stroju	–	kolorze	haftu,	 jak	u	Lasowiaków,	 czy	
w	nakryciu	głowy	–	panny	mogły	chodzić	z	odkrytą	głową,	no-
sić	wianek	 czy	 kwiaty	we	włosach	 –	mężatka	musiała	 używać	
nakrycia	głowy.	Słowo	„oczepiny”	czy	„czepienie”	pochodzi	od	
czepca	weselnego	–	który	był	uroczyście	nakładany,	najczęściej	
wkrótce	po	powrocie	z	kościoła.	Panna	młoda	siadała	na	stołku	
lub	dzieży	(klepkowej	misie,	w	której	zaczyniano	ciasto	na	chleb)	
na	środku	izby,	pod	centralnym	tragarzem	lub	w	komorze,	zaś	
swaszka	(świadkowa)	w	towarzystwie	innych	kobiet	zdejmowa-
ła	jej	wianek,	symbol	panieństwa	i	czystości.	Często	towarzyszył	
temu	udawany	opór,	a	nawet	ucieczka.	Gdzieniegdzie	uroczyście	
rozplatano	warkocz,	a	nawet	ścinano	włosy.	Obrzędowi	oczepin	
towarzyszyły	śpiewy	–	życzono	młodej	dostatku:

Oj, jak cię będą czepić, spoglądnij do nieba
Żeby twoje dzieci nie wołały chleba, 

a	 także	 „opłakiwano”	
utracone	 panieństwo,	
zaś	męska	część	wese-
la	 odpowiednimi	 pio-
senkami	 oraz	 hałaso-
waniem	 domagała	 się	
powrotu	 młodej.	 Po	
chwili	 panna	 młoda,	
już	w	zmienionym	na-
kryciu,	 powracała	 do	
gości	 i	 kontynuowano	
zabawę	 –	 w	 obrzędo-
wości	mężczyźni	 i	 ko-
biety	mieli	swoje	okre-
ślone	role.

Czasy	 niewątpliwie	 się	
zmieniają	 –	 obecne	
wesela	 również	 mają	
swój	 ustalony	 schemat	
–	 mają	 jednak	 bar-
dziej	 rozrywkowy,	 ale	
i	 kameralny	 charakter,	
ograniczony	do	bliskiej	rodziny	i	przyjaciół	–	dawniej	w	wesele	
angażowała	się	niemal	cała	wieś.	Obrzędy	zanikają,	ich	miejsce	
zajmują	 nowe	 –	ważne	 jednak	 jest,	 by	 forma	nie	 przesłaniała	
treści	i	celu	zawarcia	małżeństwa...

Wojciech Dulski

Źródła tekstowe:
Kotula F. „Przeciw urokom”, Warszawa 1989, „Folklor słowny osobliwy”, Lublin 1969
Krzyżanowski J (red.) „Słownik folkloru polskiego”, Warszawa 1965
Ryś J. „Wesele łąckie”, Rzeszów 1972

Para młoda w stroju ludowym z okolic Łańcuta,  
Źródło: http://ubioryludowe.muzeum 

etnograficzne.rzeszow.pl/stroj-slubny/ 

Jak	ważna	jest	świadomość	prowadzenia	własnego	archiwum	
rodzinnego?	 Czy	 zdajemy	 sobie	 sprawę	 z	 tego,	 że	 przyszłe	
pokolenia	będą	wiedziały	o	nas	dokładnie	 tyle,	 ile	po	sobie	
zostawimy?	A	nic	 tak	dobitnie	nie	świadczy	o	naszych	czy-
nach	jak	dokumenty,	pisma,	fotografie,	które	w	sposób	upo-
rządkowany	pozostawimy	po	sobie.	Bo	z	jakich	innych	źródeł	
mają	czerpać	informacje	o	nas	nasi	wnukowie,	prawnukowie,	
praprawnukowie	oraz	kolejne	pokolenia?	Od	tego,	jak	zadba-
my	o	rodzinne	archiwum	zależeć	będzie,	w	jaki	sposób	zosta-
niemy	zapamiętani.

Niestety	często	bywa	tak,	że	gdy	w	domu	robi	się	porządki,	wy-
rzuca	się	mnóstwo	rzeczy,	które	wydają	się	niepotrzebne.	Na-
leżały	do	nieżyjącego	już	dziadka	lub	babci,	nie	ma	ich,	więc	
rzeczy	po	nich	są	zbędne.	Zdjęcia,	które	dla	nich	były	cenną	
pamiątką,	 świadectwo	 urodzin	 czy	 chrztu,	 książeczka	 woj-
skowa,	akt	zawarcia	małżeństwa,	wszystko	 to	 już	 jest	bardzo	
stare,	 często	w	wielu	miejscach	 przetarte,	 wyblakłe,	 pognie-
cione.	Po	co	trzymać	takie	rzeczy?	Osobiście	przekonałem	się,	
że	w	przypadku	wielu	osób,	które	stają	przed	tym	dylematem,	
podejmowana	jest	ta	sama	decyzja.	Dokumenty,	które	tak	wie-
le	mogą	powiedzieć	o	naszych	przodkach,	po	prostu	 trafiają	
na…	śmietnik.

Dlatego	 warsztaty,	 które	 odbyły	 się	 18	 września	 w	 bibliotece,	
miały	pokazać,	jak	ważne	jest	przywiązywanie	większej	wagi	do	
przechowywania	rodzinnych	pamiątek.	Ich	celem	było	również	
zdobycie	wiedzy	na	 temat	dokonywania	poszukiwań	genealo-
gicznych,	 pozyskania	 umiejętności	 czytania	 ksiąg	 metrykal-
nych	czy	innych	dokumentów	zawierających	dane	o	przodkach.	
Warsztaty	 poprowadził	 archiwista	 z	 Archiwum	 Państwowego	
w	Rzeszowie	pan	Krzysztof	Łyko.	Odbyły	się	one	w	ramach	pro-
jektu	„Archiwa	Rodzinne	Niepodległej”.

Robert Borkowski

arChIWa roDZINNe NIepoDLeGŁeJ
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna we współpracy z archiwum Państwowym w Rzeszowie przeprowadzi-
ła warsztaty historyczno-genealogiczne dla mieszkańców naszej gminy.
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BIBLIoteKa poLeCa
syn pszczelarza, Kelly Irvin
Kiedy	 Debora	 Lantz	 przyjeżdża	 wraz	
z	 rodzeństwem	 i	matką	 do	 południo-
wego	Teksasu,	spodziewa	się	tam	zastać	
krainę	obfitości	 i	oazę	zieleni.	Rzeczy-
wistość	 jednak	 przedstawia	 się	 nieco	
inaczej,	a	maleńka	gmina	amiszów,	do	
której	 dołączyła	 rodzina	 Debory,	 bo-
ryka	się	z	 trudnościami	 i	 ledwo	wiąże	
koniec	z	końcem.	Debora	tęskni	za	do-

mem	i	zielonym	Tennessee,	lecz	nade	wszystko	pragnie	szczę-
ścia	matki,	wdowy	 z	 piątką	 dzieci,	 która	 przyjechała	 tu	 po-
ślubić	Stephena,	adoratora	sprzed	lat.	Teksas	napawa	Deborę	
wstrętem;	nie	może	pojąć,	po	co	Bóg	miałby	stworzyć	miejsce	
tak	ohydne,	pełne	dziwnych	zwierząt.	Poznaje	Fineasza	Kinga,	
syna	miejscowego	pszczelarza,	 okaleczonego	w	dzieciństwie	
w	wyniku	wypadku,	w	którym	zginęła	jego	matka.	

dziewczynka z sobiboru, Franco 
Forte, scilla Bonfiglioli
Wstrząsająca	historia	spotkania	w	nazi-
stowskim	obozie	zagłady	Sobibór.	Spo-
tkania,	które	zmieniło	wszystko.	Niem-
cy,	 rok	 1943.	 Hans	 Heigel,	 oficer	
rezerwy	 SS	 z	 miasteczka	 Osnabrück,	
nie	 rozumie	 ani	 nie	 wspiera	 polityki	
Trzeciej	Rzeszy.	 Jednak	z	obawy	przed	
represjami	 wobec	 rodziny	 zachowuje	

swoje	poglądy	wyłącznie	dla	siebie.	Najważniejsza	dla	niego	jest	
opieka	nad	żoną	i	córeczką	Hanne.	Odsuwa	na	bok	wartości	za	
cenę	spokoju,	lecz	jak	długo	uda	mu	się	uciekać	przed	prawdą	
o	okropnościach	wojny?	Hans	musi	stawić	czoło	rzeczywistości	
w	chwili,	gdy	spotyka	go	największa	tragedia,	jaka	może	spo-
tkać	ojca.	Jednocześnie	dowiaduje	się,	że	zostanie	wysłany	do	
okupowanej	Polski,	do	obozu	zagłady	Sobibór.	Po	dotarciu	na	
miejsce	nie	może	już	przymykać	oczu	na	potworności…

aru shah i koniec czasu, Roshani 
Chokshi
Aru	Shah	ma	 tendencję	do	naciągania	
prawdy	 –	 robi	 to,	 by	 zyskać	 sympatię	
w	prywatnej	szkole,	do	której	uczęszcza.	
Kiedy	jej	koledzy	z	klasy	latają	prywat-
nymi	odrzutowcami	na	egzotyczne	wa-
kacje,	ona	spędza	wolny	czas	w	Muzeum	
Starożytnej	Sztuki	 i	Kultury	 Indyjskiej,	
którego	kustoszem	jest	jej	mama.	Czy	to	
zatem	dziwne,	że	Aru	zmyśla	opowieści	

o	tym,	że	pochodzi	z	rodziny	królewskiej,	podróżuje	do	Paryża	
i	ma	własnego	szofera?	Pewnego	dnia	trójka	jej	kolegów	zja-
wia	się	w	domu	Aru,	żeby	przyłapać	ją	na	kłamstwie.	Nie	wie-
rzą	w	jej	opowieść	o	tym,	że	znajdująca	się	w	muzeum	lampa	
Bharaty	jest	przeklęta,	wyzywają	więc	Aru,	by	to	udowodniła.	
„Zapalę	ją	tylko	na	moment”	–	myśli	Aru.	A	potem	już	nigdy	
przenigdy	 nie	 będzie	 łgać.	 Zapalenie	 lampy	 rodzi	 poważne	
konsekwencje.	Aru	niechcący	uwalnia	Śpiącego,	starożytnego	
demona,	który	planuje	obudzić	Boga	Zniszczenia.	Jej	koledzy	
i	mama	zostają	zamrożeni,	a	Aru	musi	ich	uratować.	

MGBP w Głogowie Młp.

Od 2018	r.	projekt	„Mała	książka	–	wielki	człowiek”	realizo-
wany	jest	przez Instytut	Książki	w	Krakowie	w	ramach	ogól-
nopolskiej	kampanii	promującej	czytelnictwo	we	współpracy	
z	bibliotekami	publicznymi.	Wśród	bibliotek,	które	dołączyły	
do	 projektu,	 jest	 również	 Miejsko-Gminna	 Biblioteka	 Pu-
bliczna	w	Głogowie	Małopolskim.	Każde	 dziecko	w	wieku	
przedszkolnym,	 które	 odwiedzi	 naszą	 bibliotekę,	 otrzyma	
w prezencie	Wyprawkę	Czytelniczą,	a w niej:	książkę	„Pierw-
sze	czytanki	dla…”	dostosowaną	pod	względem	formy	i	tre-
ści	do	potrzeb	przedszkolaka	oraz	Kartę	Małego	Czytelnika.	
Za	 każdą	 wizytę	 w	 bibliotece,	 zakończoną	 wypożyczeniem	
minimum	 jednej	 książki	 z	 księgozbioru	 dziecięcego,	 mały	
czytelnik	otrzyma	kolorową	naklejkę	ze	zwierzątkami,	a	po	
zebraniu	dziesięciu	zostanie	uhonorowany	imiennym	dyplo-
mem	czytelnika,	potwierdzającym	jego	książkowe	zaintereso-
wania.	Oprócz	dyplomu	przedszkolak	otrzyma	także	drobny	
czytelniczy	upominek.	W wyprawce	znajdą	coś	dla	siebie	tak-
że	 rodzice	–	przygotowana	dla	nich	broszura	 informacyjna	
przypomni	o korzyściach	wynikających	z	czytania	dzieciom	
oraz  podpowie,	 skąd	 czerpać	 nowe	 inspiracje	 czytelnicze.	
Dzięki	akcji	dziecko	pozna	ważne	miejsce	na	czytelniczej	ma-
pie	dzieciństwa,	 jakim	 jest	biblioteka	 i  zostanie	pełnopraw-
nym	uczestnikiem	życia	kulturalnego.

Najwyższy	więc	czas	przygotować	się	na	długie	jesienne	popo-
łudnia	i	wieczory,	podczas	których	nie	powinno	zabraknąć	do-
brej	książki	–	dla	rodzica	i	dla	dziecka.	Warto	zatem	udać	się	do	
naszej	biblioteki,	gdzie	na	każdego	małego	czytelnika	w	wieku	
przedszkolnym	czeka	wyjątkowa	Wyprawka	Czytelnicza.

Dlaczego	warto	odwiedzić	z	dzieckiem	bibliotekę?
•	 Dziecko	pozna	miejsce,	które	może	odegrać	istotną	rolę	

w	jego	życiu	–	bibliotekę.
•	 Dowie	się,	że	biblioteka	oferuje	nie	tylko	bezpłatny	do-

stęp	do	książek,	ale	też	szeroką	ofertę	kulturalną.
•	 Wizyta	 w	 bibliotece	 uczy	 dziecko	 samodzielności,	 po-

dejmowania	własnych	wyborów	i	odpowiedzialności	za	
wypożyczoną	książkę.

MGBP w Głogowie Młp.

trZeCIa eDYCJa proJeKtU  
„MaŁa KSIĄżKa –  

WIeLKI CZŁoWIeK”
Od października ruszyła kolejna edycja wydawania 
wyprawek czytelniczych dla dzieci w wieku przed-
szkolnym. Ma ona zachęcić młodych czytelników 
do sięgania po książkę.
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Drodzy	 czytelnicy!	 Sami	możecie	 dostrzec	 każdego	 dnia,	
jaki	 potencjał	 wiedzy	 i	 wiary	 mamy	 w	 naszej	 młodzie-
ży,	 gdybym	zacytował	wiele	 ich	wypowiedzi,	 to	niektórzy	
z	Was	–	ze	łzą	w	oku	–	czytaliby	dalej	ten	artykuł.	Bóg	przez	
moich	wspaniałych	uczniów	pokazał	mi,	 że	warto	 zbliżać	
ich	 do	 Boga,	 choć	 czasem	wydaje	 się,	 że	wszystkiego	 nie	
przyjmują,	 że	 się	 buntują,	 że	mają	 swoje	 zdanie	 itd.?	Nie	
wolno	nam,	dorosłym,	się	zniechęcać,	mamy	dowód	na	to,	
że	nasza	młodzież	obdarzona	 jest	różnymi	talentami	 i	ro-
śnie	 nowe	 pokolenie	myślicieli	 i	 prawdziwych	marzycieli,	
którzy	 kochają	 Boga	 oraz	 człowieka	 –	 dają	 gwarancję	 na	
to,	 iż	podejmą	za	kilkanaście	 lat	odpowiedzialne	budowa-
nie	naszej	Ojczyzny	i	Kościoła.	Nie	ulegajmy	pesymizmowi,	
który	 często	 udziela	 się	 nam,	 dorosłym,	 ale	 dajmy	 szansę	
młodemu	pokoleniu	na	rozwój,	nie	tylko	poprzez	dostęp	do	
wynalazków	techniki,	ale	poprzez	czas,	który	im	poświęci-
my,	 rozmowy,	wspólnie	wykonywane	prace	 itd.	Nie	upły-
nie	dużo	czasu,	a	zobaczymy,	jakich	świadków	wiary	mamy	
obok	siebie,	w	naszych	domach,	tylko	trzeba	w	nich	uwie-
rzyć,	że	mogą	odkryć	w	sobie	piękno	Bożego	obrazu,	który	
został	dany	nam	wszystkim	od	Stwórcy.	

Sprawozdania	 z	 przebiegu	 Tygodnia	 Wychowania,	 któ-
re	przeczytałem,	 są	naszym	 lokalnym	świadectwem	żywej	
wiary,	która	w	naszych	rodzinach	jest	przekazywana	z	po-
kolenia	na	pokolenie.	Pan	Jezus	mówił:	Pozwólcie dzieciom 

przyjść do Mnie; nie	były	to	słowa	wypowiadane	„na	wiatr”,	
ale	konkretne	wskazania	–	 jak	mamy	podchodzić	do	naj-
młodszych	i	tych	dorastających.	Gubimy	się	w	odpowiedzi?	
Nie	popadajmy	w	marazm	duchowy,	ale	uwierzmy	w	Boga	
i	w	siły,	które	otrzymaliśmy	od	Niego,	tzn.	rozum	i	wolną	
wolę,	które	wyróżniają	nas	spośród	wszystkich	stworzeń.	

Na	koniec	refleksja	Johna	Meyendorffa:	Poza Bogiem czło-
wiek przestaje być autentycznie i w pełni ludzki. Niech	 te	
słowa	 i	 cały	artykuł	pomogą	nam	w	podejmowaniu	drogi	
miłości	miłosiernej;	każdego	dnia,	wobec	spotkanych	ludzi.

ks. Dariusz Mikrut

Warto SIĘ „prZeŁaMaĆ” W WYChoWYWaNIU
Kiedy w dniach 13-19 września bieżącego roku przeżywaliśmy X Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego 
pt. „Budujmy więzi”, postanowiłem kilka dni wcześniej zachęcić tak uczniów, jak i siebie do gruntownych 
obserwacji i sformułowania wniosków. 

Wychowywanie	 dzieci	 to	 proces,	 w	 którym	 ciągle	 uczą	
się	 one	 czegoś	nowego.	 Są	 ciekawe	 świata,	mają	naturalną	
motywację	 do	 uczenia	 się	 i	 czerpią	 radość	 z	 opanowywa-
nia	 nowych	 umiejętności.	 Kiedy	 dostaną	 słabszy	 stopień,	
nie	 krzyczmy,	 ale	 też	 nie	 bagatelizujmy	 tego.	 Jeśli	 dziecko	
nie	chce	się	uczyć,	rolą	rodziców	jest	wzbudzić	w	nim	po-
czucie	 odpowiedzialności,	 wytłumaczyć,	 do	 czego	 może	
doprowadzić	 taka	postawa	 i	 jakie	są	 jej	konsekwencje.	Po-
magając	swojemu	dziecku	w	nauce,	starajmy	się	odnosić	do	
rzeczywistości	 to,	 co	mu	 tłumaczymy,	podajmy	przykłady.	
Mobilizujmy	 je	 do	 samodzielnego	wyszukiwania	 informa-
cji	i	ich	omawiania.	Jeśli	sobie	nie	radzi	z	jakimś	zadaniem,	
powinniśmy	mu	pomóc,	aby	nie	zwątpiło	w	siebie.	Rodzice	
powinni	pokazać	dziecku,	że	czasami	też	czegoś	nie	wiedzą	
albo	 popełniają	 błędy.	 Stawiajmy	 racjonalne	wymagania	 –	
aspiracje	rodziców	wobec	dzieci	powinny	być	odpowiednie	
do	posiadanych	predyspozycji.	Rolą	rodziców	jest	motywo-
wanie	 do	 działania.	 Najlepsze	 efekty	 uzyskamy,	 gdy	 sami	
staniemy	się	inspiracją	dla	nich.	Rozwijajmy	więc	naturalną	
ciekawość	dzieci i	dajmy	przykład	własnym	postępowaniem 
– jeżeli	rodzice	chodzą	do	biblioteki,	muzeum,	kina,	ogląda-
ją	ciekawe	programy	TV,	czytają	książki	i	czasopisma,	często	
dyskutują	na	różne	tematy,	mają	swoje	hobby	–	dzieci	to	wi-
dzą	i	wtedy	będą	bardziej	skłonne	poszerzać	swoją	wiedzę.	
Spędzajmy	wspólnie	z	dziećmi	czas	wolny,	grajmy	z	dzieć-

mi	w	gry	edukacyjne,	zabawy	logicz-
ne,	 np.	 krzyżówki.	 Uświadamiajmy,	
że	 nauka	 jest	ważna.	 Interesujmy	 się	
tym,	co	wydarzyło	się	w	szkole	–	jeżeli	
rodzice	 będą	 wiedzieć,	 w	 czym	 tkwi	
kłopot,	zazwyczaj	będą	mogli	pomóc	
i	udzielić	wsparcia.	Wdrażajmy	dzieci	
w	systematyczność,	uczmy	dobrej	or-
ganizacji	pracy,	odrabiania	lekcji	o	tej	
samej	porze,	zadbajmy	o	odpowiednie	
miejsce	do	nauki.	Pomagajmy	w	odra-
bianiu	 lekcji	 i	 pokonywaniu	 trudności,	 ale	nie	odrabiajmy	
zadań	za	dzieci.	Dajmy	im	szansę	samodzielnego	rozwiąza-
nia	zadania,	a	tym	samym	doświadczenia	sukcesu.	To	budu-
je	wiarę	we	własne	możliwości	i	rozwija	motywację	do	pracy.	
Szukajmy	mocnych	stron	swoich	dzieci	i	je	wykorzystujmy.	
Chwalmy	nie	tylko	za	osiągnięcia,	ale	też	za	włożony	wysi-
łek.	Nie	porównujmy	dziecka	do	rodzeństwa,	kolegów,	lecz	
do	poprzedniego	jego	poziomu	umiejętności,	bo	to	uświa-
damia	mu	jego	postępy	i	motywuje	do	dalszej	pracy.

Dzieci	potrzebują	zrozumienia	ze	strony	rodziców,	wsparcia	
i	wiary,	że	sobie	poradzą.	Muszą	mieć	oparcie	w	swoich	ro-
dzicach.	To	wzmacnia	ich	motywację	do	nauki.

Tomasz Wiśniewski

JaK WZBUDZaĆ U DZIeCI  
poZYtYWNĄ MotYWaCJĘ Do NaUKI?
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W dniu 13 września odbył się kolejny – piąty sporto-
wy Piknik Rodzinny w Centrum natura Caritas w Bu-
dach Głogowskich. W tym roku wydarzenie zosta-
ło wsparte obchodami 450-lecia lokacji Głogowa 
Młp., a Burmistrz Paweł Baj objął Patronat Honorowy 
nad imprezą.

W	ramach	tego	wydarzenia	zorganizowany	został	czwarty	
Półmaraton	 „Biegam	 i	Wspieram”	na	dystansie	 21,1	 kilo-
metra	oraz	Marsz	Nordic	Walking	na	5	kilometrów,	których	
start	ruszył	o	godzinie	11.00.	Zapewniony	został	profesjo-
nalny	pomiar	czasu.	W	ramach	imprezy	zorganizowane	zo-
stały	liczne	atrakcje	dla	dzieci	i	młodzieży	–	między	innymi	
dmuchany	statek,	potyczki	łuczników	czy	też	Bumper	Ball	
oraz	biegi	dla	dzieci	na	dystansach	100,	400	i	800	metrów	
w	podziale	na	kategorie	wiekowe.	

Kolejną	atrakcją	było	stoisko	partnera	imprezy	–	Nadleśnic-
twa	 Głogów	 Młp.,	 które	 dodatkowo	 przekazało	 materia-
ły	 promocyjne	dla	 uczestników	pikniku	oraz	ufundowało	
nagrody	dla	najlepszej	zawodniczki	 i	zawodnika	z	Głogo-
wa	Młp.	Każdy	z	uczestników	wydarzenia	mógł	kupić	za-
piekankę	wykonaną	przez	pracowników	Centrum	Natura,	
kiełbaskę	z	grilla	oraz	zamówić	kawę	i	napoje,	a	dla	biegaczy	
został	przygotowany	bigos.	

Swoje	 prace	 artystyczne	 prezentowała	 Aktywna	 Grupa	
Twórców	z	głogowskiego	Domu	Kultury.	 Jak	co	 roku	 tra-
sa	 biegu	 oraz	 rajdu	 nordic	 walking	 przebiegała	 drogami	
szutrowymi	przez	tereny	leśne	Nadleśnictwa	Głogów	Młp.	
oraz	 Rezerwat	 Przyrody	 Zabłocie.	 Dla	 biegaczy	 ustawio-
nych	zostało	6	punktów	odżywczych,	których	obsługę	za-
pewnili	niepełnosprawni	pracownicy	Centrum	Natura	Ca-
ritas	i	młodzi	wolontariusze.	Każdy	z	uczestników	zawodów	
otrzymał	pamiątkowy	medal,	a	najlepsi	zawodnicy	puchary	
i	nagrody.	Również	dzieci	w	swoich	kategoriach	zostały	na-
grodzone	pucharami.	

Oczywiście	 w	 tym	 roku	 zostały	 wprowadzone	 ograniczenia	
związane	z	liczebnością	uczestników,	co	spowodowało	bardzo	
szybkie	wyczerpanie	limitu	miejsc	startujących	zawodników.	

W	kategorii	Open	Kobiet	zwyciężyła	z	czasem	1.38,24	Kin-
ga	Walania-Bronhard	z	TKKF	Sokół	Głogów	Młp.,	a	wśród	
panów	Mariusz	Turczy	ze	Zmitek	Team	Nowa	Dęba	z	no-
wym	rekordem	trasy,	wynoszącym	1:20:13.	Natomiast	naj-

lepszymi	zawodnikami	z	naszej	gminy	zostało	małżeństwo	
Kingi	i	Rafała	Bronhardów.

Puchary	 i	 nagrody	wręczone	 zostały	 przez	 burmistrza	 Pawła	
Baja,	dyrektora	ROPS	Jerzego	Jęczmienionkę,	wiceprzewodni-
czącą	Rady	Gminy	Barbarę	Madej	i	leśniczego	Andrzeja	Drausa.	

Współorganizatorami	 oraz	 partnerami	 wydarzenia	 byli:	
Fundacja	 Centrum	 Animacji	 Społecznej,	 UMiG	 w	 Gło-
gowie	Młp.,	Nadleśnictwo	Głogów	Małopolski,	Warsztaty	
Terapii	Zajęciowej	w	Kolbuszowej,	Miejsko-Gminny	Dom	
Kultury	w	Głogowie,	UKS	IKAR,	Cukiernia	Ciastomaniak	
i	Kwiaciarnia	Kwiaty	Niva.	

Daniel Jakubowski

V SportoWY pIKNIK roDZINNY I pÓŁMaratoN 
W CeNtrUM NatUra CarItaS 

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Głogowie Małopolskim sp. z o. o., 

ul. Kościelna 8, 36-060 Głogów Małopolski
TBS	w Głogowie	Małopolskim	sp.	z o.o.	oferuje	usługi	w zakresie:
•	 budowania	domów	mieszkalnych	i ich	eksploatacji	na	zasadach	najmu
•	 przeprowadzania	remontów	i modernizacji	obiektów	przeznaczonych	na	zaspokajanie	potrzeb	mieszkaniowych	na	

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

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

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

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

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

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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Mimo	tego,	że	oficjalnie	zawody	odbyć	się	miały	w	Rosji,	to	
pandemia	pokrzyżowała	organizatorom	plany	i	uczestnicy	
rozwiązywali	zadania	w	swoich	krajach.	Międzynarodowa	
Olimpiada	Matematyczna	(IMO)	to	najstarszy	wśród	pre-
stiżowych	konkursów	przedmiotowych,	w	których	rywali-
zują	wybitne	nastolatki	z	całego	świata.	Co	roku	organizo-
wana	jest	w	innym	kraju.	

W	 związku	 z	 pandemią	 uczniowie	 rozwiązywali	 zadania	
w	specjalnych	centrach	egzaminacyjnych.	Polskie	centrum	
stworzono	 na	 Wydziale	 Matematyki	 i	 Informatyki	 Uni-
wersytetu	 Jagiellońskiego.	 Zadania	 rozwiązywało	 w	 nim	
pięciu	 z	 sześciu	 reprezentantów	Polski	 i	 jeden	 Słoweniec,	
który	przebywał	akurat	w	Polsce	na	obozie	matematycznym	
Maths	 Beyond	 Limits.	 Szósta	 reprezentantka	 Polski,	 któ-
rą	jest	pochodząca	z	Głogowa	Młp.	Aleksandra	Kowalska,	
startowała	z	Wielkiej	Brytanii,	gdzie	rozpoczyna	studia.	Za-
wody	odbywały	się	pod	okiem	kamer	oraz	przedstawicieli	
kadry	naukowej	z	Niemiec.	

Polscy	reprezentanci	doskonale	poradzili	sobie	z	zadaniem,	
zdobywając	szóste	miejsce	spośród	105	państw,	które	bra-
ły	w	nim	udział.	Polskich	nastolatków	wyprzedziły	jedynie	
reprezentacje	 Chin,	 Rosji,	 USA,	 Korei	 Południowej	 oraz	
Tajlandii.	 Tegoroczni	 przedstawiciele	 Polski	 pobili	 wynik	
sprzed	dwóch	lat,	gdy	nasi	matematycy	zajęli	dziewiątą	po-
zycję,	co	również	uznano	za	doskonały	rezultat.	Wcześniej	
Polska	była	w	pierwszej	dziesiątce	olimpiady	matematycz-
nej	w	1981	roku,	ale	wtedy	startowało	tylko	27	krajów.	

Medale	w	konkursach	przedmiotowych	przyznaje	 się	 ina-
czej	niż	w	sporcie	–	nie	tylko	najlepszej	trójce,	lecz	propor-

cjonalnie	grupom	wybitnych	uczniów,	między	którymi	róż-
nice	zwykle	bywają	symboliczne.

Sukces	polskiej	drużyny	to	suma	indywidualnych	wyników.	
Nastolatkowie	wywalczyli	łącznie	aż	sześć	medali:	dwa	złote	
medale	–	zdobyli	 je	Łukasz	Orski	z	akademickiego	LO	Po-
litechniki	Wrocławskiej	 i	 Juliusz	Banecki	 z	Gdańskiego	Li-
ceum	Autonomicznego.	Srebrne	medale	zdobyli	Piotr	Kuba-
ty	i	Radosław	Żak	–	obaj	z	V	LO	w	Krakowie,	a	także	Kosma	
Kasprzak	z	38.	Dwujęzycznego	LO	w	Poznaniu.

Natomiast	wspomniana	wcześniej	Aleksandra	Kowalska,	absol-
wentka	Liceum	Sióstr	Prezentek	w	Rzeszowie,	wywalczyła	brąz.	
Aleksandra	została	czwartą	Polką,	która	jak	dotąd	reprezento-
wała	nasz	kraj	na	IMO.	W	1981	roku	w	polskiej	reprezentacji	
znalazła	się	Izabella	Łaba,	w	1997	roku	–	Paulina	Domagalska,	
a	przed	rokiem	brąz	zdobyła	Justyna	Jaworska	ze	Szczecina.

Gratulujemy	i	życzymy	dalszych	sukcesów.

SUKCeS poLSKICh UCZNIÓW Na 
MIĘDZYNaroDoWeJ oLIMpIaDZIe MateMatYCZNeJ
Wielkim sukcesem pochwalić się mogą uczniowie z Polski, którzy na 61. Międzynarodowej Olimpiadzie 
Matematycznej zdobyli aż sześć medali – w tym dwa złote. Wśród laureatów znalazła się również uczennica 
z Głogowa Małopolskiego, tegoroczna absolwentka Liceum sióstr Prezentek – aleksandra Kowalska, która 
prócz zdobycia brązowego medalu na olimpiadzie, może poszczycić się tym, że została czwartą Polką, 
która jak dotąd reprezentowała nasz kraj na IMO.

Reprezentanci Polski na IMO 2020. W prawym górnym rogu – Aleksandra Kowalska

Pani	pielęgniarka	rzeczowo,	fachowo	i	kompetentnie	udzie-
liła	nam	wyczerpujących	informacji	związanych	z	naszym	
bezpieczeństwem,	przypomniała	wszystkie	 zasady	higieny	
obowiązujące	w	czasie	epidemii	(i	nie	tylko!)	oraz	zobrazo-
wała,	w	jaki	sposób	rozprzestrzenia	się	wirus.
Okazało	 się,	 że	w	 teorii	 jesteśmy	 naprawdę	 świetni!	 Każ-
de	dziecko	doskonale	wie,	że	aby	uchronić	siebie	i	 innych	
przed	zakażeniem	należy	często	 i	dokładnie	myć	ręce,	za-
chowywać	 tzw.	 dystans	 społeczny,	 nosić	 własne	 kanapki,	
używać	tylko	własnych	przyborów,	zakładać	maseczkę.
Co	do	zastosowania	wiedzy	teoretycznej	w	praktyce	–	cóż…	sta-
ramy	się…	i	ciągle	się	uczymy	–	jak	to	w	szkole!	No	i	oczywiście	
mamy	nadzieję,	że	ten	wstrętny	wirus	nigdy	do	nas	nie	dotrze.

Małgorzata Wąsik, ZS w Wysokiej Głogowskiej

JaK oSWoIĆ WIrUSa? 
nowy rok szkolny w świetlicy w Zespole szkół w Wysokiej Głogowskiej rozpoczęliśmy od oswajania się z nową 
sytuacją. Koronawirus, epidemia, reżim sanitarny – te do niedawna obcobrzmiące, tajemnicze nazwy dzisiaj 
znane są już nawet najmłodszym członkom szkolnej społeczności. ale ponieważ wiedzy nigdy dosyć – zwłasz-
cza w szkole – postanowiliśmy zasięgnąć informacji u źródła i zaprosiliśmy do świetlicy szkolną pielęgniarkę.
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Projekt	polegał	na	realizacji	5	z	10	zaproponowanych	zadań,	
w	tym	jednego	obowiązkowego	dla	wszystkich	uczestników.	
Do	udziału	zaproszono	szkoły	podstawowe	i	ponadpodsta-
wowe.	Na	prośbę	 szkół	 kryterium	wiekowe	poszerzono	do	
klas	najmłodszych,	bez	podziału	na	kategorie	wiekowe.

Został	on	zrealizowany	w	ramach	Programu	Wieloletniego	
NIEPODLEGŁA	na	lata	2017-2022.	Swoim	patronatem	ob-
jął	go	Minister	Edukacji	Narodowej.

Oceny	prac	konkursowych	dokonało	specjalne	jury,	w	któ-
rego	skład	weszli:	przewodniczący	–	Paweł	Woldan	–	scena-
rzysta	i	reżyser	filmowy,	autor	m.in.	ponad	80	filmów	doku-
mentalnych;	od	1989	roku	współpracuje	z Telewizją	Polską,	
dla	której	wyreżyserował	około	50	filmów,	m.in.	o	polskich	
pisarzach	i	księżach:	w	tym	film	o	kardynale	Stefanie	Wy-
szyńskim;	członkowie	–	prof.	Krzysztof	Koehler	–	poeta,	pi-
sarz,	eseista,	scenarzysta,	librecista,	profesor	nauk	humani-
stycznych,	jeden	z	redaktorów	pisma	„bruLion”,	scenarzysta	
filmów	dokumentalnych,	widowisk	telewizyjnych,	współre-
żyser	filmu	dokumentalnego	o	Mikołaju	Sępie	Szarzyńskim;	
Anna	Maciejowska,	historyk	sztuki	i	pedagog,	absolwentka	
Akademii	Teologii	Katolickiej	w	Warszawie	(obecnie	Uni-
wersytetu	im.	Kardynała	Stefana	Wyszyńskiego),	krytyk	ar-
tystyczny,	nauczyciel	historii	sztuki;	Michalina	Janowska	–	
Dyrektor	Instytutu	Prymasowskiego	w	Warszawie,	magister	
pedagogiki,	nauczyciel	edukacji	wczesnoszkolnej,	od	1997	
roku	przez	12	lat	była	wychowawcą	w	Stowarzyszeniu	Apo-
stolskim	Rodzina	Rodzin.

Zadania	projektu	zrealizowało	67	szkół.	Komisja	oceniła	po-
nad	300	prac	spełniających	kryteria	konkursowe.	Jury	oceniło	
prace	pod	kątem	oryginalności,	atrakcyjności	formy	przekazu,	
bogactwa	i	różnorodności	działań	oraz	treści,	nowatorskości,	
kreatywności	realizacji	działań	oraz	wyrazu	artystycznego.

Komisja	przyznała	nagrody	i	wyróżnienia	w	10	zadaniach	
projektu	„Prymas	Wyszyński	–	Człowiek	Niezwykłej	Wia-
ry”.	 W	 dniu	 21	 września	 br.	 ogłoszone	 zostały	 wyniki.	
W	jednej	z	10	kategorii	zwyciężyła	praca	nadesłana	przez	
nauczycielki	z	SP	w	Głogowie	Małopolskim.	Jej	autorkami	
były	panie	Agnieszka	Szopińska	i	Agnieszka	Gorycka.	Te-
matem	zadania	było	opracowanie	oryginalnego	scenariu-
sza	zajęć	wychowawczo-profilaktycznych	w	oparciu	o	De-
kalog Patrona.

Celem	 projektu	 było	 kształtowanie	 postaw	 patriotycznych	
poprzez	 promowanie	 idei	 bliskich	 Prymasowi	 Tysiąclecia,	
którego	życie	i	dzieło	nierozerwalnie	związane	były	z	polską	
historią,	walką	o	wolność	i	niepodległość	ojczyzny.	Podkre-
ślić	należy,	że	konkurs	odbywał	się	w	bardzo	niesprzyjających	
warunkach	pandemii,	a	planowana	na	7	czerwca	beatyfikacja	
Prymasa	Stefana	Wyszyńskiego	została	odroczona.	Pomimo	
wszystkich	 przeszkód,	 organizatorzy	 postanowili	 kontynu-
ować	projekt,	wierząc	w	przekonanie,	 że	 sam	bohater	 tego	
przedsięwzięcia	nie	poddałby	się	żadnym	trudnościom.

Gratulujemy.

prYMaS WYSZYŃSKI – CZŁoWIeK NIeZWYKŁeJ WIarY 
Organizowany przez stowarzyszenie Przyjaciół szkół im. Kardynała stefana Wyszyńskiego projekt „Prymas 
Wyszyński – Człowiek niezwykłej Wiary” został ogłoszony w marcu bieżącego roku. Kierowany był do szkół 
i placówek oświatowych noszących imię Prymasa. do takich szkół należy sP w Głogowie Młp., która wzięła 
udział w konkursie, odnosząc spory sukces.

oGÓLNopoLSKI DZIeŃ prZeDSZKoLaKa 
„Każdy przedszkolak dobrze wie, że kiedy 20 września zbliża się, od najmłodszego aż po starszaka, wszyscy 
świętują dzień Przedszkolaka”. 20 września to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce, 
bowiem sejm przyjął uchwałę ustanawiającą ten dzień Ogólnopolskim dniem Przedszkolaka. Święto to zo-
stało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci.

Nasi	podopieczni	z	przedszkola	w	Wysokiej	Głogowskiej	ob-
chodzili	swoje	święto	w	dniu	21	września.	Mając	na	uwadze	
bezpieczeństwo	 przedszkolaków,	 każda	 z	 grup	 świętowała	
we	 własnej	 sali	 z	 zachowaniem	 zasad	 reżimu	 sanitarnego.	
Uroczystość	obfitowała	w	najróżniejsze	atrakcje:	zabawy	mu-
zyczno-ruchowe	z	wykorzystaniem	chusty	animacyjnej	oraz	
tańcach	przy	muzyce.	Ponadto	dzieci	z	poszczególnych	grup	
śpiewały	ulubione	piosenki.	Po	zakończonej	zabawie	każde-
mu	przedszkolakowi	wręczono	wspaniały	medal,	order.

Przedszkolaki!	Mamy	nadzieję,	 że	dzień	 ten	na	długo	za-
padnie	w	waszej	pamięci,	a	z	okazji	własnego	święta	życzy-
my	Wam,	aby	uśmiech	zawsze	gościł	na	waszych	twarzach!

Monika Zygora
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Kaplica	mieściła	się	w	budynku	zlokalizowanym	w	centrum	
osiedla,	 ówcześnie	wsi.	Budynek	 ten	ma	 ciekawą	historię:	
do	1924	r.	mieściła	się	w	nim	karczma	prowadzona	przez	
Żydówkę	 Rozalię	 Gold,	 jednak	 rada	 gminy	 jednostkowej	
w	 Rogoźnicy	 postanowiła	 go	 wykupić	 z	 przeznaczeniem	
na	kancelarię	gminną.	Już	rok	później	zdecydowano	przy-
stosować	budynek	do	celów	szkolnych.	Szkoła	mieściła	się	
w	nim	do	1946	r.,	później	wykorzystywany	był	do	różnych	
celów,	m.in.	prowadzono	w	nim	warsztat	ślusarsko-kowal-
ski,	dom	ludowy,	świetlicę,	a	także	przez	kilka	lat	umiesz-
czono	w	nim	szatnię	drużyny	LZS	Rogoźnica.

W	 latach	 70.	XX	w.	 budynek	 był	 opuszczony.	W	 styczniu	
1978	r.	wikary	z	parafii	Rudna	Wielka	ks.	Władysław	Brzu-
szek	zaproponował,	aby	przeznaczyć	go	na	kaplicę.	Miesz-
kańcy	Rogoźnicy	podchwycili	pomysł	 i	w	tajemnicy	przed	
władzą	 komunistyczną	 samodzielnie	 dokonali	 remontu,	
zaopatrując	 wnętrze	 w	 ołtarz,	 ławki	 i	 konfesjonał.	 Pierw-
sza	msza	odbyła	się	w	kaplicy	w	niedzielę	5	lutego	1978	r.,	
odprawił	ją	ks.	Brzuszek	z	polecenia	biskupa	przemyskiego	
Ignacego	 Tokarczuka.	 Ksiądz	 poświęcił	 wówczas	 kaplicę	
i	poprosił	wiernych	o	zorganizowanie	całodobowego	czuwa-
nia	i	adoracji	Najświętszego	Sakramentu	w	celu	uniemożli-
wienia	zamknięcia	kaplicy	przez	przedstawicieli	władzy.

Już	na	drugi	dzień	do	kaplicy	przyjechali	pracownicy	Za-
kładu	 Energetycznego	 i	 pod	 pretekstem,	 że	 instalacja	
elektryczna	nie	 jest	przystosowana	do	całodobowej	pracy,	
odłączyli	prąd.	W	kolejnych	dniach	„wizytę”	 składali	 inni	
mundurowi	 i	 notable,	 strażacy,	milicjanci,	 naczelnik	 i	 se-
kretarz	z	Urzędu	Gminy	z	Głogowa	Małopolskiego,	a	tak-
że	dyrektor	Wydziału	ds.	Wyznań	Urzędu	Wojewódzkiego	
z	Rzeszowa.	Ich	perswazje,	aby	oddać	klucze	i	zamknąć	ka-
plicę,	 skończyły	 się	 na	niczym.	Rogoźniczanie	modlili	 się	
w	niej	dniem	i	nocą	przy	zapalonych	świecach,	nie	pozwa-
lając	odebrać	sobie	tej	namiastki	świątyni.

Wówczas	 władze	 komunistyczne	 zastosowały	 represje.	
Zawieszono	 kursy	 autobusów	 MPK	 linii	 27	 i	 32	 jeżdżą-
cych	 przez	 Rogoźnicę,	 zamknięto	 sklep	 GS-u	 i	 mleczar-
nię,	wstrzymano	wydawanie	pozwoleń	na	budowę	domów	
mieszkalnych.	Tych	mieszkańców,	 którzy	 byli	 zatrudnieni	
w	 przemyśle,	 wzywano	 na	 rozmowy	 dyscyplinujące,	 szy-
kanowano i straszono zwolnieniami. Mimo to wierni nie 
ugięli	się,	a	w	kaplicy	regularnie	odprawiane	były	msze,	nie	
tylko	 przez	 ks.	 Brzuszka,	 ale	 również	 przez	 duchownych	
z	parafii	z	Mrowli,	Bratkowic	i	Głogowa	Małopolskiego.

Wówczas	 władza	 uderzyła	 w	 samych	 księży.	 Przed	 Kole-
gium	ds.	Wykroczeń	w	Rzeszowie	zostali	wezwani	ks.	Brzu-
szek	i	wikary	z	Bratkowic	ks.	Stanisław	Konik.	W	przypad-
ku	 tego	 drugiego	 zareagowali	 parafianie	 oraz	mieszkańcy	
Rogoźnicy,	 Lipia,	 Rudnej	 Wielkiej	 i	 Małej,	 Pogwizdowa	
Nowego,	Miłocina	i	Woli	Cichej.	Zjawili	się	oni	tłumnie	na	
ulicy	Okrzei	w	Rzeszowie	pod	budynkiem,	w	którym	obra-
dowało	kolegium,	demonstracyjnie	domagając	się	uniewin-
nienia	księdza.	Do	tłumu	dołączali	mieszkańcy	Rzeszowa,	
a	nad	demonstrantami	nie	była	w	stanie	zapanować	garstka	
milicjantów.	Protesty	trwały	do	22.00,	wtedy	to	przewodni-

czący	kolegium	ugiął	się	i	uniewinnił	ks.	Konika	od	stawia-
nych	mu	zarzutów.

Ta	porażka	władzy	komunistycznej	z	wiernymi	podrzeszow-
skich	parafii	nie	zniechęciła	jej	do	dalszych	prób	stosowania	
sankcji.	Tym	razem	na	ofiarę	wybrano	wikariusza	głogow-
skiej	parafii	ks.	Władysława	 Jagustyna,	który	 również	od-
prawiał	msze	w	Rogoźnicy.	Został	on	wezwany	do	ratusza	
w	Głogowie	Małopolskim,	gdzie	miała	odbyć	się	pokazowa	
rozprawa.	I	ponownie	władze	komunistyczne	nie	doceniły	
wiernych.	Na	wieść	 o	wezwaniu	 księdza	mnóstwo	 głogo-
wian	otoczyło	ratusz	i	zaczęło	śpiewać	pieśni	religijne	oraz	
publicznie	modlić	się.	Do	dorosłych	dołączyły	dzieci,	ks.	Ja-
gustyn	był	katechetą,	m.in.	przygotowywał	swoich	uczniów	
do	pierwszej	komunii.	Oskarżyciel	księdza	żądał	 rozejścia	
się	 tłumu,	 twierdząc,	 że	 zgromadzenie	 jest	 nielegalne,	 ale	
odpowiedziano	mu,	że	mają	konstytucyjne	prawo	do	ma-
nifestowania	 swoich	 poglądów.	 Po	 stronie	 ks.	 Jagustyna	
zaczęli	opowiadać	się	nawet	sądzący	go	ławnicy,	m.in.	gło-
gowianin	Eugeniusz	Garlak.	Nieustępliwy	przewodniczący	
kolegium	wysunął	propozycję,	aby	ukarać	księdza	grzywną	
w	wysokości	5	tys.	złotych,	ale	ławnicy	jednomyślnie	ją	od-
rzucili.	Ostatecznie	ks.	Jagustyn	również	został	uniewinnio-
ny,	a	mieszkańcy	Rogoźnicy	z	triumfem	dalej	uczestniczyli	
w	mszach	odprawianych	w	kaplicy.

Pamiętam te Msze Święte, w chłodzie, przy świecach – pisze 
Stanisław	Woźny	w	przygotowywanej	do	druku	monografii	
wsi i parafii – i gromki śpiew mężczyzn oraz kobiet. Przed 
Mszą Świętą wierni odmawiali różaniec. Adoracja Najświęt-
szego Sakramentu wieczorami i nocą odbywała się przy bla-
sku świec. A kiedy prawo wiernych do zgromadzeń religijnych 
w Rogoźnicy zostało naruszone, przeciwstawili się temu. 
Swoisty zestaw szykan i nacisków wymyślonych przez sługu-
sów ówczesnej władzy ludowej nie przyniósł zamierzonych 
celów. W tym pojedynku rogoźnicka wspólnota wiernych nie 
uległa władzy, dzięki nieugiętej i solidarnej postawie obroń-
ców wiary, którzy dniami i nocami bronili nowej kaplicy. 
Władze	komunistyczne	odpuściły	dopiero	w	październiku	
1978	r.,	po	tym	jak	papieżem	został	kardynał	Karol	Wojtyła,	
przybierając	 imiona	 Jana	Pawła	 II.	Nareszcie	 zrozumiano,	
że	walka	z	Kościołem	oznacza	walkę	z	narodem.

Robert Borkowski

KapLICa W roGoźNICY
W latach 1978-1989 na obecnym osiedlu Rogoźnica w Głogowie Małopolskim funkcjonowała kaplica, któ-
rej utworzenie było oddolną inicjatywą rogoźniczan.

Obecnie budynek, w którym mieściła się kaplica, pełni funkcję hali sportowej
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Bohater	 niniejszego	 biogramu	urodził	 się	 13	 października	
1906	r.	w	rodzinie	Tomasza	Żeglickiego	i	Marii	z	domu	Dec.	
Miał	starsze	rodzeństwo:	siostry	Stanisławę	(ur.	1900	r.)	i	He-
lenę	(ur.	1901	r.)	oraz	brata	Jana	(ur.	1905	r.),	a	także	młod-
szego	braciszka	Andrzeja	(ur.	1908	r.),	który	zmarł	w	dzie-
ciństwie.	Rodzinny	dom	Franciszka	znajdował	się	przy	ulicy	
Kościelnej.	Był	to	drewniany,	kryty	gontem	budynek,	jakich	
już	dziś	nie	znajdzie	się	w	Głogowie	Małopolskim.

W	1920	r.	ukończył	głogowską	szkołę	powszechną	i	zaczął	
pracować	zawodowo.	Wyuczył	się	szewstwa,	było	to	niegdyś	
bardzo	popularne	rzemiosło	w	Głogowie.	Dodatkowo	sezo-
nowo	pracował	 jako	murarz,	gdyż	 fach	ten	dawał	większe	
możliwości	 zarobkowania.	W	 1927	 r.	 jako	 21-latek	 wstą-
pił	do	ochotniczej	 straży	pożarnej.	Pasowanie na strażaka 
odbywało się w swoisty sposób –	wspominał	Franciszek.	–	
Stawiało się kolegom „pół basa”, kupowało wianek kiełbasy 
i w ten sposób otrzymywało się, jak to się wówczas mówiło, 
ostrogi „pierwszego sikawkowego”.	Odtąd	służba	w	mundu-
rze	strażackim	stała	się	dla	niego	sensem	i	celem	życia.

O	służbie	w	głogowskiej	straży	Franciszek	Żeglicki	opowiadał	
w	następujący	sposób:	O pożarze zawiadamiano mieszkańców 
i drużynę strażacką biciem w kościelne dzwony albo dźwiękiem 
trąbki. Pół biedy, kiedy paliło się w miasteczku. Zanim jednak 
przybył do Głogowa goniec z sąsiedniej wioski (żadna wieś nie 
miała wtedy połączenia telefonicznego), aby zawiadomić o poża-
rze i zanim strażacy przyjechali na miejsce, spaliło się nieraz pół 
wsi.	Żeglicki	brał	udział	w	gaszeniu	wielkiego	pożaru	w	Kol-
buszowej,	Wysokiej	Głogowskiej	 i	Bratkowicach	oraz	walczył	
z	ogromnym,	trzymiesięcznym	pożarem	lasu	w	Nowej	Dębie.

W	marcu	 1928	 r.	 Franciszek	 Żeglicki	 został	 powołany	 do	
wojska.	 Przeszedł	 półroczny	 kurs	 podoficerski,	 uzyskując	
stopień	kaprala.	Służył	w	Rzeszowie	w	17	pułku	piechoty.	Do	
cywila	wyszedł	w	październiku	1930	r.	W	latach	30.	dwukrot-
nie	przechodził	 szkolenie	wojskowe	w	10	Dywizjonie	Żan-
darmerii	 Konnej,	 w	 1937	 r.	 jako	 podoficer	 nadterminowy	
został	awansowany	na	stopień	plutonowego.

Gdy	przyszła	 II	wojna	 światowa,	Żeglicki	 został	powołany	
do	tego	samego	dywizjonu	żandarmerii,	w	którym	wcześniej	
odbywał	ćwiczenia.	Objął	funkcję	zastępcy	dowódcy	pluto-
nu.	Po	kilku	tygodniach,	gdy	nastąpiła	klęska	armii	polskiej,	
dywizjon	został	rozformowany,	a	Żeglicki	wrócił	do	Głogo-
wa.	Działalność	straży	w	okresie	okupacji	niemieckiej	nie	zo-
stała	ograniczona,	pełniła	ona	nadal	swoją	funkcję.	W	1941	
r.	Franciszek	Żeglicki,	już	jako	doświadczony	strażak,	został	
naczelnikiem	głogowskiej	OSP.	Groźnym	epizodem	był	po-
żar	ratusza	w	lutym	1943	r.	dokonany	przez	grupę	zbrojną	
Gwardii	Ludowej	„Iskra”.	Niemcy	aresztowali	wówczas	Że-
glickiego	 wraz	 z	 kilkoma	 innymi	 osobami,	 oskarżając	 ich	
o	nieudolne	gaszenie	pożaru,	a	nawet	o	współpracę	z	par-
tyzantką	komunistyczną.	Nie	mając	dowodów,	wypuszczo-
no	 w	 końcu	 zakładników,	 ale	 rozstrzelano	 innych	 sześciu	

mieszkańców,	 w	 tym	 wiekowego	 Tomasza	 Kubasa,	 który	
w	miejscowej	straży	służył	przez	wiele	lat.

Po	 wojnie	 głogowska	 straż	 zaczęła	 się	 rozwijać.	 Powstała	
nowa	 remiza	przy	ulicy	Mickiewicza.	 Strażacy	w	mundu-
rach	z	dumą	brali	udział	w	różnego	rodzaju	paradach.	Dru-
żynę	prowadził	Franciszek	Żeglicki	z	szablą	w	dłoni	–	ozna-
ką	 jego	 władzy.	 Tę szablę kupiłem od oficera radzieckiego 
–	brzmiały	słowa	Franciszka.	–	Stara gdzieś zginęła. Jeden ze 
strażaków przed wkroczeniem okupanta do Głogowa zakopał 
ją w lesie i do dnia dzisiejszego nie wiemy, w którym miejscu. 
Dzisiaj	możemy	podziwiać	go	na	zdjęciu,	na	którym	widać,	
jak	paraduje	z	szablą	przy	ramieniu.

Jeszcze	w	 czasie	wojny	Franciszek	Żeglicki	 ożenił	 się	 z	 Julią	
Łabudzką.	Zamieszkali	w	jej	rodzinnym	domu	przy	ulicy	Rze-
szowskiej.	Dom	jednak	został	zburzony	podczas	bombardo-
wania	Głogowa	przez	Niemców	29	lipca	1944	r.	Za	pożyczone	
pieniądze	 Franciszek	 kupił	 nowy	 dom	 położony	 przy	 ulicy	
Mickiewicza.	W	nim	przyszły	na	świat	dzieci	Żeglickich:	Bar-
bara	(ur.	1945	r.),	Stanisław	(ur.	1947	r.)	i	Maria	(ur.	1948 r.).	
Rodzinę	 utrzymywał,	 dalej	 pracując	 jako	 szewc,	 w	 1951	 r.	
przystąpił	do	głogowskiej	Spółdzielni	Pracy	Szewskiej	 „Zgo-
da”,	dopiero	w	latach	późniejszych	ukończył	w	Lesku	kurs	pie-
karniczy	i	podjął	się	pracy	w	piekarni	GS-u,	która	ówcześnie	
mieściła	się	zaraz	za	rynkiem,	przy	ulicy	Piekarskiej.

Za	 swoje	 zasługi	 w	 1959	 r.	 otrzymał	 srebrny,	 a	 w	 1967	 r.	
złoty	medal	Zasługi	dla	Pożarnictwa.	Dodatkowo	w	1967	r.	
wyróżniono	go	odznaką	za	wysługę	40	lat	w	straży	pożarnej	
i	w	1973	odznaką	Zasłużony	dla	Województwa	Rzeszowskie-
go.	W	październiku	1971	r.,	osiągając	wiek	emerytalny,	zde-
cydował	się	zrezygnować	z	pracy	zawodowej.

Po	 długiej	 chorobie	 Franciszek	Żeglicki	 zmarł	 28	 kwietnia	
1974	r.	Przeżył	67	 lat,	spoczywa	na	głogowskim	cmentarzu	
na	Piasku.	Rodzina	jego	szablę	przekazała	głogowskiej	OSP.

Robert Borkowski

GŁoGoWSKIe BIoGrafIe
fraNCISZeK żeGLICKI

Żegliccy to stary ród mieszczan głogowskich. Prapradziad naszego bohatera, również Franciszek Żeglicki, 
był w 1706 r. fundatorem legacji na rzecz bractwa różańcowego działającego przy głogowskiej farze. Inny 
Żeglicki, Kazimierz, także żyjący w XVIII w., wstąpił do zakonu pijarów i zasłynął z wydania zbioru sentencji 
i przysłów „adagia Polonica”.

Franciszek Żeglicki z szablą w dłoni prowadzi defiladę głogowskich strażaków,  
zdjęcie z lat 60. XX w. (zbiory rodziny Żeglickich)
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Burmistrz Głogowa Małopolskiego

OGłasZa
I	publiczny	przetarg	ustny	ograniczony	na	sprzedaż	nieruchomości	stanowiącej	własność	
gminy	Głogów	Młp.,	oznaczonej	jako	działka	ewidencyjna	nr	2433	o	pow.	0,07	ha,	położona	 
w	Przewrotnem	gmina	Głogów	Małopolski	objęta	Lwh	453.
Cena	wywoławcza	nieruchomości:	–	2433	–	15.967,00	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	2020r.	poz.	106	ze	zm.).
Dla	danego	terenu	Gmina	nie	posiada	aktualnego	Miejscowego	Planu	Zagospodarowania	
Przestrzennego. 
Działka	położona	w	miejscowości	Przewrotne.	Teren	działki	płaski.	Posiada	kształt	regularny	
–	wydłużony,	zbliżony	do	prostokąta.	Działka	została	sklasyfikowana	jako	użytek	dr	–	droga.	
W	pobliżu	znajdują	się	sieci	uzbrojenia	terenu.	Wjazd	bezpośrednio	z	drogi	powiatowej.
Gmina	Głogów	Małopolski	nabyła	prawo	własności	przedmiotowej	nieruchomości	na	pod-
stawie	decyzji	Wojewody	Podkarpackiego	znak:	N-II.7532.1.198.2019.
Termin	zagospodarowania	nieruchomości –	2	lata.
Cel	sprzedaży:	poprawa	zagospodarowania	nieruchomości	sąsiedniej.	
Powyższa	nieruchomość	nie	jest	obciążona	żadnymi	hipotekami,	ciężarami	i	ograniczeniami.
Przetarg	ograniczony	jest	dla	właścicieli	gruntów	sąsiednich	z	uwagi	na	fakt,	iż	działka	sta-
nowi	drogę	i	może	zostać	wykorzystana	tylko	przez	właścicieli	gruntów	sąsiednich
Termin	do	złożenia	wniosku	przez	osoby,	którym	przysługuje	pierwszeństwo	w	nabyciu	nierucho-
mości	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	ze	zm.)	minął	w	dniu	3	września	2020	roku.
Przetarg	 na	 sprzedaż	 w/w	 nieruchomości	 odbędzie	 się	 w	 dniu	 22	 października	 2020r.	
o	godz.	1000	w	siedzibie	Urzędu	Miejskiego	w	Głogowie	Młp.	ul.	Rynek	1.
Zgłoszenie	uczestnictwa	w	przetargu	należy	składać	na	piśmie	w	kancelarii	ogólnej	Urzędu	
Miejskiego	do	dnia	16	października	2020	roku.
Dowód	wpłaty	wadium	i	dowód	tożsamości	będą	warunkiem	dopuszczenia	do	przetargu.	
Lista	osób	zakwalifikowanych	do	przetargu	zostanie	wywieszona	na	tablicy	ogłoszeń	Urzę-
du	Miejskiego	w	Głogowie	Małopolskim	w	dniu	21	października	2020	roku.
Warunkiem	przystąpienia	do	przetargu	jest	wpłacenie	wadium	w	wysokości	10%	ceny	wy-
woławczej	brutto	do	dnia	16	października	2020r.	na	konto	Urzędu	Miejskiego	w	Głogowie	
Małopolskim	prowadzonego	przez	Bank	Spółdzielczy	w	Głogowie	Młp.	nr	96	9159	0000	
2001	0000	0114	0005	oraz	złożenie	w	dniu	przetargu	oświadczenia	o	zgodzie	na	nabycie	
działki	 przez	współmałżonka.	W	przypadku	 uczestnictwa	w	 przetargu	 tylko	 jednego	 ze	
współmałżonków	–	wymagane	 jest	przedłożenie	pisemnego	oświadczenia	woli	drugiego	
współmałżonka	o	wyrażeniu	zgody	na	nabycie	nieruchomości	ze	środków	pochodzących	
z	majątku	wspólnego	lub	złożenie	oświadczenia	woli	nabycia	nieruchomości	z	majątku	od-
rębnego	–	art.	37	§	1	pkt	1	ustawy	z	dnia	25	lutego	1964	r.	Kodeks	rodzinny	i	opiekuńczy	
(t.j.	Dz.	U.	z	2017r.,	poz.	682	z	póżn.	zm.).	Powyższe	oświadczenie	należy	złożyć	komisji	
przetargowej	przed	rozpoczęciem	przetargu.	Osoba,	która	nie	złoży	oświadczenia	o	zgodzie	
małżonka	na	nabycie	nieruchomości	nie	zostanie	dopuszczona	do	przetargu.	Nie	wymaga-
na	jest	zgoda,	jeżeli	oboje	małżonkowie	przystąpią	wspólnie	do	przetargu. 

Okazanie	nieruchomości	przez	geodetę	gminnego	na	wniosek	zainteresowanych.
Wadium	przepada	jeżeli	osoba,	która	wygrała	przetarg	uchyliła	się	od	podpisania	aktu	no-
tarialnego.	Wypłata	wadium	dla	osób,	które	nie	wygrały	przetargu	nastąpi	w	ciągu	trzech	
dni	roboczych	od	dnia	zakończenia	przetargu.	Wadium	wpłacone	przez	uczestnika	przetar-
gu,	który	wygrał	przetarg	zalicza	się	na	poczet	ceny	sprzedaży.	Cena	ustalona	w	przetargu	
jest	płatna	przed	zawarciem	umowy	sprzedaży	w	takim	terminie,	aby	wpływ	środków	został	
uwidoczniony	na	koncie	urzędu	przed	zawarciem	aktu	notarialnego.
Uczestnicy	przetargu	reprezentujący	osoby	fizyczne	i	prawne	winni	być	należycie	umoco-
wani.	Koszty	umowy	notarialnej	ponosi	nabywca.
Nieruchomości	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	inter-
netowej www.bip.glogow-mlp.pl.
Burmistrz	 Głogowa	 Małopolskiego	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 unieważnienia	 przetargu	
z	ważnych	przyczyn.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego

informuje, że 
na	tablicy	ogłoszeń	Urzędu	Miejskiego,	na	tablicy	ogłoszeń	w	Głogowie	Małopolskim	ob-
ręb	Rogoźnica	oraz	na	stronie	internetowej	www.bip.glogow-mlp.pl
został	podany	do	publicznej	wiadomości	

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
oznaczonych	jako	działki	nr	406/1	o	pow.	0,0012	ha,	406/2	o	pow.	0,0011	ha,	406/3	o	pow.	
0,0046	ha,	406/4	o	pow.	0,0016	ha,	406/5	o	pow.	0,0106	ha,	406/6	o	pow.	0,0030	ha,	406/7	
o	pow.	0,0034	ha,	406/8	o	pow.	0,0052	ha,	406/9	o	pow.	0,0009	ha,	406/10	o	pow.	0,0021	
ha,	406/11	o	pow.	0,0027	ha,	406/12	o	pow.	0,0035	ha,	406/13	o	pow.	0,0031	ha,	406/14	
o	pow.	0,0032	ha,	406/15	o	pow.	0,0033	ha,	406/16	o	pow.	0,0027	ha,	406/17	o	pow.	0,0030	
ha,	406/18	o	pow.	0,0065	ha,	406/19	o	pow.	0,0050	ha,	406/20	o	pow.	0,0054	ha,	406/21	
o	pow.	0,0028	ha,	406/22	o	pow.	0,0021	ha,	406/23	o	pow.	0,0038	ha,	406/24	o	pow.	0,0013	
ha,	406/25	o	pow.	0,0014	ha,	406/26	o	pow.	0,0034	ha,	406/27	o	pow.	0,0035	ha,	406/28	
o	pow.	0,0012	ha,	406/29	o	pow.	0,0013	ha,	406/30	o	pow.	0,0051	ha,	406/31	o	pow.	0,0035	
ha,	406/32	o	pow.	0,0039	ha,	406/33	o	pow.	0,0021	ha,	406/34	o	pow.	0,0010	ha,	406/35	
o	pow.	0,0016	ha,	406/36	o	pow.	0,0014	ha,	406/37	o	pow.	0,0011	ha,	406/38	o	pow.	0,0013	
ha,	406/39	o	pow.	0,0014	ha,	406/40	o	pow.	0,0048	ha,	406/41	o	pow.	0,0053	ha,	406/42	
o	pow.	0,0038	ha,	406/43	o	pow.	0,0016	ha,	406/44	o	pow.	0,0018	ha,	406/45	o	pow.	0,0023	
ha,	406/46	o	pow.	0,0023	ha,	406/47	o	pow.	0,0014	ha,	406/48	o	pow.	0,0025	ha,	406/49	
o	pow.	0,0029	ha,	406/50	o	pow.	0,0020	ha,	406/51	o	pow.	0,0020	ha,	406/52	o	pow.	0,0008	
ha,	406/53	o	pow.	0,0025	ha	,	406/54	o	pow.	0,0027	ha,	406/55	o	pow.	0,0024	ha,	406/56	
o	pow.	0,0027	ha,	406/57	o	pow.	0,0041	ha,	406/58,	o	pow.	0,0020	ha	406/59	o	pow.	0,0019	
ha,	położone	w	Głogowie	Małopolskim	obręb	Rogoźnica	gmina	Głogów	Małopolski	objęte	
KW	RZ1Z/00084644/4	zostają	przeznaczone	do	zbycia	w	trybie	przetargowym..
Szczegółowe	informacje	można	uzyskać	w	siedzibie	Urzędu	Miejskiego,	tel.	17 789-70-33.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego, mgr Paweł Baj

W	odbywających	się	w pierwszy	weekend	października	za-
wodach	Fitness	Fit	Kids	&	Fitness	Aerobic,	 które	 rozgry-
wane	 były	 w  Gdańsku	 w  Hali	 Widowiskowo-Sportowej	
AWFiS,	Weronika	wywalczyła	podwójne	złoto,	zdobywając	
najpierw	tytuł	Mistrzyni	Polski,	a kolejnego	dnia	Mistrzyni	
Europy.	W  niedzielnych	 zmaganiach	Weronika	 wystąpiła	
również	w duecie,	zdobywając	brązowy	medal.

Swoje	umiejętności,	Weronika	szlifuje	w Fit	Kids	Academy	
by	Grzegorz	Bielec,	który	jest	utytułowanym	Mistrzem	Eu-
ropy	oraz	Wicemistrzem	Świata.

W tym	roku,	ze	względu	na	panującą	epidemię	koronarowi-
rusa,	zawody	odbywały	się	bez	udziału	publiczności.	Kibi-
cować	zawodnikom	można	było	online.	Podczas	zawodów	
podziwiać	można	było	ponad	150	występów	artystycznych.

Organizatorem	 imprezy	 oraz	 Prezesem	 Fitness	 Fit-Kids	
&	Fitness	Aerobic	Poland była	Mistrzyni	Świata	Fitness	–	
Aleksandra	Kobielak	wraz	z Akademią	Fitness	Sportowego.	
Głównym	partnerem	wydarzenia	było	miasto	Gdańsk.	

Serdecznie	gratulujemy	Weronice	oraz	innym	nagrodzonym	
uczestnikom	i życzymy	dalszych	sukcesów	sportowych.

fot. Fit Kids Academy by Grzegorz Bielec – Mistrz Europy 
i Wicemistrz Świata

MIStrZYNI poLSKI I eUropY Z GŁoGoWa MŁp.
Takim imponującym osiągnięciem pochwalić się może pochodząca z Głogowa Małopolskiego Weronika 
Pastuła. na co dzień Weronika jest uczennicą klasy 6d miejscowej szkoły podstawowej. Jednak po lekcjach 
realizuje się w swojej pasji, jaką jest fitness aerobik, odnosząc przy tym znaczące sukcesy.

Na zdjęciu (pierwsza od prawej w dolnym rzędzie) Weronika Pastuła,  
Mistrzyni Polski i Europy Fitness Aerobic
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Jakie plany miał Pan, obejmując zarządzanie Akademią?

Marcin Madej: Przed	 objęciem	 stanowiska	 umówiłem	 się	
z	panią	prezes	na	3-miesięczny	okres	próbny.	Nie	chciałem	
obiecywać	przysłowiowych	gruszek	na	wierzbie.	Przedstawi-
łem	plan	rozwoju,	który	został	zaakceptowany	przez	Zarząd.	
Zakładał	 on	 zbudowanie	 miejsca,	 w	 którym	 każdy	młody	
człowiek	z	terenu	naszej	gminy,	jak	i	gmin	ościennych,	znaj-
dzie	miejsce	dla	siebie.	Na	szczęście	nie	zaczynaliśmy	wszyst-
kiego	 od	 nowa.	 Dzięki	 pracy	 poprzednich	 koordynatorów	
oraz	zarządu	UKS	Ikar	połowa	pracy	już	została	wykonana.	
Przede	wszystkim	chcieliśmy	zgłosić	 jak	najwięcej	grup	do	
rozgrywek	ligowych	organizowanych	przez	PZPN.	W	sezo-
nie	2020/2021	jest	ich	4,	ale	już	od	następnego	będzie	to	ok.	
6	drużyn.	Stworzyliśmy	także	sekcje	dla	dziewcząt	i	Lwiątka	
Głogovii,	czyli	dzieci	w	wieku	od	3	do	5	roku	życia.	Całość	
nie	 mogłaby	 się	 udać,	 gdyby	 nie	 świetna	 kadra	 trenerska.	
Obecnie	w	Akademii	pracuje	10 wykwalifikowanych	i	zaan-
gażowanych	w	swoją	pracę	trenerów.	O	swojej	pracy	najlepiej	
niech	opowiedzą	sami.

Trenuje Pan najstarszą grupę Akademii, czyli Trampkarza 
Młodszego. Co niesie ze sobą prowadzenie drużyny na tym 
etapie szkolenia?

Tomasz Bąk:	Jest	to	pierwszy	rok,	w	którym	gramy	po	jedena-
stu	zawodników	na	boisku	w	nowym	ustawieniu:	1-3-5-2,	któ-
rego	ciągle	się	jeszcze	uczymy.	Każda	jednostka	treningowa	jest	
poświęcona	innej	fazie	gry.	Chłopcy	stale	uczą	się,	jak	zacho-
wywać	się	na	boisku	oraz	w	jaki	sposób	ustawiać	się	w	danym	
fragmencie	gry.	Gramy	w	lidze	podkarpackiej,	gdzie	drużyny	
prezentują	 zbliżony	 poziom,	 dzięki	 czemu	 mecze	 są	 równe,	
a	my	rozwijamy	się	i	coraz	lepiej	funkcjonujemy	na	boisku.	

Grupa Młodzika Młodszego (rocznik 2009) coraz lepiej ra-
dzi sobie w lidze. Na pewno jest to zasługa zaangażowania 
grupy, jak i dobrego trenera. Jak Pan ocenia poczynania 
swoich zawodników?

Damian Wesół: Bardzo	pozytywnie.	Pracuję	z	tą	grupą	trze-
ci	miesiąc	i	zaangażowanie	zawodników	jest	dla	mnie	wielką	
motywacją.	Kadra	rocznika	2009	jest	bardzo	duża.	Na	chwilę	
obecną	jest	to	25	osób.	Początki	w	lidze	nie	były	łatwe,	ponie-
waż	musieliśmy	dograć	wiele	rzeczy,	m.in.	ustawienie,	pozy-
cje,	taktykę,	ale	jak	widać	po	ostatnich	kolejkach,	weszliśmy	

już	na	dobre	tory,	dzięki	czemu	mamy	szanse	na	zajęcie	wy-
sokiego	miejsca	na	koniec	rundy	jesiennej.	

Trenowanie jednej z najmłodszych grup musi być nie lada 
wyzwaniem. Jak się Panu pracuje ze skrzatami Głogovii?

Jakub Kądziołka: Zdecydowanie	można	nazwać	to	wyzwa-
niem,	 ale	pragnę	podkreślić,	 że	bardzo	 satysfakcjonującym	
i	angażującym.	Najmłodsza	grupa	wymaga	najwięcej	uwagi,	
a	sama	posiada	jej	najmniej.	Zdolność	koncentracji	jest	bar-
dzo	krótka.	Należy	planować	treningi	tak,	aby	cały	czas	spra-
wiały	im	frajdę	oraz	były	angażujące.	Już	w	grupie	skrzatów	
widać	kilku	zawodników	z	naprawdę	dużymi	predyspozycja-
mi	do	gry	w	piłkę	nożną.	Jednakże	–	co	najważniejsze	–	każ-
demu	dziecku	ten	trening	sprawia	radość	i	to	cieszy	również	
mnie	jako	trenera.	Moją	pracę	określiłbym	jako	przynoszącą	
dużo	radości,	ale	również	uczącą	cierpliwości.	Jestem	z	niej,	
jak	również	z	moich	podopiecznych,	zadowolony.

Pani Ola jest jedyną kobietą w kadrze. Trenuje grupę 
Lwiątek Głogovii i sekcję dziewcząt. Miło, że kobiety co-
raz bardziej zaznaczają swoją obecność w piłce nożnej. Jak 
radzi sobie Pani z najmłodszą grupą i skąd wziął się taki 
świetny pomysł, aby utworzyć sekcję dla młodych fanek 
piłki nożnej?
Aleksandra Kulpińska:	Grupa	Lwiątek	to	przede	wszystkim	
dobra	zabawa.	Dzieci	uczą	się	współpracy	w	grupie,	podej-
mowania	decyzji,	jak	i	podstawowych	wzorców	ruchowych,	
co	jest	to	sprytnie	przemycane	w	treningu	piłkarskim,	gdzie	
dzieci	 doskonalą	 również	 swoje	 umiejętności	 gry.	 Grupa	
dziewczynek	 to	 coś	 nowego	 w	 naszej	 Akademii.	 Pomysł	
padł,	ponieważ	jeśli	chodzi	o	grupę	dziewczynek	w	Akade-
miach,	to	jest	ich	na	Podkarpaciu	bardzo	niewiele,	a	chęt-
nych	do	trenowania	wielu.	Chcemy	stworzyć	fajną	drużynę	
grającą	w	lidze.	Dzięki	naszym	trenerom	dziecko	rozwinie	
zdolności	piłkarskie,	nawiąże	nowe	znajomości,	nauczy	się	
współpracy	i	samodyscypliny.	Stanie	się	bardziej	wytrwałe	
i	odporne	na	stres.	Oprócz	trenowania	jest	to	również	super	
zabawa	i	fajne	spędzanie	czasu	wolnego	ze	znajomymi.	

Na koniec pytanie: co dalej? W Akademii ćwiczy już pra-
wie 130 dzieci, jakie macie plany na przyszłość?

Marcin Madej: Przede	wszystkim	w	tym	miesiącu	podpisa-
liśmy	umowę	o	współpracy	z	klubem	Wisła	Kraków.	Part-

NoWY roZDZIaŁ W żYCIU  
aKaDeMII pIŁKarSKIeJ GŁoGoVII 

Z dniem 1 lipca br. akademia Piłkarska Głogovia oficjalnie przeszła pod skrzydła nowego koordynatora. 
szkolenie młodzieży przy ul. Fabrycznej wkroczyło zatem w nowy etap swojej historii. Oprócz koordynatora, 
dokonano także innych zmian organizacyjnych, które po 3 miesiącach przynoszą już pierwsze wyniki. 
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Młodzi	pływacy	mieli	możliwość	skorzystania	z	atrakcji,	jakie	
oferuje	kompleks	Brzezówka.	Należą	do	nich	m.in.:	ogromny	
plac	zabaw,	gdzie	do	dyspozycji	dzieci	były	dmuchane	zjeż-
dżalnie,	eurobungee,	trampoliny	i	wiele	innych	urządzeń	słu-
żących	do	świetnej	zabawy	i	ruchu	na	świeżym	powietrzu.

Odwiedzili	również	park	historyczny,	gdzie	mieli	możliwość	
odbyć	niezapomnianą	podróż	w	czasie	do	epoki	dinozaurów.	
W	tej	części	kompleksu	czekały	na	nich	również	posągi	po-
staci	historycznych,	takich	jak	legioniści,	rycerze	czy	piraci.	
Dzieci	chętnie	korzystały	z	możliwości,	by	zrobić	sobie	z	nimi	
pamiątkowe	zdjęcia.	Prócz	zabawy,	organizatorzy	zgrupowa-
nia	zapewnili	również	wyżywienie	dla	jego	uczestników.

Przypominamy,	że	IKAR	wznowił	już	treningi	po	wakacyj-
nej	 przerwie.	 Nabory	 oraz	 weryfikacja	 umiejętności	 pły-
wackich	odbywają	się	w	każdą	sobotę	w	godzinach	od	9:00	
do	12:00	na	pływalni	w	OSiR	w	Głogowie	Małopolskim.	

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy 
o kontakt z trenerami.
Rafał	Kopel	–	511-710-756
Magdalena	Brągiel	–	794-794-957
Dawid	Bańkowski	–	793-919-876

Zachęcamy	do	zapisów!

IKar Z WIZYtĄ W BrZeZÓWCe 
W dniu 19 września sekcja pływacka Uczniowskiego Klubu sportowego Ikar odwiedziła Kompleks Turystycz-
ny „Brzezówka” w domatkowie obok Kolbuszowej. W ramach zgrupowania dzieci miały okazję do zabawy 
na świeżym powietrzu. Zajęcia miały charakter rekreacyjno-sportowy, wzięło w nich udział 48 podopiecz-
nych klubowej sekcji pływackiej.

nerstwo	 daje	 nam	 szereg	 korzyści	 –	 głównie	 dla	 naszych	
zawodników.	Największe	talenty	Akademii	mają	szansę	na	
kontynuację	swojej	kariery	w	jednej	z	najlepszych	szkółek	
piłkarskich.	 Jak	 pokazują	 ostatnie	 wyniki	 Centralnej	 Ligi	
Juniorów,	Wisła	Kraków	świetnie	szkoli	młodzież.	My	bę-
dziemy	prowadzić	zajęcia	w	oparciu	o	doświadczenie	part-
nera.	Poza	tym	współpraca	zapewnia	nam	również	wyjazdy	
na	mecze	 seniorów,	 turnieje	 i	wiele	 innych	profitów,	 któ-
rych	wymienić	niestety	nie	mogę	z	uwagi	na	zapisy	wiążącej	
nas	umowy.	
Nadal	będziemy	rozwijać	istniejące	już	grupy,	aby	w	przy-
szłości	 móc	 pochwalić	 się	 silną	 drużyną	 juniorów,	 której	
wychowankowie	zasilą	pierwszy	skład	drużyny	seniorskiej	
zarówno	grającej	na	 trawie,	 jak	 i	nowo	powstałej	drużyny	
futsalu	–	zaczynającej	swoje	zmagania	od	III	ligi.	

Wszystko	to,	co	dziś	możemy	oglądać,	nie	byłoby	możliwe,	
gdyby	nie	wsparcie	gminy	Głogów	Małopolski	i	burmistrza	
Pawła	Baja,	prywatnych	sponsorów:	Donum	Corde,	Reslo-
gistic,	 VIDOK,	 Polbruk	 oraz	 naszych	 parterów	 technicz-
nych	 –	 firmy	 odzieżowej	 CUNA	 i	 siłowni	 AreYouReady.	
Dziękujemy	również	rodzicom	za	zaufanie.

Kadra Akademii Piłkarskiej Głogovia:

Marcin	Madej	–	trener	koordynator,	trener	
grupy	Orlik	Starszy	(rocznik	2010-2011)

Tomasz	 Bąk	 –	 trener	 grupy	 Trampkarz	
Młodszy	(rocznik	2007-2009)

Damian	Bożek	–	asystent	trenera	w	grupie	
Trampkarz	Młodszy

Damian	 Wesół	 –	 trener	 grupy	 Młodzik	
Młodszy	(rocznik	2009)

Aleksandra	Kulpińska	–	trener	grupy	Orlik	
Młodszy	(rocznik	2011-2012),	trener	grupy	Lwiątek	Głogovii,	tre-
ner	sekcji	dziewcząt

Damian	Łoś	–	asystent	trenera	grupy	Orlik	Młodszy
Jakub	Kądziołka	–	trener	grupy	Skrzat	(rocznik	2013-2014)
Tomasz	Hanus	–	asystent	trenera	grupy	Skrzat
Krystian	Jacek	–	drugi	trener	grupy	Lwiątek	Głogovii,	trener	przygoto-

wania	motorycznego
Piotr	Lipka	–	trener	bramkarzy
Krystian	Szafran	–	trener	przygotowania	motorycznego	
Monika	Grygiel	–	fizjoterapeuta,	opieka	medyczna	podczas	meczów

Zapraszamy do zapisów.
Kontakt: 783 013 915, www.facebook.com/apglogovia
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Od	 września	 br.	 wszystkie	
szkoły,	 żłobki,	 przedszkola,	
decyzją	 Ministerstwa	 Edu-
kacji	 Narodowej,	 funkcjo-
nują	w	 formie	 stacjonarnej.	
Jak	 wiemy,	 kształcenie	 na	
odległość	nie	zastąpi	bezpo-
średniego	 kontaktu	 ucznia	
z	 nauczycielem,	 a	 najnow-
sze	 metody	 i	 technologie	
nie	 stworzą	 odpowiedniej	
przestrzeni	 do	 budowa-
nia	 relacji	 rówieśniczych.	
W porozumieniu z organem 
prowadzącym	 oraz	 osobą	

wyznaczoną	do	nadzorowania	i	dopełnienia	wszelkich	sta-
rań,	 aby	 zapewnić	 bezpieczne	 funkcjonowanie	 jednostek	
oświatowych,	 dostosowaliśmy	 poszczególne	 jednostki	 do	
jak	najlepszej	realizacji	zadań	określonych	przez	MEN.	

Wydawałoby	się:	„normalność”?	

Tylko,	że	 ta	dzisiejsza	„normalność”	 jest	 inna.	Szereg	wy-
tycznych	opublikowanych	pod	koniec	sierpnia	przez	MEN	
i	GIS,	które	muszą	spełnić	dyrektorzy	szkół	i	placówek	oraz	
ich	organy	prowadzące,	ciągnie	się	w	nieskończoność.

Akademia	 Rozwoju	 i	 Bezpieczeństwa	 Prestige	wyszła	 na-
przeciw	dyrektorom	i	pracownikom	oświaty.	Zebranie	wy-
tycznych	w	wewnętrzne	 regulacje	 prawne	 nie	 było	 łatwe.	
Dyrektorzy	 otrzymali	 od	 nas	 wzory	 procedur	 i	 załączni-

ków,	a	także	ocenę	ryzyka	zawodowego,	które	dostosowali	
do	swoich	placówek.	

Jako	specjalista	ds.	BHP	przeprowadziłem	dziesiątki	prelek-
cji	 i	 rozmów,	by	proces	 ich	wdrażania	 był	 jak	najbardziej	
naturalny.	Byłem	także	w	stałym	kontakcie	z	organami	pro-
wadzącymi	jednostki	oświatowe,	pomagałem	podejmować	
decyzje,	nadzorując	przestrzeganie	wytycznych	i	obostrzeń.	

Codzienna	 kilkukrotna	 dezynfekcja	 placówki,	 zapewnienie	
środków	ochrony	osobistej,	zapewnienie	bezpieczeństwa	pra-
cownikom	i	uczniom	to	teraz	„naturalność”.	Setki	pytań	i	od-
powiedzi,	rozwiązywanie	problemów	telefonicznie,	mailowo,	
osobiście.	Trudy	dnia	codziennego,	które	potrwają	do…?

Naszym	priorytetem	jest	bezpieczeństwo	uczniów,	nauczy-
cieli,	pracowników	obsługi	i	rodziców.	Zależy	nam	na	tym,	
aby	edukacja	dzieci	i	młodzieży	nie	została	przerwana	przez	
naukę	zdalną	czy	hybrydową,	a	proces	nauczania	toczył	się	
stacjonarnie.	

Wrzesień	był	 trudny,	 ale	 dla	nas	nie	ma	 rzeczy	niemożli-
wych.	Potwierdza	 to	wiele	uwag	pozytywnych	po	kontro-
lach	Państwowej	Inspekcji	Pracy	w	placówkach,	w	których	
pełnimy	nadzór	nad	bezpieczeństwem	i	higieną	pracy.

Jestem	 wdzięczny	 tym,	 którzy	 dzięki	 swoim	 działaniom	
i	 moim	 sugestiom	 opartym	 na	 wytycznych	 GIS	 i	 MEN,	
umożliwiają	kontynuowanie	kształcenia	i	obsługi	jednostek	
oświatowych	w	czasie	ograniczeń,	obostrzeń	i	reżimu	sani-
tarnego.	Uważajmy	na	siebie!

Specjalista ds. BHP, Mariusz Jodłowski 

aKaDeMIa preStIGe WSpIera praCĘ  
JeDNoSteK ośWIatoWYCh

Wprowadzony w naszym państwie stan epidemii przewrócił nasze życie do góry nogami. Zamknięcie szkół i przed-
szkoli i ponowny powolny powrót do nich okupiony był ogromnym stresem i obciążony wielką odpowiedzialnością. 

KREWKARTA	 jest	 dokumen-
tem	 identyfikującym	 grupę	
krwi.	 Raz	 wyrobiona	 –	 służy	
przez	całe	życie	i	jako	jedyny	do-
kument	 honorowana	 jest	 przez	
całą	 ochronę	 zdrowia.	 Może	
być	wydana	na	podstawie	 iden-
tycznych	 wyników	 uzyskanych	
z	 badania	 2	 próbek	 pobranych	
w	różnym	czasie.

Karta GRUPY KRWI jest wiary-
godnym dokumentem stwierdza-
jącym grupę krwi i jest honoro-
wana przez wszystkie jednostki 
ochrony zdrowia. Ma ona format 

podobny jak dowód osobisty. Korzyścią z wyrobienia krewkarty jest 
w dużym stopniu ułatwienie, a także skrócenie niektórych procedur 
medycznych. Posiadanie karty grupy krwi jest szczególnie istotne 
w sytuacji zagrożenia życia (np. wypadek komunikacyjny), kiedy 
o przeżyciu decydują minuty, a przetoczenie krwi jest niezbędne. 

Krewkarta jest szczególnie polecana osobom wykonującym nie-
bezpieczne zawody, kierowcom, a także kobietom w ciąży. Zgodnie 
z aktualnymi przepisami prawa, pacjenci zgłaszający się do szpitala 
na zabieg lub operację, a także kobiety do porodu powinny posiadać 
potwierdzony wynik grupy krwi lub wpis grupy krwi w karcie grupy 
krwi (krewkarta).Wydanie karty identyfikacyjnej grupy krwi jest 
odpłatne. Jedynie kobiety w ciąży posiadające skierowanie od leka-
rza ginekologa mogą wykonać (jednorazowo) oznaczenie grupy krwi 
bezpłatnie (w ramach NFZ).

mgr Dorota Haznar-Badura, diagosta laboratoryjny,  
Kierownik Pracowni Serologii Grup Krwi  

Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie

Warto wiedzieć:	 W	 laboratorium	 ZOZ	 nr	 2	 w	 Rzeszowie	 przy	
ul. Fredry	9	można	wyrobić	krewkartę.	Osoby	chcące	uzyskać	taką	
kartę	powinny	zgłosić	się	do	punktu	pobrań	z	dokumentem	tożsa-
mości	ze	zdjęciem.	Pobieranie	materiału	odbywa	się	od	poniedziałku	
do	piątku	w	godzinach	7.15-10.00.	Więcej	informacji	można	uzyskać	
pod	numerem	telefonu:	tel	17 861-36-09	lub	17 853-26-11

mgr Barbara Furman

,,KreWKarta” a tWoJe BeZpIeCZeŃStWo
KreWKarta to Karta ratUJĄCa żYCIe! Noś JĄ ZaWSZe prZY SoBIe
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Dlaczego zdecydowali się Państwo na 
prowadzenie takiej działalności? 

Wspólnie	 z  mężem	 wiele	 lat	 spędzili-
śmy	 na	 emigracji,	 gdzie	 kształciliśmy	
się	 i  pracowaliśmy,	 zdobywając	 do-
świadczenie.	 Po	 narodzinach	 dziecka	
zaczęliśmy	częściej	zastanawiać	się	nad	
powrotem	do	kraju.	Życie,	jakie	dotych-
czas	 prowadziliśmy,	 zaczęło	 nas	 przy-
tłaczać.	Zapragnęliśmy	bliskości	rodzi-
ny	i przyjaciół,	więcej	natury	i spokoju.	
Coraz	większym	pragnieniem	stało	się	
spełnienie	marzeń.	Mowa	tutaj	o kwia-
tach	 i  kwiaciarni,	 o  stylu	 życia	w  zgo-
dzie	 z  naturą.	 Zamiłowanie	 do	 natury	 dojrzewało	 w  nas	
od	najmłodszych	lat.	Zawód	księgowej	nie	przyniósł	satys-
fakcji,	a pasja	do	kwiatów	stała	się	inspiracją	do	działania.	
Postanowiliśmy	zmienić	swoje	dotychczasowe	życie	i doko-
naliśmy	prawdziwej	rewolucji	–	począwszy	od	powrotu	do	
kraju,	poprzez	zmianę	profesji,	po	powrót	do	dziecięcej	pa-
sji	–	do	podnoszenia	i rozwijania	wiedzy	oraz	umiejętności	
w Polsce	i za	granicą.

Czyli własna kwiaciarnia nie była po prostu pomysłem na 
działalność, lecz marzeniem z dzieciństwa?

Tak.	 Już	w  szkole	 średniej	 po	 skończonych	 lekcjach	bie-
głam	do	kwiaciarni	bliskiej	znajomej,	aby	móc	przyglądać	
się,	pomagać	i inspirować.	To	były	najcudowniejsze	chwile,	
które	ciągle	wspominam.	Zapragnęliśmy	otworzyć	cieka-
we	miejsce	–	naszą	małą	autorską	kwiaciarnię,	gdzie	każdy	
szczegół	wystroju	tworzony	jest	w oparciu	o doświadcze-
nie	w dziedzinie	aranżacji	wnętrz	w połączeniu	z naturą.	
Narodziny	 syna	 i  wsparcie	 najbliższych	 sprawiły,	 że	 od-
ważyliśmy	się	sięgnąć	po	marzenia	i tak	powstały	Kwiaty	

Niva.	To	nasze	miejsce	na	ziemi,	to	nasz	mały	świat,	gdzie	
pasja	i miłość	do	kwiatów	oraz	natury	łączy	się	z radością	
życia	i serdecznością.	

Czym wyróżniają się Państwo na tle innych kwiaciarni?

W subtelnych	kwiatach	skrywane	są	uczucia	 i serdeczność,	
którą	każdy	nosi	w sercu.	Słowem	–	każdy	bukiet	czy	kompo-
zycja	to	pachnąca,	wyrazista	pocztówka	kwiatowa,	w której	
bije	serce	pełne	ciepłych	myśli.	Tworzymy	oryginalne	kom-
pozycje	na	każdą	okazję,	które	spełniają	oczekiwania	najbar-
dziej	 wymagających	 klientów.	 Dla	 nas	 ważne	 są	 szczegóły	
i przesłanie,	które	ma	zostać	zawarte	w kwiatach.

Jakie usługi oferuje Państwa kwiaciarnia?

Indywidualne	 doradztwo,	 dopasowanie	 kompozycji	 do	
okazji	 i  wsłuchanie	 się	 w  oczekiwania	 klientów	 to	 jeden	
z filarów	KWIATY	NIVA,	która	wychodzi	poza	dotychcza-
sowe	standardy.	Wychodząc	naprzeciw	potrzebom	klientów	
i dopasowując	się	do	specyfiki	aktualnych	wymagań	rynko-
wych,	prowadzimy	również	obsługę	internetową.

Mają Państwo plany co do rozwoju działalności kwiaciarni?

W najbliższej	przyszłości	chcemy	poszerzyć	naszą	
działalność,	 wprowadzając	 ekologiczne	 rozwiąza-
nia,	aby	miejsce,	które	tworzymy,	stało	się	bardziej	
przyjazne	środowisku.	

Zapraszamy	 do	 kwiaciarni	 KWIATY	 NIVA,	
w  której	 każdy	 może	 odnaleźć	 siebie,	 wyrazić	
skrywane	 uczucia,	 nabrać	 głębokiego	 oddechu	
i zrobić	pierwszy	krok	do	życia	pełnego	pięknych	
kolorów	 –	 w  zgodzie	 z  naturą	 i  swoimi	 marze-
niami.	 Zachęcamy	 także	 do	 odwiedzenia	 stro-
ny	 internetowej	 kwiaciarni:	 www.kwiatyniva.pl	
oraz	 profilu	na	portalach	Facebook	 i  Instagram:	 
@KwiatyNiva.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Monika Wasiluszko

Autor zdjęć: A.K.

KażDY BUKIet to paChNĄCa, WYraZISta 
poCZtÓWKa KWIatoWa

Kwiaty niva to nowe miejsce na florystycznej mapie Głogowa Małopolskiego, miasteczka z renesansową 
duszą, otulonego pięknym Rezerwatem Bór, gdzie czysta natura inspiruje do tego, aby tworzyć dla ludzi 
z miłością do kwiatów i natury. O rozwijaniu dziecięcej pasji oraz spełnianiu marzeń opowiadają właściciele 
kwiaciarni Kwiaty niva – p. Urszula i p. Jan. 
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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-mailowy	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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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
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Tu można kupić 
„Ziemię Głogowską”

Kalendarium

18 października

Buszowanie i sprzątanie. Marszobieg	na	orientację,	mają-
cy	na	celu	promowanie	zdrowego	stylu	życia	wśród	lokalnej	
społeczności	oraz	właściwych	postaw	człowieka	wobec	śro-
dowiska	naturalnego.	Program:	11:00	–	zbiórka	na	parkingu	
Strzelnicy	Myśliwskiej	PZŁ	w Borze,	wręczenie	uczestnikom	
wydarzenia	map	 z oznaczoną	 trasą;	 11:15	 –	 start;	 13:00	 –	
ognisko	na	terenie	strzelnicy	PZŁ.

1 listopada

Uroczystość Wszystkich Świętych. W Kościele	 katolickim 
uroczystość	ku	czci	wszystkich	chrześcijan,	którzy	osiągnęli	
stan zbawienia	i	przebywają	w	niebie,	obchodzona	corocznie	
w	dniu	1	listopada,	treściowo	połączona	z	następującym	po	
niej	obchodem	liturgicznym Dnia	Zadusznego. W doktrynie 
Kościoła	katolickiego	jest	wyrazem	wiary	w	obcowanie	świę-
tych	i	powszechne	powołanie	do	świętości.

11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości –	polskie	święto	państwo-
we,	 obchodzone	 corocznie	 11	 listopada	 dla	 upamiętnienia	
odzyskania	niepodległości	przez	Polskę	w	1918	roku,	po	123	
latach	zaborów	(1795-1918).	Jest	dniem	wolnym	od	pracy.

Ogłoszenie redakcyjne
Bardzo	prosimy	wszelkie	materiały	przesyłać	na	adres	mailowy	

redakcja@ziemiaglogowska.pl 
do	ostatniego	dnia	każdego	miesiąca.

Materiały	nadesłane	po	tym	terminie	nie	znajdą	się	w bieżącym	numerze	„ZG”.

Zareklamuj się w naszej gazecie!

Cena: 1 zł/cm2

Kontakt: redakcja@ziemiaglogowska.pl

Twoja reklama znajdzie się także na naszej stronie internetowej!

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

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

Kronika Policyjna

26.09.2020 r.	–	Kradzież	karty	bankomatowej	na	szkodę	osoby	prywatnej	w	Gło-
gowie Młp. 

29.09.2020 r.	–	Ujawnienie	przez	funkcjonariuszy	korekty	wskazań	drogomierza	
w samochodzie	osobowym	należącym	do	osoby	prywatnej.	

25.09.2020 r.	 –	 Kierowanie	 pojazdem	w	 stanie	 nietrzeźwości	 przez	mężczyznę	
w miejscowości	Rudna	Mała.		

27.09.2020 r.	 –	 Kierowanie	 pojazdem	w	 stanie	 nietrzeźwości	 przez	mężczyznę	
w miejscowości	Pogwizdów	Nowy.

27.09.2020 r.	–	Wypadek	drogowy,	w	wyniku	którego	obrażeń	ciała	doznał	kieru-
jący	motocyklem	mieszkaniec	Stykowa.	

24.09.2020 r.	–	Dokonanie	kradzieży	rozbójniczej	przez	nieletniego	mieszkańca	
Rzeszowa	na	nieletnim	mieszkańcu	Głogowa	Młp.,	w	wyniku	czego	doszło	
do	utraty	telefonu	komórkowego.

18-21.09.2020 r.	 –	 Uszkodzenie	 placu	 zabaw	 w	 miejscowości	 Lipie	 na	 szkodę	
Urzędu	Miejskiego	w	Głogowie	Młp.	o	wartości	1000	zł.

01-12.09.2020 r.	–	Usunięcie	słupka	granicznego	w	miejscowości	Przewrotne	na	
szkodę	osoby	prywatnej.



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


