
ZIEMIA
 GŁOGOWSKA

O sprawach lokalnych – konkretnie

 Nr 7/2021  Miesięcznik społeczno-kulturalny  Cena 2 zł   ISSN 1509-7153

PODPISANO UMOWĘ DOTYCZĄCĄ ZINTEGROWANYCH BILETÓW  
MPK I MKS – STR. 5

GALA WRĘCZENIA NAGRÓD  
IM. OSKARA KOLBERGA – STR. 5



ZIEMIA GŁOGOWSKA 7/20212

POLECAMY

FOTOREPORTAŻ

Burza

Niniejszym oświadczam, że informa-
cje przedstawione w numerze sierp-
niowym czasopisma Informator Gło-
gowski z 2018 roku pt. "Niesprawne 
urządzenia na krytej pływalni", są 
niezgodne z prawdą, zaś opublikowa-
ny tekst naruszył dobre imię Gminy 
Głogów Małopolski oraz bezpośred-
nio podważył zaufanie mieszkańców 
do Gminy, której jednostką organi-
zacyjną jest kryta pływalnia Wod-
nik". Pan Jacek Sułuja przeprasza za 
naruszenie dóbr osobistych Gminy 
Głogów Małopolski.
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FAKTY I OPINIE
Absolutorium i wotum zaufania dla 
burmistrza 
Rada Miejska w Głogowie Młp. udzieliła 
wotum zaufania i absolutorium z wyko-
nania budżetu za 2020 rok burmistrzowi 
Głogowa Małopolskiego Pawłowi Bajo-
wi. Wcześniej odbyła się debata nad ra-
portem o stanie gminy Głogów Młp. za 
2020 rok ............................................str. 3

WYDARZENIA
Spotkanie autorskie – „Ostatnie bez-
królewie”
Jak zaznacza autor – „Ostatnie Bezkróle-
wie” nie jest książką fikcyjną, nie przed-
stawia historii alternatywnej. Jej fabuła 
oparta została na źródłach historycz-
nych, pamiętnikach, dokumentach oraz 
listach ................................................str. 4

GOSPODARKA
Radni zatwierdzili koncepcję projektu 
szkoły na Niwie 
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w Głogowie Małopolskim radni zatwier-
dzili koncepcję projektu nowej szkoły, 
jaka powstanie na osiedlu Niwa w Gło-
gowie Młp. ........................................str. 7

KULTURA
V edycja konkursu „Wesołe smyczki”
25 maja 2021 roku w Szkole Muzycznej 
I stopnia w Głogowie Młp. odbył się 
V  Regionalny Konkurs skrzypcowy, al-
tówkowy, wiolonczelowy i kontrabaso-
wy pod nazwą „Wesołe smyczki”. Swoim 
patronatem objął go burmistrz Głogowa 
Małopolskiego, Paweł Baj .............str. 11

OŚWIATA
Żegnaj, żłobku
Koniec roku szkolnego dotyczy wszyst-
kich uczniów, również tych najmłodszych, 
które dopiero rozpoczynają swoją szkolną 
przygodę. W czerwcu swoje żłobki poże-
gnały dzieci z Zespołu Żłobków Gminy 
Głogów Małopolski, by od września roz-
począć naukę w przedszkolu............str. 16

HISTORIA
Lnianka, Technitex, Eko-Karpaty
Czyli dalsze losy pałacu książąt Lubo-
mirskich ..........................................str. 17

SPORT
Pierwszy Triathlon Głogowski 
W ostatnią niedzielę sierpnia – 29, od-
będzie się I Triathlon Głogowski im. 
Aleksandra Ładosia. Jak sama nazwa 
mówi, zawody złożone będą z trzech 
części: pływania, jazdy rowerem oraz 
biegu ................................................str. 19

LIFESTYLE
„Żarciowozy”, czyli pierwszy zlot fo-
odtrucków w Głogowie Małopolskim
Kuchnie z całego świata w jednym miej-
scu ....................................................str. 20
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Raport podsumowuje działalność samorządu w  roku po-
przednim i  stanowi zwięzłą informację o  działaniach po-
dejmowanych przez cały 2020 rok. Informacje zawarte 
w dokumencie posłużą mieszkańcom m.in. do zwiększenia 
wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego. 
Raport ukazuje również trendy rozwojowe i jest podstawą 
do obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości dal-
szego rozwoju gminy.

Raport zawiera analizę następujących obszarów działalno-
ści gminy: charakterystyka; realizacja uchwał; strategie, po-
lityki, programy; finanse gminy; inwestycje gminne i  inne 
zadania remontowe zrealizowane w  sołectwach; warunki 
życia mieszkańców (infrastruktura techniczna: wodociągi, 
kanalizacja, drogi, gospodarka odpadami); zagospodaro-
wanie przestrzenne; oświata i wydarzenia kulturalne; stan 
mienia komunalnego.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowa-
nych w  gminie Głogów Małopolski w  2020 roku należa-
ły: Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin 
ROF-oczyszczalnia (poniesione koszty: 2.495.567,47 zł); 
Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin 
ROF – kanalizacja” (poniesione koszty: 11.848.037,86 zł); 
Rozbudowa Szkoły Muzycznej I stopnia w Głogowie Młp. 
(poniesione koszty: 1.011.596,99 zł); Wsparcie rozwoju 
OZE na terenie ROF (poniesione koszty: 1.716.658,20 zł); 
Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” – Głogów 
Młp., Rudna Mała, osiedle Rogoźnica (poniesione kosz-
ty: 3.997.891,40 zł); Budowa otwartych stref aktywności – 
Przewrotne, Hucisko, Pogwizdów Stary, Lipie, Głogów Młp. 
(poniesione koszty: 172.425,57 zł); Zakup samochodów po-
żarniczych dla OSP Wysoka Głogowska i OSP Rudna Mała 
(poniesione koszty: 628  300,00 zł); Rozpoczęcie budowy 
sali gimnastycznej w  Wysokiej Głogowskiej (poniesione 
koszty: 246.894,20 zł). Wśród innych ważnych dla miesz-
kańców inwestycji wymienić należy: wykonanie oświetle-
nia, monitoringu, budowa domu ludowego w Budach Gło-
gowskich, rozbudowa remizy w  Lipiu, modernizacja dróg 
i budowa chodników na terenie całej gminy.

ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA  
DLA BURMISTRZA 

Rada Miejska w Głogowie Młp. podczas ostatniej sesji udzieliła wotum zaufania i absolutorium z wykonania 
budżetu za 2020 rok burmistrzowi Głogowa Małopolskiego Pawłowi Bajowi. Wcześniej odbyła się debata 
nad raportem o stanie gminy Głogów Młp. za 2020 rok.
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Wśród gości zgromadzonych na sali widowiskowej głogow-
skiego domu kultury znaleźli się między innymi radni, soł-
tysi, dyrektorzy szkół i innych gminnych placówek, lokalni 
działacze kulturalni oraz zainteresowani tematyką książki 
mieszkańcy Głogowa Małopolskiego i okolic.
Spotkanie prowadził p. Piotr Grygiel z Miejsko Gminnego 
Domu Kultury. Z rozmowy, jaką przeprowadził on z auto-
rem książki, dowiedzieliśmy się nie tylko ciekawych faktów 
o  samej książce, ale także nieco o  samym autorze, który 
uchylając rąbka tajemnicy, zdradził między innymi to, że 
zamiłowanie do historii towarzyszy mu już od wczesnych 
lat dzieciństwa. Opowiedział o kulisach powstawania książ-
ki oraz o tym, skąd pomysł na jej napisanie.
Na koniec spotkania goście zostali zaproszeni do dyskusji. 
Głos zabrał znany w środowisku lokalnym p. Walenty Ko-
tula, który podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat 
książki oraz zadał autorowi kilka pytań.
Podczas spotkania można było oczywiście kupić książkę 
w promocyjnej cenie i korzystając z okazji, poprosić autora 
o osobistą dedykację. Wśród przybyłych gości rozlosowano 
również darmowy egzemplarz powieści.
Kilka słów o książce. „Ostatnie bezkrólewie” to powieść opo-
wiadająca o  jednym z najbardziej przełomowych momentów 
w dziejach Polski. Akcja toczy się od końca czerwca 1763 do 
początku września 1764 roku. Są to schyłkowe miesiące życia 
króla Augusta III i moment ostatniego w dziejach Rzeczypospo-
litej bezkrólewia. Jeden z najmożniejszych rodów magnackich 
– ród Czartoryskich – podjął próbę zdobycia polskiego tronu. 
Z ramienia ich protektorki – carycy Katarzyny II, królem miał 
zostać ich siostrzeniec – Stanisław Antoni Poniatowski, stol-
nik litewski. Czartoryscy nie mieli szerokiego poparcia wśród 
szlachty, dlatego szansą na zrealizowanie ich planów było zbroj-
ne wsparcie wojsk rosyjskich. Po drugiej stronie politycznego 
bieguna znajdował się hetman wielki koronny Jan Klemens 
Branicki, dążący do zaprowadzenia reform w Rzeczypospoli-
tej w oparciu o współpracę z królem i zgodne współdziałanie 
szlachty. Dwa różne pomysły na przyszłość Rzeczypospolitej. 
Dzisiaj wiemy, który z nich został zrealizowany. Wiadomo rów-
nież, jaką katastrofą to się zakończyło — wymazaniem polsko-
-litewskiego państwa z mapy Europy. Czy tak musiało być?
Co warte uwagi – szczególnie dla mieszkańców naszej 
gminy – wydarzenia rozgrywają się w  Głogowie (niegdyś 
Głowowie), który był rodową siedzibą siostry Branickie-
go – Urszuli Lubomirskiej – oraz w Warszawie, gdzie sejm 
elekcyjny zostaje opanowany przez zwolenników Czartory-
skich. Zaczyna się gra. Gra o polską koronę.
Jak zaznacza autor – „Ostatnie bezkrólewie” nie jest książką 
fikcyjną, nie przedstawia historii alternatywnej. Jej fabuła 
oparta została na źródłach historycznych, pamiętnikach, 
dokumentach oraz listach. Jest to pozycja z  gatunku tych 
skłaniających do rozmyślań. Brak zgody wśród elit politycz-
nych osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej doprowadził 
państwo do ruiny. Czy coś się zmieniło od tego czasu? Na to 
pytanie czytelnicy muszą odpowiedzieć sobie sami.

 

– Trudno przewidzieć przyszłość, ale z dziejów, które minęły, 
należy wyciągać wnioski, aby uniknąć błędów, które popełni-
li nasi przodkowie. Moim celem, jako pisarza, nie jest tylko 
nieść rozrywkę, ale również wzbudzić refleksję. Jednak czytel-
nik, oprócz zbeletryzowanych faktów historycznych, znajdzie 
w książce trochę kryminału, trochę sensacji, a nawet roman-
su. Najważniejsze, że nie jest to powieść w całości wymyślona, 
tylko odzwierciedla w większości wydarzenia autentyczne. Jej 
bohaterowie rzeczywiście stąpali kiedyś po ulicach Głogowa 
Małopolskiego i tworzyli historię, którą ja tylko opisałem – 
mówi autor książki, Robert Borkowski.
– Mam nadzieję, że czytając „Ostatnie bezkrólewie”, czytelni-
cy wyobraźnią przeniosą się do XVIII-wiecznej Rzeczypospo-
litej i zrozumieją, że bardzo często wielka historia tworzy się 
w małych miastach, takich właśnie jak nasze – dodaje.
Książka do nabycia w dobrych księgarniach. Serdecznie za-
chęcamy do lektury!

SPOTKANIE AUTORSKIE – „OSTATNIE BEZKRÓLEWIE” 
W niedzielę 20 czerwca miłośnicy literatury oraz pasjonaci historii zgromadzili się w Miejsko Gminnym Domu 
Kultury w Głogowie Małopolskim. Wszystko to za sprawą promocji książki dra Roberta Borkowskiego pod 
tytułem „Ostatnie bezkrólewie”.
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W rzeszowskim ratuszu pojawili się: Remigiusz Wzorek, 
przewodniczący zarządu Związku Gmin „PKS” oraz Sławo-
mir Porada, wiceprzewodniczący tego związku, a zarazem 
zastępca wójta gminy Trzebownisko.

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie obsługuje teren 
miasta oraz sąsiednie gminy: Boguchwałę, Lubenię, Świlczę 
i  Tyczyn. Natomiast większość sąsiednich gmin obsługu-
ją autobusy Międzygminnej Komunikacji Samochodowej, 
która należy do Związku Gmin Podkarpacka Komunika-
cja Samochodowa. Do tej drugiej kategorii należy również 
gmina Głogów Małopolski.

Dzięki podpisanej umowie zintegrowany bilet miesięczny 
obowiązuje od 1 lipca. Odtąd miesięczny bilet normalny 
kosztuje 146 zł w strefie I, 186 zł w strefie II, natomiast bilet 
ulgowy ustawowy odpowiednio – 73 i 93 zł, a ulgowy samo-
rządowy – 82 i 105 zł. 

– Bilet zintegrowany to znakomity symbol współpracy pomię-
dzy Rzeszowem i  gminami w  ramach aglomeracji rzeszow-
skiej. To również pokazanie, że myślimy o  mieszkańcach, 
chcemy ułatwiać im poruszanie się z terenów wokół Rzeszowa 
i po samym mieście – powiedział prezydent Konrad Fijołek.

 

– Pracowaliśmy długo z ZTM w kwestii uruchomienia tego 
biletu. Dzisiejsza umowa wdraża pierwszy etap rozwiązania, 
które zapewni mieszkańcom aglomeracji łatwiejsze porusza-
nie się komunikacją publiczną, co zapewne zachęci do częst-
szego korzystania z autobusów kosztem samochodów – mó-
wił podczas podpisania umowy przewodniczący zarządu 
ZG „PKS” Remigiusz Wzorek.

fot. Grzegorz Bukała, Karol Woliński

PODPISANO UMOWĘ DOTYCZĄCĄ 
ZINTEGROWANYCH BILETÓW MPK I MKS 

W dniu 23 czerwca podpisano umowę dotyczącą wprowadzenia biletu zintegrowanego, obowiązującego 
na terenie Rzeszowa i sąsiednich gmin – w tym gminy Głogów Małopolski. Podpisali ją: prezydent Rzeszowa 
– Konrad Fijołek oraz przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, organizującego przejaz-
dy autobusów miejskich obsługiwanych przez MPK i Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samocho-
dowa”, odpowiedzialnego za kursy realizowane pod szyldem MKS.

Co roku nagroda im. Oskara Kolberga trafia do artystów 
tworzących w  dziedzinach ludowych sztuk plastycznych 
i  rękodzieła, literatury, śpiewu, muzyki instrumentalnej 
i  tańca oraz organizatorów przedsięwzięć artystycznych, 
upowszechniających folklor i  sztukę ludową, animatorów, 
mistrzów, naukowców, badaczy, dokumentalistów, któ-
rzy gromadzą i  przekazują przyszłym pokoleniom wiedzę 
o kulturze ludowej.

Nagroda, której patronem jest Oskar Kolberg – etnograf, 
folklorysta, kompozytor – została ustanowiona w  1974 
roku i jest przyznawana w sześciu kategoriach: w dziedzinie 
twórczości artystycznej indywidualnej (sztuk plastycznych, 
literatury ludowej, muzyki instrumentalnej, śpiewu, tańca), 
kapel i zespołów folklorystycznych, w dziedzinie działalno-
ści badawczej, dokumentacyjnej, animacji i upowszechnia-
nia kultury ludowej. Wyróżnienia honorowe są przyznawa-
ne instytucjom i organizacjom szczególnie zasłużonym dla 
rozwoju i popularyzacji polskiej sztuki ludowej i folkloru.

Zapraszamy do obejrzenia filmiku „Henryk Marszał – 
skrzypek i trębacz”.

fot. Piotr Grygiel

GALA ROZDANIA NAGRÓD IM. OSKARA KOLBERGA 
W czwartek 1 lipca br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się gala rozdania nagród dla laureatów 
46. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Tegoroczni laureaci nagrody 
reprezentują 13 regionów z 9 województw kraju. Każdy z laureatów otrzymał medal im. Oskara Kolberga, 
pamiątkowy dyplom i nagrodę finansową ufundowaną przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawiciela z naszej gminy, którym został Henryk Marszał 
z Przewrotnego. Jego kandydaturę zgłosiło lokalne stowarzyszenie „Gdzieś Tu”.
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W ramach tej akcji w dniu 18 czerwca uczniów Szkoły Pod-
stawowej w  Głogowie Małopolskim odwiedzili specjalni 
goście: policjanci z  miejscowego komisariatu policji wraz 
z  ratownikiem medycznym oraz końmi policyjnymi, ko-
mendant straży miejskiej w  Głogowie Małopolskim oraz 
kierownik Referatu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głogowie 
Młp. Zaznajomili oni uczniów z nowymi przepisami doty-
czącymi hulajnóg elektrycznych, które w  ostatnim czasie 
zyskały ogromną popularność wśród dzieci i  młodzieży. 
Przypomnieli, jakie uprawnienia należy posiadać, by móc 
poruszać się tym środkiem transportu oraz jakich zasad na-
leży przestrzegać. Dużą atrakcją dla uczniów była możliwość 
przejażdżki hulajnogami, które zapewnili przedstawiciele 
Referatu Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dzieci z wielką chęcią 
korzystały z tej możliwości – często po raz pierwszy w życiu. 
Zadbano oczywiście o bezpieczeństwo – każdy, kto próbo-
wał swoich sił na hulajnodze, obowiązkowo zakładał kask.

W dalszej części spotkania ratownik medyczny przypo-
mniał zebranym zasady resuscytacji krążeniowo-oddecho-
wej, czyli zespołu czynności stosowanych u poszkodowane-
go, u  którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania 
krążenia, czyli ustania czynności serca z utratą świadomo-
ści i  bezdechem. Celem udzielenia tej pomocy jest utrzy-
manie przepływu krwi przez mózg i mięsień sercowy oraz 
przywrócenie czynności własnej układu krążenia. Warto 
podkreślić, że natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji 
przez świadków zdarzenia zwiększa prawdopodobieństwo 
przeżycia aż trzykrotnie. Zasady udzielania takiej pomocy 
powinien znać każdy – niezależnie od wieku, ponieważ ni-

gdy nie wiemy, w  jakiej sytuacji możemy się znaleźć i czy 
ktoś w naszym otoczeniu nie będzie jej potrzebował.

Na koniec spotkania uczniowie otrzymali opaski odblasko-
we, które założone na rękę, plecak lub jakikolwiek element 
garderoby, zwiększają naszą widoczność po zmroku. Warto 
pamiętać, że pieszy na drodze nie ma takiej ochrony, jaką 
ma kierujący czy pasażer samochodu. Nie chronią go pasy 
bezpieczeństwa, poduszki powietrzne czy kurtyny. Dlatego 
tak ważna staje się jego widoczność na drodze. Jak wynika 
z analiz, po zmroku, pieszy ubrany w ciemny strój jest wi-
dziany przez kierującego pojazdem z  odległości około 40 
metrów. O noszeniu odblasków powinniśmy pamiętać za-
wsze – nie tylko podczas wakacji.

Mamy nadzieję, że to spotkanie spowoduje, że tegoroczne 
wakacje będą w pełni bezpieczne, a we wrześniu wszyscy cali 
i zdrowi wrócą do szkół wypoczęci i pełni energii.

BEZPIECZNE WAKACJE 
Nadeszły wakacje – upragniony czas odpoczynku od szkolnych obowiązków. To czas, kiedy młodzież ma 
mnóstwo wolnego czasu, który przeznaczy na zabawy z rówieśnikami, wakacyjne turnusy z kolegami czy 
rodzinne wyjazdy. U progu wakacji warto pochylić się nad zasadami bezpieczeństwa, jakimi powinna kie-
rować się młodzież szkolna podczas letniego wypoczynku. Z tej okazji Komisariat Policji w Głogowie Ma-
łopolskim we współpracy z Referatem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Strażą Miejską zorganizowali akcję 
edukacyjną pod nazwą „Bezpieczne wakacje”.

Zbieranie nakrętek to wciąż jedna z najpopularniejszych 
akcji charytatywno-ekologicznych, polegająca na łączeniu 
przyjemnego z pożytecznym. Celem zbiórki było wspar-
cie działań Fundacji na rzecz jej podpieczonych. Uzyskane 
w ten sposób pieniądze przekazane zostają na leczenie – leki, 
opatrunki medyczne, rehabilitację dzieci lub sprzęt specjali-
styczny dla podopiecznych Fundacji. Akcja rokrocznie cie-
szy się w naszej placówce bardzo dużym zainteresowaniem 
(nakrętki są zbierane od momentu powstania przedszkola). 
Oprócz rozwijania empatii i chęci bezinteresownej pomocy 
innym, dzieci uczą się także postaw proekologicznych.

Dziękujemy rodzicom i przedszkolakom, którzy odwieź-
li zgromadzone nakrętki i wrzucili je do metalowych serc 
ustawionych przy budynku ratusza.

mgr Anna Wojnar

AKCJA „NAKRĘĆ SIĘ NA POMAGANIE” W PRZEDSZKOLU 
Niepubliczne Przedszkole w Rogoźnicy w bieżącym roku szkolnym wzięło udział w akcji „Nakręć się na 
pomaganie”, organizowanej we współpracy z Głogowską Fundacją Rozwoju Społecznego oraz Fundacją 
Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.
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Projekt zakłada powstanie 40 pracowni dydaktyczno-
-naukowych oraz 10 pracowni językowych, przeznaczonych 
na naukę w grupach. Koncepcja zakłada również powstanie 
5 sal komputerowych oraz 6 sal świetlicowych, w których 
odbywać się będą mogły zajęcia pozalekcyjne. W  szkole 
znajdować się będzie również przestronna biblioteka wraz 
z  czytelnią. Zaplanowano także 4 sale do realizacji zajęć 
specjalistycznych, w  tym logopedyczną, korekcyjno-kom-
pensacyjną, z zakresu pedagogiki leczniczej, terapeutyczną 
oraz przeznaczoną do gimnastyki korekcyjnej.
Projekt przewiduje również powstanie rozwiniętej bazy 
sportowej. Do dyspozycji uczniów będzie m.in. pełnowy-
miarowa hala sportowa, na której mieścić się będą boiska 
do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki oraz widownia na 
350 miejsc siedzących. Przy hali znajdować się będą również 
szatnie z pełnym zapleczem sanitarnym oraz hala przysto-
sowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prócz głównej 
hali sportowej, w planach jest również powstanie dwóch sal 
gimnastycznych o wymiarach boiska do piłki ręcznej każda. 
Przy salach również przewidziano pełne zaplecze sanitarne 
oraz kantorki do przechowywania sprzętu sportowego.
W budynku szkoły znajdować się mają również pomiesz-
czenia przeznaczone na gabinety pedagoga szkolnego, psy-
chologa oraz pomocy przedmedycznej. Prócz wyżej wy-
mienionych, koncepcja przewiduje powstanie pomieszczeń 
administracyjnych, gospodarczych, pokojów dla nauczycie-
li, konserwatorów oraz pokoju socjalnego. W szkole ma po-
wstać także kuchnia oraz przestronna stołówka. Koncepcja 
obejmuje również powstanie szatni wyposażonej w  szafki 
dla około 1000 uczniów oraz poczekalnię dla rodziców oraz 
dzieci oczekujące na odjazd autobusem.
Jeżeli chodzi natomiast o zagospodarowanie terenu wokół 
szkoły, to w planach jest powstanie wielofunkcyjnych bo-
isk przyszkolnych – m.in. do piłki ręcznej czy koszyków-
ki, a  także bieżni czy placu zabaw dla dzieci z nauczania 
wczesnoszkolnego.
Wykonawcą projektu jest architekt Radosław Guzowski 
z Olsztyna.

RADNI ZATWIERDZILI KONCEPCJĘ PROJEKTU SZKOŁY 
NA NIWIE 

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim radni zatwierdzili koncepcję projektu no-
wej szkoły, jaka powstanie na osiedlu Niwa w Głogowie Małopolskim. Projekt budynku powstał na mocy 
podpisanej w lutym bieżącego roku umowy dotyczącej wykonania koncepcji architektonicznej budynku 
szkoły w Głogowie Małopolskim na os. Niwa wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budynek ma być bardzo 
nowoczesny, dostosowany do potrzeb stale rozwijającego się miasta i wzrastającej liczby uczniów.
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Burmistrz Głogowa Małopolskiego
OGŁASZA

II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
gminy Głogów Młp., oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 449/3 o pow. 0,0060 ha, 449/4 
o pow. 0,0009 ha, 449/6 o pow. 0,0020 ha, 449/7 o pow. 0,0034 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, 449/14 o pow. 0,0049 ha, 
położone w Głogowie Małopolskim obręb Rogoźnica gmina Głogów Małopolski objęta KW 
RZ1Z/00084644/4.
Cena wywoławcza nieruchomości: – 449/3 – 1.236,00 zł, – 449/4 – 185,00 zł, – 449/6 – 412,00 zł, – 
449/7 – 700,00 zł, – 449/9 – 597,00 zł, – 449/10 – 762,00 zł, – 449/11 – 144,00 zł, – 449/12 – 989,00 
zł, – 449/14 – 1.009,00 zł.
Cena działek 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 Prze-
strzennego. 
Przedmiotowe działki położone są w miejscowości Głogów Młp., obręb Rogoźnica, gmina Głogów 
Młp., powiat rzeszowski, woj. podkarpackie. Teren przyległy jest raczej płaski, niewielki lokalne 
wzniesienia i spadki wynikają z naturalnego ukształtowania w tej części miasta. Sąsiedztwo stano-
wią głównie działki zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wraz z zabudową 
gospodarczą; częściowo działki niezabudowane wykorzystywane rolniczo. Parcele od 449/1 do 
449/14 – przylegają do siebie (stanowią jeden użytek „dr”), jednak każda z nich wchodzi nieja-
ko w skład poszczególnych kolejnych gospodarstw leżących koło siebie. Kształty poszczególnych 
działek są dość regularne, wydłużone, prostokątne. Dojazd jest w znacznej mierze ograniczony 
i odbywa się poprzez działki sąsiednie. 
Przez działki podane poniżej przebiegają następujące sieci uzbrojenia terenu: – sieć kanalizacyjna: 
449/6, 449/7, 449/9, 449/10, 449/11, – sieć energii elektrycznej i słupy energii elektrycznej: 449/3, 
449/11, 449/12, 449/14, – sieć gazowa: 449/3, 449/9, – sieć wodociągowa: 449/3, 449/7, 449/9.
W związku z powyższym Nabywca nieruchomości przez, które przebiega sieć kanalizacyjna i wo-
dociągowa zobowiązuje się w chwili podpisania umowy sprzedaży nieruchomości do ustanowie-
nia na rzecz Gminy Głogów Małopolski i jej następców prawnych oraz na rzecz spółki EkoGłog 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jej następców prawnych – będących każdoczesnymi 
właścicielami urządzeń przesyłowych – nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności prze-
syłu polegającej na:
1) prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w granicach pasa służebności o szerokości 3 m (po 
1,5 m w obie strony od osi istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej), polegającego na trwałym 
i bezterminowym zajęciu tego pasa w celu posadowienia w nim urządzeń przesyłowych i ich eksplo-
atacji, w tym konserwacji, utrzymywania, modernizacji, przebudowy, wymiany, odbudowy, usuwania 
usterek i awarii urządzeń wraz z prawem dostępu, wejścia, przechodu, wjazdu i przejazdu o każdej 
porze wraz z wniesieniem lub wjazdem niezbędnego sprzętu na nieruchomość obciążoną w celu eks-
ploatacji urządzeń przesyłowych, w tym konserwacji, utrzymywania, modernizacji, przebudowy, wy-
miany, odbudowy, usuwania usterek i awarii urządzeń;
2) obowiązku powstrzymania się przez właściciela nieruchomości obciążonej od działań, które unie-
możliwiłyby uprawnionemu z tytułu służebności dostęp do nieruchomości i eksploatację urządzeń 
przesyłowych, w szczególności na obowiązku powstrzymania się przez właściciela nieruchomości ob-
ciążonej w granicach pasa służebności o szerokości 3 m (po 1,5 m w obie strony od osi istniejącej sieci 
kanalizacyjnej i sieci wodociągowej) od działań, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić korzystanie 
ze służebności, w szczególności na obowiązku powstrzymania się od wznoszenia budowli, budynków 
i innych obiektów, urządzania oczek wodnych oraz dokonywania nasadzeń drzew, krzewów i roślinno-
ści o unikatowym charakterze.

Uprawniony z tytułu służebności zobowiązany będzie do przywrócenia nieruchomości obciążonej 
do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, eksploatacyjnych albo 
remontowych na nieruchomości obciążonej.
Przetarg ograniczony dla właścicieli gruntów sąsiednich, ponieważ działki nie mogą zostać samo-
dzielnie zagospodarowane.
Termin zagospodarowania nieruchomości – 2 lata.
Termin poprzedniego przetargu: 8 kwiecień 2021r.
Cel sprzedaży: poprawa zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. 
Powyższe nieruchomości nie są obciążone żadnymi hipotekami, z wyjątkiem przebiegu sieci 
uzbrojenia terenu oraz fragmentu budynków.
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 27 października 2020 roku.
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2021r. o godz. 900 w sie-
dzibie Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim, ul. kard. S. Wyszyńskiego 12 /
sala widowiskowa/.
Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskie-
go do dnia 30 lipca 2021 roku.
Dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości będą warunkiem dopuszczenia do przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Głogowie Małopolskim w dniu 4 sierpnia 2021 roku.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoław-
czej do dnia 30 lipca 2021r. 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 przy-
padku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków – wymagane jest przedłożenie 
pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nierucho-
mości 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 2020r., poz. 1359). Powyższe oświadczenie należy złożyć ko-
misji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. Osoba, która nie złoży oświadczenia o zgodzie 
małżonka na nabycie nieruchomości nie zostanie dopuszczona do przetargu. Nie wymagana jest 
zgoda, jeżeli oboje małżonkowie przystąpią wspólnie do przetargu. 
Okazanie nieruchomości przez geodetę gminnego na wniosek zainteresowanych.
Wadium przepada jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyliła się od podpisania aktu notarialne-
go. Wypłata wadium dla osób, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu trzech dni roboczych 
od dnia zakończenia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał prze-
targ zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Cena ustalona w przetargu jest płatna przed zawarciem 
umowy sprzedaży w takim terminie, aby wpływ środków został uwidoczniony na koncie urzędu 
przed zawarciem aktu notarialnego.
Uczestnicy przetargu reprezentujący osoby fizyczne i prawne winni być należycie umocowani. 
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
Nieruchomości 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.
Burmistrz Głogowa Małopolskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu z ważnych 
przyczyn.
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Sklep powstaje przy ulicy Rzeszowskiej w Głogowie Mało-
polskim. Obecnie trwają prace przy wykonywaniu ogro-
dzenia oraz przygotowaniu terenu pod budowę. Oddanie 
budynku do użytku planowane jest na listopad bieżącego 
roku. Kto wie, być może będziemy mogli zrobić w nim już 
tegoroczne zakupy bożonarodzeniowe?

Warto dodać, że już teraz sieć rekrutuje pracowników do 
nowego punktu. Ogłoszenia o naborach na poszczególne 
stanowiska znaleźć można na lokalnych stronach z oferta-
mi pracy.

W GŁOGOWIE POWSTAJE SKLEP SIECI LIDL 
Jeszcze w tym roku na sklepowej mapie Głogowa Małopolskiego powstanie kolejny punkt. Mowa o mają-
cej w Polsce ponad 700 sklepów znanej sieci Lidl, która buduje swój punkt również w naszej gminie.

Na ulicy Partyzantów wykonano nową nawierzchnię bi-
tumiczną o długości 795 mb (4270 m2). Natomiast na ulicy 
Borsuk wykonana została nawierzchnia o długości 437 mb 
(1244 m2).

Łączny koszt powyższych inwestycji wyniósł 203  464 zł, 
z  czego 157 507 zł kosztowała budowa ulicy Partyzantów 
oraz 45 957 zł – ulicy Borsuk. Wykonawcą prac jest Miej-
skie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Rzeszowa.

Nowe drogi z pewnością wpłyną na komfort mieszkańców 
oraz poprawę bezpieczeństwa.

ULICE PARTYZANTÓW I BORSUK JUŻ PO REMONCIE 
W ramach podpisanej w kwietniu bieżącego roku umowy, dotyczącej wykonania remontów cząstkowych 
oraz nakładek asfaltobetonowych na terenie gminy Głogów Małopolski, powstały kolejne odcinki dróg. 
Tym razem nową nawierzchnię zyskały ulice Partyzantów oraz Borsuk w Głogowie Małopolskim.

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja foto-
graficzna stanu przed renowacją wraz z pomiarami oraz ze-
braniem materiałów źródłowych. Prace przygotowawcze po-
legać będą na oczyszczeniu pomnika na sucho z naleciałości 
zewnętrznych, czyszczeniu wodą pod ciśnieniem z  użyciem 
środków chemicznych powierzchniowo czynnych (okłady 
z kwasów – szczawiowy i solny), dezynfekcji biologicznych na-
leciałości w postaci mchów, porostów, glonów itp. Następnie 
sklejone zostaną odspojone części tynku pomnika i zastoso-
wane grunty oraz impregnacja utwardzająca. W dalszej czę-
ści wykonane zostaną zbrojenia oraz kity mineralne barwio-
ne w masie z użyciem plastyfikatorów oraz uzupełnione fugi. 
Kolejnym etapem renowacji będzie odtworzenie – odnowienie 
kolorystyki monochromatycznej pomnika przy użyciu farb 
odpornych na warunki atmosferyczne oraz wykonanie złoceń 
za pomocą złota szlachetnego w formie gwiazd i księżyca. Uzu-
pełniona zostanie także laserunkowa polichromia rzeźby oraz 
oczyszczone i odrdzewione chemicznie metalowe ogrodzenie, 
które zostanie również zabezpieczone przed korozją farbą saty-

nową. W ramach prac uporządkowany zostanie również teren 
pomnika oraz poprawiona i oczyszczona znajdująca się wokół 
niego kostka brukowa.

Wykonawcą renowacji jest firma J.P Renowacja, Jadwi-
ga Bąk ze Stobiernej. Łączna koszt prac opiewa na kwotę 
22 650,00 zł brutto.

TRWAJĄ PRACE PRZY RENOWACJI POMNIKA NMP 
Na mocy podpisanej w dniu 28 czerwca br. umowy, rozpoczęły się prace konserwatorskie przy zabytkowym 
pomniku z figurą Najświętszej Maryi Panny w Głogowie Młp. Gmina Głogów Młp. pozyskała na ten cel dotację 
za pośrednictwem Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Lasowiacy” z Głogowa 
Młp. Renowacja wykonywana jest w związku z realizacją projektu pn. „Wykonanie prac konserwatorskich przy 
zabytkowym pomniku z figurą NMP na rynku w Głogowie Małopolskim” dofinansowanego z programu PROW.
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AL-ANON Grupy Rodzinne 
zapraszają na 
spotkania w każ-
dy wtorek o go-
dzinie 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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Konkurs adresowany był do najmłodszych uczniów szkół 
muzycznych. Ze względu na panującą sytuację epidemio-
logiczną odbył się w formie online. Pomimo tego, V edycja 
zmagań młodych artystów cieszyła się dużym zaintereso-
waniem wśród skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów, 
kontrabasistów i pedagogów z całego Podkarpacia.

Najmłodszych adeptów gry oceniało jury złożone z do-
świadczonych i cenionych w regionie pedagogów. Wśród 
nich znaleźli się: p. ekspert Adrianna Sawa, p. Dorota Dłu-
gosz-Smela oraz p. Ryszard Kusek.

Wyniki konkursu prezentują się następująco:

I grupa: I miejsce: Antonina Sojka, II miejsce: Wiktoria 
Pawliszak, III miejsce: Natalia Ciepłak 

II grupa: I miejsce: Aniela Serafińska, II miejsce: Michalina 
Wilk, III miejsce: Mariola Bielecka 

V grupa: I miejsce: Franciszek Szczygieł, II miejsce: Jakub 
Topolewicz, III miejsce: Ilona Sokół 

Warto dodać, że nagrania z występów zwycięzców konkur-
su obejrzeć można na platformie YouTube – linki do wystę-
pów każdego z uczestników znajdują na stronie interneto-
wej szkoły: www.sm.glogow-mlp.pl.

Dzięki hojności darczyńcy – Fundacji PGE z siedzibą 
w Warszawie – mogliśmy zakupić nagrody dla dzieci, które 
stanowiły miłą niespodziankę dla tego przedsięwzięcia.

Konkurs „Wesołe smyczki” cieszy się dużym zainteresowa-
niem już od 2016 roku, dlatego też Szkoła Muzyczna planu-
je kolejne edycje w najbliższych latach. Dzięki temu coraz 
więcej szkół z regionu pozna nasze urokliwe miasto Gło-
gów Młp. oraz działającą w nim Szkołę Muzyczną, a wspól-
na wymiana doświadczeń zaowocuje – mamy nadzieję – 
w przyszłości. Zapraszamy za rok.

Urszula Dudek

V EDYCJA KONKURSU „WESOŁE SMYCZKI” 
25 maja 2021 roku w Szkole Muzycznej I stopnia w Głogowie Młp. odbył się V Regionalny Konkurs skrzypco-
wy, altówkowy, wiolonczelowy i kontrabasowy pod nazwą „Wesołe smyczki”. Swoim patronatem objął go 
burmistrz Głogowa Małopolskiego, Paweł Baj. 

Wiktoria	Pawliszak

Dziecko uczy się, co robić, aby osiągnąć sukces, zaś w sytu-
acji, gdy okaże się, że działania, których się podjęło, są nie-
trafione, nie poddaje się tak szybko, ale uczy się na swoich 
błędach. Rodzice powinni pozwolić przeżywać dzieciom 
zarówno sukcesy, jak i porażki, nie starać się chronić ich za 
wszelką cenę, ale zawsze być obok ze słowem pochwały lub 
pocieszenia. Trzeba tłumaczyć dzieciom, że porażki się zda-
rzają, ale jeśli będziemy wytrwali, to w końcu odniesiemy 
wymarzony sukces. Gdy wspieramy pasje i zainteresowania 
naszych dzieci, nabywają one świadomość, że rodzice inte-
resują się tym, co robią, oraz szanują ich decyzje i wybory, 
co pomaga w budowaniu poczucia własnej wartości dziec-
ka i wysokiej samooceny. Dziecko zyskuje poczucie, że jest 
przez rodziców akceptowane i może na nich liczyć. Pasje 
i zainteresowania dziecka często odkrywają się same w róż-
nych sytuacjach, np. przeżycia jakieś przygody, poznania 
ludzi. To otoczenie wpływa na rozwój zainteresowań i pasji. 
Rodzice powinni więc znaleźć czas dla własnego dziecka 
na wspólne aktywności. Sposobów na to, by wspierać dzie-
cięce pasje i zainteresowania, jest dużo. Dobrym sposobem 
już na wczesnym etapie rozwoju jest dostarczenie dziecku 
zabawek edukacyjnych. Puzzle, układanki, klocki czy inne 

zabawki stymulują rozwój dziecka, uczą spostrzegawczości 
oraz logicznego myślenia. Innym sposobem jest zapisanie 
dziecka na wybrane przez nie zajęcia dodatkowe, które 
pomagają mu się rozwijać i dają radość. Dobrze, jeśli ro-
dzice dzielą wspólne pasje razem z dzieckiem. Przykładem 
są zajęcia sportowe, np. wędkarstwo, gra w piłkę nożną, 
w siatkówkę czy też wspólne granie na instrumentach mu-
zycznych. Pasje i zainteresowania dziecka, wspierane odpo-
wiednio wcześnie, mogą w pewnym stopniu ukierunkować 
jego przyszłość. Dzieci w wieku szkolnym zaczynają zwykle 
interesować się dziedzinami bardziej związanymi z tema-
tyką, jaka pojawia się na lekcjach, np. sportem, zwierzęta-
mi, techniką, ekologią, Internetem. Rozmawiając z dziećmi 
o tym, czego dowiedziały się w szkole i jak minął im czas 
z rówieśnikami, możemy jeszcze lepiej je poznać i zrozu-
mieć ich pasje. Dobrze, jeśli sami możemy choć po części 
dzielić wspólne zainteresowania i razem spędzać czas na ich 
realizacji. Każdy rodzic powinien mieć na uwadze rozwój 
zainteresowań i pasji swojego dziecka oraz w miarę swoich 
możliwości pomagać mu w ich rozwijaniu.

Tomasz Wiśniewski

JAK WSPIERAĆ ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ I PASJI  
U DZIECI?

Zainteresowania i pasje są bardzo ważne w życiu każdego z nas, także w życiu naszych dzieci. Przyczyniają 
się bowiem znacząco do rozwoju naszej osobowości, wzrostu pewności siebie, a tym samym wzrostu wła-
snej samooceny. 
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Kawiarenka na Różanej –  
Paulina Wiśniewska
Kawiarenka to miejsce, w którym po-
śród zapachu wanilii, słodkich wy-
pieków i kolorowych kwiatów można 
znaleźć szczęście i miłość. Na ulicy Ró-
żanej w Groszkowicach życie toczy się 
swoim rytmem. Eliza, trzydziestoletnia 
kobieta, samotnie wychowuje sześcio-
letnią Julkę. Poświęciła całe swoje serce 
kawiarence, którą przejęła po rodzi-
cach. Z czasem brak miłości zszedł na 

dalszy plan, ale gdy w Kawiarence na Różanej pojawił się Szy-
mon, mężczyzna po przejściach, życie Elizy stopniowo zaczęło 
się zmieniać. Eliza i Szymon zaczęli się do siebie coraz bardziej 
zbliżać. Czy kochać można więcej niż raz?

Suknia ślubna – Danielle Steel
Jedna rodzina, cztery pokolenia i je-
dyna taka suknia. Długie rękawy, za-
budowany dekolt, rozłożysta spódni-
ca obszyta koronką i perełkami. Do 
tego tiara i naszyjnik z diamentów. 
W rodzinie Deveraux ta spektaku-
larna kreacja niczym cenny skarb 
przechodzi z pokolenia na pokolenie. 
Choć kobiety, które stają w niej na 
ślubnym kobiercu, olśniewają, suknia 
nie zagwarantuje im szczęścia. Same 

będą musiały zawalczyć o to, co najcenniejsze. Obracająca 
się w wyższych sferach Eleanor pozna słodki smak miłości 
i gorycz utraty. Jej córkę Camille zwiedzie głos własnego nie-
pokornego serca. Kolejna z rodu, Ruby Moon, obdarzona 
wyjątkowym imieniem i urodą, zdoła przywrócić rodzinie 
dawną świetność. Lecz czy to wystarczy, by zaznała szczę-
ścia? I jaka przyszłość czeka jej córkę Kendall, nazywaną zło-
tym dzieckiem? Ich życie naznaczą burzliwe wydarzenia hi-
storii i namiętności mężczyzn. A jednak połączone więzami 
krwi, mimo przeciwności, kobiety zdołają utrzymać rodzinę 
razem. Olśniewająca kreacja stanie się dla nich symbolem 
tego, co trwałe, cenne i co warto nieść w nowe czasy. Oszała-
miająca saga rodzinna. Opowieść o szacunku dla przeszłości, 
radowaniu się teraźniejszością i nadziei na lepszą przyszłość.

Zabójcze pierogi –  
Marcin Przewoźniak
„Zabójcze pierogi” to historia trzyna-
stoletniej Estery, która każdego dnia 
po szkole siedzi samotnie w domu, 
objadając się czipsami, tostami i in-
nym śmieciowym jedzeniem. Tym-
czasem jej mama, Katrina Vege, jest 
telewizyjnym kulinarnym guru. Kie-
dy jej ekipa rusza w trasę z nowym 
programem, zabiera ze sobą córkę. 
Estera jest zachwycona tym, że bę-

dzie mogła spędzić z mamą więcej czasu – i wreszcie spró-
bować gotowanych na wizji frykasów. Przygoda szybko się 
jednak komplikuje…

MGBP w Głogowie Młp.

BIBLIOTEKA POLECA

Urlop wypoczynkowy najczęściej planujemy w wakacje. 
Jest to czas wolny od zajęć szkolnych, dlatego można w tym 
okresie wyjechać całą rodziną. Planując atrakcje turystycz-
ne i pakując bagaże, warto znaleźć w nich miejsce na książ-
kę. Jeśli do tej pory nie gościła ona w naszym repertuarze 
sposobów na spędzenie wolnego czasu, to właśnie teraz, 
podczas wakacji, jest okazja, aby nadrobić zaległości w lek-
turze. Dzisiejszy rynek wydawniczy obfituje w różnorodne 
publikacje, tak że każdy śmiało znajdzie coś dla siebie.

Nie istnieje idealna książka na wakacje. Na urlop każda lek-
tura jest dobra. Dla jednych musi być ona lekka, niezbyt wy-
magająca, przyjemna i łatwa, a dla innych najlepiej, gdy jest 
opasłym tomiskiem. Wakacje to idealny czas na czytanie. 
Bez względu na to, gdzie będziemy wypoczywać, książkę 
zawsze możemy zabrać ze sobą, czy to kupioną, czy wypoży-
czoną z biblioteki. Czytać można wszędzie i gdzie się da, na 
przykład w podróży, w pociągu, w samolocie, nad morzem, 
w górach, w parku czy na plaży. Sama podróż wypełniona 
jest już nieskończoną ilością momentów wyczekiwania. Cze-
kamy na dworcu, na lotnisku, w kolejce, w kawiarni. W tym 
całym czekaniu dobrze jest czymś zająć umysł, właśnie naj-
lepiej książką. Znakomitym pomysłem na czytanie w trakcie 
wyczekiwania jest czytanie o miejscach, do których się uda-
jemy albo wyprawa śladem bohaterów literackich znanych 
nam z książek. Wiadomo nie od dziś, że książki otwierają 
nas na nowe doświadczenia, poszerzają horyzonty, inspirują 
do działania, a także działają uspokajająco i kojąco. Sięgając 
po książki w wakacje, można odkryć w sobie, jaka przyjem-
ność płynie z obcowania z nimi i z chęcią wracać do nich 
w pozostałe dni w roku, nie tylko w wakacje.

Życzymy zaczytanych wakacji.

Edyta Dworak, starszy bibliotekarz MGBP w Głogowie Młp.

WAKACJE Z KSIĄŻKĄ
Wakacje to czas letniego wypoczynku i robienia 
rzeczy, których dotychczas nie robiliśmy.

Czytanie	uszlachetnia	duszę



13ZIEMIA GŁOGOWSKA 7/2021 KULTURA

ETNOKĄCIK 7/2021

Nasza gmina zmienia swój charakter. Już nie można o niej powie-
dzieć, że jest typowo rolnicza – na polach i paświskach powstają no-
woczesne zakłady, domy jednorodzinne, a nawet bloki i szeregówki. 
Wielkim zaniedbaniem z naszej strony byłoby jednak porzucenie 
zupełne naszego, w zdecydowanej większości, chłopskiego pocho-
dzenia. Jeszcze przed kilkudziesięciu laty w każdym obejściu na wsi 
i na przedmieściach była mniejsza lub większa gospodarka, dziś na 
naszych wsiach można policzyć krowy na palcach. Żeby sobie lepiej 
uświadomić (szczególnie młodsi czytelnicy), jak ważna była uprawa 
ziemi i otrzymanie odpowiedniego plonu, przyjrzyjmy się zatem zwy-
czajom żniwnym i dożynkowym sprzed lat.
Obrzędowość żniwna jest bardzo bogata i uroczysta. Do najważniej-
szych momentów należały: dzień rozpoczęcia, zakończenia ścinania 
zboża i dzień dożynek. Rozpoczęcie żniw w wielu regionach rozpo-
czynało się nabożeństwem i poświęceniem sierpów. Obowiązkowe 
było również wykonanie znaku krzyża nad koszonym polem. Zboże 
było przecież jednym z głównych źródeł pożywienia – szukano bo-
skiej pomocy w zapewnieniu sobie jego dostatku. Bardzo istotna była 
pomoc sąsiedzka – chodzono na odrobek, czyli odpłacano pracą za 
pracę. Obowiązkiem gospodarzy wobec pomocników był poczęstu-
nek i napitek w czasie pracy. Koszono początkowo za pomocą sier-
pów, następnie kos, potem w miarę mechanizacji używano żniwiarek 
i kosiarek. Zżęte zboże należało związać w snopki. Żniwa rozpoczy-
nano w lipcu, wsłuchiwano się w głos przepiórki, która miała śpie-
wać idźcie żąć!, a należało je zakończyć przed 15 sierpnia, kiedy to 
z ostatniej kępy zboża wito wianek i zanoszono do kościoła na Matki 
Boskiej Zielnej (Wniebowzięcie NMP). Z ostatków, polnych kwiatów 
oraz ziół wito także wieniec, który niosła przodownica – najbardziej 
pracowita żniwiarka wraz z grupą współpracowników, w towarzy-
stwie muzyki – nazywało się to okrężne i było elementem dożynek. 
Wieniec zanoszono do dworu lub bogatego gospodarza ze śpiewem:
Mamy wieniec, mamy
Komu go damy?

Mamy wieniec rumiany
Nasz pan dobry, kochany (…)
Otwórzcie nam pani dziedziniec, dziedziniec,
Stołecki, ławecki pod wieniec, pod wieniec!
Oj nie żałuj pani barana, barana
Bośmy w polu zdarły ręce i kolana.
Obdarowany miał obowiązek obficie poczęstować żeńców, a także 
wyprawiał im zabawę dożynkową, podczas której musiał tańczyć 
z pracownikami, w szczególności z przodownicą. 
Dziś dożynki mają formę mocno symboliczną, są echem istotnych ży-
cia naszych przodków. Kultura chłopska zanikła, dziś pod terminem 
„kultywowania tradycji” pokazuje się dawne zwyczaje, pozbawiając je, 
niestety (z braku takiej potrzeby), właściwego kontekstu, sprowadzając 
do roli przedstawienia. Czy to dobrze, czy to źle – nie wiadomo...
Jan	St.	Bystroń	„Etnografia	Polski”,	Warszawa	1947
Julian	Krzyżanowski	(red.)	„Słownik	folkloru	polskiego”,	Warszawa	1965
Krzysztof	Ruszel	”Leksykon	kultury	ludowej	w	Rzeszowskiem”,	Rzeszów	2004.

PLON NIESIEMY, PLON

To jest krok, którego powinien dokonać każdy z nas, to znaczy – po 
raz kolejny przekroczyć bariery myślenia, opinii, pewnych stereo-
typów. A tym bardziej w obliczu chociażby wielkiego pożaru na 
Podhalu w Nowej Białej, gdzie spłonęło 40 budynków. Dzięki temu 
zobaczymy drugiego człowieka w zupełnie nowej perspektywie. Sam 
doświadczam tego na sobie, kiedy każdego wieczoru udaję się na 
spacer po naszym mieście. Na początku wielu mieszkańców pytało: 
a gdzie to ksiądz idzie? A po co? Przecież dawniejsi wikarzy nie cho-
dzili? Bardzo dziwiły mnie te pytania, ponieważ odkąd pełnię posłu-
gę kapłańską, to zawsze towarzyszą mi spacery i wyjście do ludzi, aby 
nie tylko modlić się na różańcu czy poprzez osobistą refleksję, ale by 
obserwować tych, do których zostałem posłany, żeby nie być kapła-
nem „gdzieś w chmurach”, nad głowami, ale jak mówi papież Fran-
ciszek: „idźcie na peryferie parafii, aby szukać ludzi dla Boga”. Papież 
mówi coś więcej, aby iść i „robić raban” dla Boga wśród ludzi. Dzielę 
się osobistym doświadczeniem, gdyż pomaga mi to w rozważaniu li-
turgii słowa Bożego każdego dnia oraz codziennej formacji życiowej.
Owo łamanie stereotypów jest nam wszystkim bardzo potrzebne, 
szczególnie w małych społecznościach, które często są siedliskiem 
wielu złych przyzwyczajeń czy schematów, które wprowadzają 
w rutynę. Prowadzi to do zamykania się wzajemnie na siebie, na 

problemy, które niesie życie. Gdy dojdzie do konkretnych tragedii 
czy wypadków, wtedy wszyscy jesteśmy weryfikowani – przeżywa-
my egzamin życia i obserwujemy, czy mamy w sobie choć trochę 
miłosierdzia. Kolejna rzecz w tym łamaniu stereotypów, to forma 
pomocy. Nasz ewangeliczny świadek miłosierdzia zajął się czło-
wiekiem w sposób kompleksowy. Poświęcił nie tylko swoje pie-
niądze, ale również czas. Zadbał nie tylko o pomoc doraźną, ale 
również, moglibyśmy powiedzieć, długofalową. Stąd nauka dla nas, 
że pomoc powinna być faktyczną pomocą, nie zaś uspokojeniem 
sumienia. Niektórzy mogą zaryzykować twierdzenie, że niektó-
rym nie warto było pomagać, gdyż nie wykorzystano przeznaczo-
nej pomocy w racjonalny sposób – i tak bywa w życiu. Pamiętać 
należy, że nie możemy czynić się sędziami, bo nie do nas należy 
to zadanie, gdyż ono przysługuje tylko Stwórcy. Ludzkie oceny za-
wsze będą jednostronne i często krzywdzące, ale przecież nie da się 
wszystkiego uniknąć, bo wszyscy uczymy się nieustannie dorastać 
do świętości i autentycznej miłości miłosiernej. Ważne jest to, żeby 
uczyć się na swoich błędach i błędach innych, a wtedy doświadczy-
my sukcesywnego wzrostu, nie tylko duchowego, ale i wizualnego 
w zewnętrznym wymiarze.

Ks. Dariusz Mikrut

MIŁOSIERDZIE KAŻDEGO DNIA
Warto podkreślić, na czym polega prawdziwe miłosierdzie. Ewangeliczny Samarytanin pomógł człowiekowi po-
bitemu przez zbójców. Bardzo możliwe, że była to osoba pochodzenia żydowskiego. Samarytanin pomógł więc 
osobie, wobec której powinien czuć niechęć, choćby ze względów historycznych. Jednak przekracza tę barierę. 
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Dla jednych zaczęły się wakacje, a dla nas przyszedł czas wiel-
kiej aktywności. Mamy sezon w pełni i do końca września nie 
przyjmujemy już rezerwacji na pobyty grupowe. Co nas bar-
dzo cieszy, z końcem czerwca na 11 dni zjawili się u nas uczest-
nicy projektu Erasmus+ , młodzież szkół średnich z Litwy, 
Czech i Polski. Odwiedzili nas też ósmoklasiści z Sędziszowa, 
Krasnego oraz Łańcuta na podsumowanie szkoły podstawo-
wej, a środowiskowy dom samopomocy z Woli Raniżowskiej 
skorzystał z naszej oferty szkoleniowej. Mamy też nową in-
westycję – boisko do piłki plażowej, nowe zestawy kijków do 
nordic walking, SlickelIine i rozbudowany plac zabaw, a od 1 
lipca zatrudniliśmy kolejne 3 osoby z niepełnosprawnością, 
więc łącznie jest już nas 49 osób. Wspólnie z LKS Głogovia 
w każdą sobotę kontynuujemy 5-tkę Głogowską, która obec-
nie startuje z wiaty pod basenem, tradycyjnie o godzinie 9.00, 
i zwieńczona jest słodkim poczęstunkiem, a już za dwa ty-
godnie, 30 lipca, czeka nas ogromne ogólnopolskie sportowe 
wydarzenie, jakim jest Galicja Gravel Race – wyścig rowe-
rowy na dystansach 500 i 100 kilometrów, a start i meta są 
usytuowane w naszym Ośrodku. Ruszyły również zapisy na 
kolejny półmaraton Biegam i Wspieram oraz marsz nordic 
walking na 5 km. To wydarzenie, połączone z tradycyjnym 
Piknikiem Sportowo-Rodzinnym, zaplanowane jest na dzień 
19 września. Zapisy na bieg na Timekeeper.

Aktywny Senior. Od lipca realizujemy nowy projekt do-
finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej i do udziału w nim zapraszamy osoby w wie-
ku 60 plus, dla których mamy ciekawą ofertę wyjazdowych 
szkoleń w naszym Centrum Natura. Pierwszy 3-dniowy 
wyjazd już w sierpniu, a kolejny w październiku. Tematem 
szkoleń będzie aktywizacja seniorów w codziennym życiu, 
zaangażowanie w lokalny wolontariat, udział w wydarze-
niach kulturalnych, sportowych i integracyjnych na terenie 

naszej gminy. Łącznie skorzystać może aż 80 osób z naszych 
okolic, a zwieńczeniem projektu będzie utworzenie trwałej 
lokalnej grupy wolontariatu. Zapraszamy. 

Daniel Jakubowski

GOŚCIE, PRACA I NOWE POMYSŁY

Lata mijały, zmieniali się domownicy, dom niszczał i w końcu 
został przeznaczony do rozbiórki. Roboty rozbiórkowe pro-
wadzono ręcznie, a w końcowej fazie przy pomocy sprzętu 
mechanicznego. Gruz z murów był wywożony samochodem 
na wysypisko. Przy końcowych pracach ręcznych znaleziono 
tajemniczą cegłę, na której widniał napis „Franek”. 

Imię na cegle napisane było odręcznie, bardzo ładnym charak-
terem pisma. Cegła mogła pochodzić z roku 1901 lub 1902, 
ponieważ w tym roku został zbudowany ten dom. Miała ona 
typowe rozmiary, ale nie wiadomo było, w którym miejscu 
była wmurowana. Znajomość pisma wśród robotników ce-
gielni była wówczas znikoma. Napis musiał zostać wykonany 
przez kogoś bardziej wykształconego. Mogła to być ręka ko-
biety. Wśród domowników i bliskich krewnych nikt nie nosił 
imienia Franciszek. Czyżby ktoś wypisał na cegle imię małego 
Franciszka – wnuka Stanisława, syna Walentego Kotuli, który 
ożenił się z Julią Liszcz – matką Franciszka Kotuli? Franciszek 
urodził się w 1900 roku. Można się domyślać, że została ona 

zadedykowana małemu – rocznemu wówczas – Franciszkowi. 
Kto to zrobił i w jakim celu? Do dziś pozostaje to zagadką. 

Franciszek Kotula (1900-1983) był historykiem, muzealni-
kiem oraz etnografem. 

Stanisław Granat 

TAJEMNICZA CEGŁA
Minęło 115 lat odkąd Stanisław Liszcz, strycharz cegielni na Wygodzie, zbudował dom dla swojego zięcia 
– Jana Gołojucha. Liszcz oraz jego zięć pochodzili z Medyni Głogowskiej i sprowadzeni zostali przez Lubo-
mirskich do uruchomienia dodatkowej cegielni dla potrzeb pałacu w Głogowie. 
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Wróćmy do współczesności. Niedawno na rynku wydawni-
czym ukazała się książka autorstwa Roberta Borkowskiego 
zatytułowana „Ostatnie bezkrólewie”. Jest to powieść hi-
storyczna, a dotyczy czasów tak bliskich autorowi w jego 
badaniach historycznych. Od momentu przybycia do Gło-
gowa Robert Borkowski przebadał dzieje i rolę, jaką ode-
grali Lubomirscy, a szczególnie linia głogowska tego rodu. 
Wybitnym przedstawicielem tej familii była księżna Urszu-
la z Branickich, siostra wielkiego hetmana koronnego Jana 
Klemensa Branickiego oraz jej córka księżna Maria z Lubo-
mirskich Radziwiłłowa – eksżona księcia Karola Radziwiłła 
„Panie Kochanku”.

Na tle jakże burzliwych losów ostatnich lat bytu Najja-
śniejszej Rzeczypospolitej wplecione jest codzienne życie 
głogowskich mieszczan i mieszkańców pałacu. Ich radości, 
smutki, dążenia, problemy, intrygi. Nie mam zamiaru opo-
wiadać treści utworu, bo żywię głęboką nadzieję, że sza-
nowni głogowianie chętnie zaglądną do tej lektury. Kiedy 
wgłębiałem się w jej treść, myśl moja błądziła po miejscach 
opisanych w powieści. Czy one, po prawie trzystu latach od 
czasu toczenia się akcji utworu, są uchwytne dla współcze-
snego głogowianina? Okres zbliżającej się kanikuły i wy-
poczynku sprzyja, by zajrzeć do „Ostatniego bezkrólewia” 
i razem ze sławetnymi mieszczanami z tamtych lat odna-
leźć, gdzie na przykład była Brama Stykowska. A może na 
osiedlu Wygoda uda się natknąć na zajazd, od którego to 
osiedle wzięło nazwę? Poszukać na Piaskach śladów karcz-
my „Zmysłówka”. Przystanąć na chwilę w miejscu, gdzie 
stał kościół księży misjonarzy na Polach, z głogowska zwa-
ny klasztorem. Zwrócić uwagę w Grabinie na układ alejek 
dawnego ogrodu dworskiego. Kto wie, być może, używając 
nieco wyobraźni, uda się nawet usłyszeć dochodzące z pa-
łacu Lubomirskich odgłosy hucznej zabawy i wiwaty na 
cześć wielkiego hetmana koronnego Jana Klemensa Branic-
kiego? Proponuję chwilę zadumy na Rynku. Ratusz, figury 
Matki Bożej i św. Floriana, to też miejsca, w których dzieje 
się akcja powieści. Zachęcam do lektury, bo wielka historia 
dotykała mocno również naszej małej Ojczyzny – Głogo-

wa. Kończąc, myślę, że czytelnicy odniosą podobne jak ja 
wrażenie. Wielka polityka i dziś toczy się obok nas i na jej 
bieg przeciętny obywatel nie ma wpływu, bo polityką rzą-
dzą układy, koterie i różne zależności, na które normalni 
zjadacze chleba nie mają większego wpływu i w gronie naj-
bliższych mogą na nie jedynie ponarzekać.

WalKo

SŁAWETNY LUMINARZU I DZIEJOPISIE GRODU  
ZNAD SZLACHCINY…

Przez moment zastanawiałem się, czy w roku 1764, po elekcji na króla Polski Stanisława Augusta Poniatow-
skiego, mogliby w ten sposób zwrócić się rajcowie miejscy w liście do wymieniowego w tytule obywatela 
głogowskiego? Powodem zapewne byłaby działalność głogowskiego bibliotekarza, a przede wszystkim 
historyka, pana Roberta Borkowskiego.

Księżna	Urszula	Lubomirska,	jedna	z	bohaterek	„Ostatniego	bezkrólewia”,	 
obraz	Augustyna	Mirysa	(zbiory	Muzeum	Archidiecezjalnego	w	Przemyślu)

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 za-

sadach 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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Na tę okazję dzieci założyły odświętne stroje, które uzupełniły 
dodatkowo granatowymi pelerynkami i czapeczkami godny-
mi absolwentów. W końcu ukończenie nauki w żłobku to za-
kończenie pierwszego etapu w ich edukacyjnej ścieżce. Dzieci 
otrzymały również dyplomy oraz pamiątkowe prezenty.

W tym wyjątkowym dniu panie opiekunki życzyły swoim 
podopiecznym dalszych sukcesów oraz pogody ducha na 
każdy dzień, natomiast rodzicom podziękowały za zaufanie, 
jakim obdarzyli je, powierzając ich opiece swoje pociechy.

Już od września absolwenci żłobków rozpoczną naukę na 
kolejnym szczeblu edukacji – w przedszkolu, gdzie poznają 
kolejnych przyjaciół i nauczą się jeszcze więcej o otaczają-
cym ich świecie.

ŻEGNAJ, ŻŁOBKU 
Koniec roku szkolnego dotyczy wszystkich uczniów, również tych najmłodszych, które dopiero rozpoczyna-
ją swoją szkolną przygodę. W dniu wczorajszym żłobek pożegnały dzieci z Zespołu Żłobków Gminy Głogów 
Małopolski, a konkretnie podopieczni placówek w Woli Cichej oraz Budach Głogowskich.

Celem konkursu było m. in. upamiętnie-
nie 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa 
patronem Kościoła Świętego, pogłębie-
nie wiedzy na temat św. Józefa, ukaza-
nie postaci świętych jako wzoru do na-
śladowania we współczesnym świecie, 
wyrażenie własnych przeżyć i refleksji 
środkami plastycznymi, rozbudzenie 
dociekliwości i samodzielności oraz pro-
mowanie zdolnych i ambitnych uczniów.

Spośród 1060 prac, zakwalifikowa-
nych do etapu centralnego z 300 szkół 
i ośrodków kulturalno-edukacyjnych, 
została wyróżniona praca naszej uczen-
nicy – Blanki Inglot z klasy pierwszej. 

Warto wspomnieć, iż prace pochodzą ze 
wszystkich województw oraz z zagrani-
cy: Indie, Sri Lanka, Białoruś, Ukraina, 
Zimbabwe, Uganda, Rwanda, Mau-
ritius, Malta, Madagaskar, Syria, Kuwejt, 
Niemcy, Austria, Słowacja, Czechy, Ro-
sja, Kazachstan, Azerbejdżan, Kirgistan, 
Chorwacja, Litwa, Łotwa, Wielka Bryta-
nia, Irlandia, Argentyna, Brazylia, Czad, 
Włochy, Francja, Portugalia, Luksem-
burg, Węgry, Etiopia oraz USA.

Cieszymy się, że twórczość naszej pierw-
szoklasistki została wyróżniona spośród 
prac na arenie międzynarodowej.
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głogowie Młp.

SUKCES UCZENNICY Z SP NR 2 W GŁOGOWIE MŁP. 
Z okazji Roku św. Józefa Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie zorganizowa-
ła Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Radości i Boleści Św. Józefa”. Patronat honorowy nad konkursem 
objął Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej i Zakonie Maltańskim.
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Nie była to pierwsza i nie ostatnia transformacja popularnej 
„Lnianki”, ale rozpoczęła ona okres inwestycji, których sku-
tek jest widoczny do dnia dzisiejszego. Przy fabryce posta-
nowiono od podstaw wybudować zakładowe przedszkole dla 
105 dzieci i dom kultury, który mieścił wewnątrz salę kina 
„Włókniarz” oraz bibliotekę zakładową. Oba budynki w dużej 
mierze powstawały w ramach tzw. czynu społecznego wyko-
nywanego przez samych pracowników „Lnianki”. Służyły nie 
tylko zatrudnionym w fabryce osobom, ale również innym 
mieszkańcom Głogowa Małopolskiego. Z czasem przedszkole 
i dom kultury przeszły na własność miasta i gminy i obecnie 
nie należą już do infrastruktury przedsiębiorstwa.
Gospodarka socjalistyczna opierała się na planowaniu cen-
tralnym. Z góry zakładano, w jakim tempie mają rozwijać 
się różne jej gałęzie. W latach 1950-1955 realizowano tzw. 
plan sześcioletni, który miał podnieść industrializację Pol-
ski. W jego efekcie „Lnianka” zwiększyła zatrudnienie z 212 
do 288 pracowników, a wartość produkcji w ostatnim roku 
planu, w stosunku do pierwszego, wyniosła 220 procent. Od 
1956 r. rozpoczęto w PRL wprowadzać tzw. plany pięciolet-
nie, już pierwszy z nich mocno zmienił głogowską „Lniankę”. 
Przestarzałe maszyny parowe napędzające krosna włókienni-
cze zostały wymienione na napęd elektryczny, co pozwoliło na 
bardziej wydajną pracę. Poszerzono również zakres produkcji, 
oprócz tkanin i powrozów zaczęto wytwarzać takie wyroby jak 
łańcuchy, imadła, osie do wozów, siatkę ogrodzeniową, plan-
deki, rękawice hutnicze i obuwie filcowe.
Ta różnorodność produkcji spowodowała przekształcenie fa-
bryki w 1959 r. w Rzeszowskie Powiatowe Przedsiębiorstwo 
Przemysłu Terenowego w Rzeszowie z siedzibą w Głogowie 
Małopolskim. W skład przedsiębiorstwa weszło 5 zakładów 
i 9 punktów usługowych położonych w różnych miejscowo-
ściach powiatu rzeszowskiego, m.in. w Tyczynie, Błażowej 
i Boguchwale. Od 1957 r. dyrektorem przedsiębiorstwa był Sta-
nisław Kowalski, który charakteryzował się niezwykłą opera-
tywnością. To on stwierdził, że rdzeń firmy – głogowska fabryka 
– powinna skoncentrować się na dwóch branżach, a mianowicie 
na włókiennictwie i produkcji odzieżowej. W czasach zarządza-
nia przedsiębiorstwem przez Stanisława Kowalskiego przepro-
wadzono na terenie obiektu szereg inwestycji, m.in. wybudowa-
no magazyny, budynek szwalni, zorganizowano pomieszczenia 
socjalne, w tym stołówkę, szatnię i łazienki oraz ambulatorium 
lekarskie i gabinet dentystyczny. W 1968 r. do przedsiębiorstwa 
został dołączony oddział konfekcji technicznej w Dylągówce, 
a w dwa lata później podobny oddział w Jaworniku Polskim. 
W 1972 r. rozpoczęto budowę hotelu robotniczego, ponieważ 
do Głogowa Małopolskiego przyjeżdżało coraz więcej młodych 
robotnic, znajdując zatrudnienie w „Lniance”.
Wymianie został poddany park maszynowy. Nowe urządzenia 
włókiennicze sprowadzano z NRD i ZSRR, a także z Włoch. 
Maszyny importowane z tego ostatniego państwa umożliwi-
ły wyeliminowanie pracy ręcznej, co oznaczało, że pracownik 
tylko kontrolował działanie samego urządzenia. W związku 
z koniecznością atestowania sznurów i lin powstało zakładowe 
laboratorium, które dokonywało pomiarów i analiz ich wytrzy-

małości. Na przełomie lat 60. i 70. głogowska „Lnianka” zatrud-
niała już ponad 600 osób i pracowała na trzy zmiany.
W 1973 r. doszło do kolejnego przekształcenia przedsiębior-
stwa. Otrzymało ono nazwę Zakładów Technicznych Wyrobów 
Włókienniczych „Technitex”, wchodząc w skład Zjednoczenia 
Przemysłu Filcowego i Tkanin Technicznych w Łodzi, które 
bezpośrednio podlegało Ministerstwu Przemysłu Lekkiego. Dy-
rektorem „Technitexu” został Roman Federczak. Zmiany te były 
efektem decyzji politycznych w okresie rządów pierwszego se-
kretarza Komitetu Centralnego PZPR Edwarda Gierka, zmierza-
jących do tworzenia wielkich konglomeratów przemysłowych.
Rozmach epoki Gierka zakończył się wielkim kryzysem gospo-
darczym i w konsekwencji powolnym upadkiem ustroju socja-
listycznego. W nowym, wolnorynkowym systemie, „Technitex” 
stał się firmą niewydolną, która z każdym rokiem podupadała. 
W 2000 r. fabrykę kupił dr inż. Jan Pąprowicz, założyciel firmy 
„Eko-Karpaty”. Jest on naukowcem, który jako wykładowca uni-
wersytecki zdobył wieloletnie doświadczenie, pracując na kilku 
polskich uczelniach. W 1993 r. postanowił on wykorzystać swoje 
akademickie umiejętności do rozpoczęcia działalności bizneso-
wej. Jego firma wprowadziła na rynek wykonywane ze specjal-
nych włóknin systemy filtracyjne stosowane do różnych urządzeń. 
Włączenie dawnego „Technitexu” w strukturę „Eko-Karpaty” 
poszerzyło możliwość produkcji o nowe materiały kompozytowe 
do wytwarzanych filtrów, a także znacznie zwiększyło potencjał 
firmy do realizacji nowych projektów badawczych.
„Eko-Karpaty”, mieszczące się w dawnym założeniu pałaco-
wym książąt Lubomirskich, kontynuują działalność przemy-
słową, którą rozpoczął w tym obiekcie na początku XX wieku 
Franciszek Weiss. Obecny właściciel dba o stan techniczny 
budynków, sukcesywnie je remontując. Przeobrażenia bu-
dowli, które zostały dokonane głównie w XX wieku, trwale 
zmieniły ją, przekształcając rezydencję magnacką w obiekt 
przemysłowy. Kiedyś w jej murach zamieszkiwały książęta, 
urządzane były bale, przyjmowano szlacheckich gości. Tam, 
gdzie dawniej mieścił się buduar księżnej Urszuli Lubomir-
skiej, teraz stoi obsługiwana przez pracowników maszyna 
włókiennicza. A tam, gdzie kiedyś rozbrzmiewały dźwięki 
kapeli dworskiej, dzisiaj słychać stuk pracujących krosien.
Co zrobiliśmy z naszą historią?!

Robert Borkowski

LNIANKA, TECHNITEX, EKO-KARPATY, CZYLI  
DALSZE LOSY PAŁACU KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH

W sierpniu 1951 r. zakłady włókiennicze, założone przez Franciszka Weissa w dawnym kompleksie rezy-
dencjonalnym, zostały przemianowane na Zakłady Lniarskie Przemysłu Terenowego „Lnianka”. Ich rozwój 
nabierał coraz szybszego tempa.

Budynek	dawnego	pałacu	książąt	Lubomirskich,	zdjęcie	z	lat	50.	XX	wieku
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Urodził się 23 kwietnia 1899 r. w Głogowie 
Małopolskim; jego ojciec, Bronisław Kijas, 
był inteligentem, urzędnikiem funkcjonują-
cego w mieście ówcześnie sądu powiatowego, 
później przemianowanego na sąd grodzki. 
Zgodnie z zapisem w księdze narodzin, dziec-
ko ochrzcił głogowski proboszcz ks. Jan Kli-
mek. Edukacja małego Juliusza miała początek 
w miejscowej szkole powszechnej, która w tym 
czasie przekształciła się w placówkę z pięcio-
letnim systemem kształcenia. Dało mu to so-
lidne podstawy do rozwinięcia swojego talentu 
i do dalszego kształcenia, które kontynuował 
w II gimnazjum państwowym w Rzeszowie.

Maturę zdał w 1917 r. i mimo trwającej wówczas I wojny 
światowej, zapisał się na studia filologii polskiej na krakow-
skim Uniwersytecie Jagiellońskim. O tym, że był wybitnym 
studentem i naukowcem, świadczy fakt, iż już w 1921 r. uzy-
skał stopień doktora po obronieniu dysertacji pt. „Kaczkow-
ski jako współzawodnik Sienkiewicza”. Powieści historyczne 
Henryka Sienkiewicza stały się odtąd nie tylko wielką pasją 
Juliusza Kijasa, ale również obiektem jego analiz naukowych. 
Wśród rozpraw, które opublikował, znalazły się opracowania 
dotyczące źródeł historycznych wykorzystanych przez pisa-
rza do wszystkich części trylogii oraz książki „Krzyżacy”.

Jeszcze w czasach gimnazjalnych Kijas pokazał też inne swo-
je oblicze – poety. Zadebiutował wierszem „U trumny boha-
tera”, który ukazał się w „Głosie Rzeszowskim” w 1916 r. Te-
matyka jego wierszy związana była głównie z patriotyzmem 
i poświęceniem się ojczyźnie. W sumie na łamach prasy 
opublikował kilkanaście poematów, jednak w końcu praca 
zawodowa wzięła górę nad twórczością poetycką, chociaż 
okazjonalnie wracał do pisania wierszy.

W 1922 r. Juliusz Kijas rozpoczął pracę nauczyciela ję-
zyka polskiego w rzeszowskim gimnazjum. Od początku 
dał się poznać jako świetny dydaktyk, uczniowie bardzo 
cenili sobie prowadzone przez niego lekcje, gdyż łączył 
on naukę z wychowaniem, co było nowością w tamtych 
czasach. Jego osiągnięcia edukacyjne zostały docenione 
przez kuratorium wojewódzkie, z ramienia którego objął 
on w 1932 r. stanowisko kierownika Ogniska Metodyczne-
go Nauki Języka Polskiego we Lwowie. Powierzenie wyróż-
niającemu się nauczycielowi rzeszowskiemu kierownictwa 
ogniska metodologicznego we Lwowie – czytamy w notce 
biograficznej Kijasa autorstwa H. Markiewicza i Z. Jago-
dy – było dowodem uznania dla talentu pedagogicznego 
i organizatorskiego, umiejętności dydaktycznych, a także 
zalet osobistych Juliusza Kijasa. Rzeczywiście był to spory 
awans, zważywszy, że podobna placówka nie znajdowała 
się we wszystkich województwach przedwojennej Polski, 
a jedynie w tych, w których udało się znaleźć odpowied-
niego kandydata do pełnienia tej funkcji.

Trzy lata później, w 1935 r., Juliusz Kijas otrzy-
mał propozycję prowadzenia ćwiczeń z zakre-
su dydaktyki gramatyki języka polskiego na 
Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. 
To oznacza, że jego umiejętności były cenio-
ne już nie tylko w środowisku nauczycielskim, 
ale również akademickim. Pracę w lwowskim 
ognisku metodycznym – pisała z kolei J. Ko-
walikowa – ukształtowała osobowość Kijasa, 
przewodnika, mentora, instruktora, pomocni-
ka. Funkcje te pełnił zarówno wobec młodych 
nauczycieli powierzonych jego opiece przez ku-
ratorium, jak i później wobec studentów polo-

nistyki, czując się zawsze ich starszym kolegą i przyjacielem.

Wybuch II wojny światowej oznaczał przerwanie kariery 
akademickiej. Juliusz Kijas wrócił do pracy w szkole. We 
Lwowie przebywał do 1942 r., później przeniósł się do Rze-
szowa, znajdując zatrudnienie jako tłumacz (doskonale znał 
język niemiecki) i księgowy. Nie zaprzestał jednak działal-
ności pedagogicznej, udzielając się w tajnym nauczaniu na 
poziomie szkoły średniej i wyższej. Po zakończeniu wojny 
przez rok pracował w gimnazjum w Rzeszowie, następnie 
przeniósł się do Krakowa. W 1947 r. został współkierowni-
kiem Komisji Historii Literatury Polskiej w Polskiej Akade-
mii Umiejętności. Dwa lata później został zatrudniony na 
uczelni, której był absolwentem, Uniwersytecie Jagielloń-
skim, prowadząc początkowo ćwiczenia ze stylistyki prak-
tycznej dla studentów polonistyki, a później, jako adiunkt, 
zajęcia z dydaktyki literatury polskiej.

Praca akademicka zaowocowała rozprawą, która stała się 
podstawą do habilitacji. Jej temat to „Michał Czajkowski 
pod urokiem Mickiewicza”. Czajkowski (vel Sadyk Pasza), 
po Sienkiewiczu, był kolejnym pisarzem, którym Kijas 
zainteresował się naukowo. Dziś jest on już zapomniany, 
a wszak była to postać nietuzinkowa, zarówno jako pisarz, 
jak i działacz polityczny. W swojej rozprawie Juliusz Kijas 
udowodnił, że Czajkowski inspirował się twórczością Ada-
ma Mickiewicza, zapożyczając od niego wątki, motywy, po-
stacie, a nawet wyrażenia. Innym pisarzem, którego twór-
czością interesował się Kijas naukowo, był Józef Kraszewski. 
Przygotował on analizy kilku jego powieści, a książkę „Jeli-
ta” opatrzył posłowiem i przypisami.

Juliusz Kijas zajmował się również działalnością edytor-
ską, opracowując do druku dzieła literatury polskiej z XVII 
i XVIII wieku. Miało to służyć wspieraniu edukacji szkolnej 
w zakresie przybliżania ważnych historycznie i językowo 
pism z epoki staropolskiej. Dodatkowo, w 1963 r., wydał an-
tologię tekstów „Ćwiczenia w mówieniu i w pisaniu w szko-
łach średnich”, która do dzisiaj służy polonistom.

Urodzony w Głogowie Małopolskim Juliusz Kijas, zmarł 
w Krakowie 7 lutego 1967 r.

Robert Borkowski

GŁOGOWSKIE BIOGRAFIE
JULIUSZ KIJAS

W małym mieście rodzą się ludzie wybitni. Dowodem tego są losy Juliusza Kijasa, cenionego metodyka 
literatury polskiej, który wychował wiele pokoleń nauczycieli polonistów.
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Podobnie jak w przypadku pozostałych wydarzeń sportowych w naszej gminie – start 
i meta zawodów znajdować się będą na parkingu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głogowie 
Małopolskim przy ul. Parkowej 15. Uczestnicy rozpoczną zmagania od części pływac-
kiej, która rozegrana zostanie w Stawie Traczewskim. Jak podają organizatorzy, zawodni-
cy będą mieli do pokonania dystans 0,475 km (1 pętla). W kolejnej części zmagań uczest-
nicy będą mieli za zadanie przebyć rowerem trasę 22,5 km – również 1 pętlę. Ostatnim 
etapem triathlonu będzie bieg na dystansie 5,27 km – także w formie pętli.

Program imprezy prezentuje się następująco:
6:00 – 8:00 objazd trasy kolarskiej i wydawanie pakietów startowych – biuro zawodów
7:00 – 8:30 wprowadzanie rowerów do strefy zmian (dopuszczone jedno wejście)
8:45 – odprawa techniczna (okolice strefy zmian) – otwarcie I Triathlonu im. Aleksan-
dra Ładosia
9:00 – start dystans 1/8 IRONMAN
11:00 – zamknięcie trasy
12:00 – wyprowadzenie rowerów ze strefy zmian
12:30 – 14:00 ceremonia wręczania nagród

Tradycyjnie, zapisów dokonywać można za pośrednictwem strony: www.timekeeper.pl.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

TRWAJĄ ZAPISY NA PIERWSZY TRIATHLON GŁOGOWSKI 
W ostatnią niedzielę sierpnia – 29, odbędzie się I Triathlon Głogowski im. Aleksandra Ładosia. Jak sama 
nazwa mówi, zawody złożone będą z trzech części: pływania, jazdy rowerem oraz biegu. Organizatorem 
wydarzenia jest Sekcja Triathlonu LKS Głogovia Głogów Małopolski, pod przewodnictwem koordynatora 
sekcji – Andrzeja Zwierzchowskiego.

SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktyw-
ności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekre-
acyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wycho-
wania fizycznego w naszej szkole. Stanowi także motywację do 
podejmowania aktywności fizycznej w czasie wolnym od zajęć 
szkolnych. Chętni zostali objęci regularnymi formami aktywno-
ści fizycznej oraz treningami w klubie sportowym. Systematycz-
ne pozalekcyjne zajęcia sportowe odbywały się w partnerstwie 
z sekcją lekkoatletyczną Głogovia Głogów Małopolski. 

W dniu 22 czerwca na boisku „Orlik” w Głogowie Młp. odbył 
się Wojewódzki Finał Igrzysk Dzieci w  konkursie sprawno-
ściowym „Baw się z nami” z udziałem 5 najlepszych drużyn 
województwa podkarpackiego. Do startu w zawodach prawo 
mieli uczniowie z rocznika 2011. Przeprowadzono 7 konku-
rencji: sztafety, oddawanie skoków, zmiana piłek, bieg w wor-
kach, rzuty do żywego kosza, bieg z szarfami oraz strzały na 
bramkę. Poziom zawodów był bardzo wysoki, a uczestnikom 
towarzyszyło wiele emocji.

,,Ambicji i waleczności mogliby pozazdrościć zawodnicy z nie-
jednego ligowego klubu. Wszyscy byli znakomicie przygotowani 
do swoich konkurencji. Jednak to jest sport i ktoś musi wygrać. 
Kolejność zmieniała się często i przed ostatnią konkurencją jesz-
cze wszystko było możliwe” – brzmi informacja na stronie Pod-
karpackiego SZS, która pojawiła się tuż po zawodach.

Wyniki końcowe prezentują się następująco:
1. SP Niedźwiada Dolna
2. SP Ustrzyki Dolne

3. SP Głogów Młp.
4. SP Nr 7 Krosno
5. SP Nr 6 Przemyśl

Skład głogowskiej drużyny: Stec Julia – kl. III, Gwóźdź 
Weronika – kl. III, Zofia Bosek – kl. III, Tyrawska Maja – kl. 
IV, Białek Julia – kl. III, Rak Hubert – kl. III, Zaborski Ja-
kub – kl. III, Kogut Bartosz – kl. III, Kowal Kacper – kl. III, 
Golema Dawid – kl. III.

Zespoły, które zajęły pierwsze trzy miejsca, otrzymały pa-
miątkowe statuetki i medale, a wszystkie biorące udział w za-
wodach drużyny – pamiątkowe dyplomy. Przekazuję gratula-
cje wszystkim zawodnikom i ich wspaniałym rodzicom.

Bogusław Mularski

BAW SIĘ Z NAMI 
Od dnia 15 lutego bieżącego roku w Szkole Podstawowej w Głogowie Młp. realizowany był program Szkolny 
Klub Sportowy, przeznaczony dla uczniów klas III, rozwijający umiejętności gier i zabaw ruchowych. Program 
SKS realizowany był w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupie 22-osobowej.
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Zloty foodtrucków z roku na rok zyskują coraz większą po-
pularność. Tzw. bary na kółkach, będące jeszcze niedawno 
jedynie elementem obstawy koncertów i innych tego typu 
wydarzeń, obecnie same przyciągają rzesze chętnych do 
wypróbowania serwowanych przez nie potraw. Wydarzenia 
tego typu są świetną okazją, by w jednym miejscu móc cie-
szyć się ogromnym wyborem dań z kuchni całego świata, 
których nie mamy okazji wypróbować na co dzień. Co war-
te podkreślenia – wszystko to w przystępnej cenie.
Podczas gdy dorośli będą próbować dań z foodtrucków, 
dzieci z pewnością nie będą się nudziły, bowiem przygoto-
wano również atrakcje dla najmłodszych. Do ich dyspozy-
cji będą m.in.: dmuchany plac zabaw, zjeżdżalnie, baseny 
z kulkami, eurobungee oraz malowanie twarzy. Atrakcje dla 
dzieci zapewni Kids Air Fun.
Program imprezy prezentuje się następująco:
Piątek – 9 lipca
9:00 – 12:00 – przyjazd Żarciowozów
15:00 – rozpoczęcie sprzedaży
23:00 – zakończenie sprzedaży
Sobota – 10 lipca
12:00 – rozpoczęcie sprzedaży
13:00 – 16:00 – atrakcje i zabawy dla dzieci

22:00 – zakończenie sprzedaży
Niedziela – 11 lipca
12:00 – rozpoczęcie sprzedaży
13:00 – 16:00 – atrakcje i zabawy dla dzieci
20:00 – zakończenie sprzedaży
23:00 – 00:00 – wyjazd Żarciowozów
Współorganizatorem wydarzenia jest Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Głogowie Małopolskim. Serdecznie zapraszamy!

ŻARCIOWOZY W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM 
Już w najbliższy weekend – od 9 do 11 lipca – na parkingu przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Głogowie 
Małopolskim odbędzie się pierwszy w naszej gminie Zlot Foodtrucków. Różnorodne dania, smaki, kuchnie 
z całego świata, a wszystko to podane prosto z „mobilnych kuchni” na wolnym powietrzu.

W profilaktyce COVID-19 istnieją czynniki, które wprowa-
dzone w życie, zmniejszają ryzyko zachorowania. Mowa tu-
taj o częstej dezynfekcji rąk, noszeniu maseczki twarzowej 
w miejscach szczególnego zagrożenia, a także o utrzymywa-
niu dystansu bezpiecznego.
Dezynfekcja to proces, którego skuteczność sięga niemal 
100% w wyeliminowaniu organizmów chorobotwórczych. 
Po kontakcie z przedmiotami lub powierzchniami poten-
cjalnie skażonymi wirusem czy innym mikroorganizmem 
chorobotwórczym należy ręce dokładnie dezynfekować 
przez minimum 30 sekund.
Zadaniem maseczki twarzowej jest stworzenie fizycznej barie-
ry pomiędzy naszymi błonami śluzowymi a wydychanym ae-
rozolem mikrokropli pary wodnej, w którym może znajdować 
się wirus podczas oddychania, mówienia, kichania czy kaszlu.
Dystansem bezpiecznym – zalecanym przez Światową Or-
ganizację Zdrowia – jest zachowanie co najmniej 1 metra 
odległości między ludźmi.
Wielkim przełomem w walce z pandemią COVID-19 jest 
oczywiście szczepionka. W Unii Europejskiej zostały za-
twierdzone cztery szczepionki: dwie oparte na technologii 

mRNA – Pfizer/BioNTech i Moderna oraz dwie szczepion-
ki wektorowe AstraZeneca i Johnson&Johnson; ta druga 
jest szczepionką jednodawkową. W Polsce program szcze-
pień ruszył 27 grudnia 2020 r. Na dzień 13 czerwca 2021 r. 
pierwszą dawką jest zaszczepionych 15 503 070 osób, co sta-
nowi 40,8% populacji, zaś drugą dawką – 9 747 952 osób, co 
stanowi 25,7% Polaków. Aby populacja była bezpieczna i po 
pewnym czasie wolna od wirusa COVID-19, zaszczepione 
powinno być co najmniej 70% całego społeczeństwa.
Skuteczność szczepień jest bardzo wysoka, szczepienie to 
jedyny sposób na skuteczną walkę z pandemią. Po przyjęciu 
pierwszej dawki odporność wynosi około 50%, zaś po po-
daniu dwóch dawek odporność jest budowana w 90-95%. 
Szczepionka na COVID-19 chroni organizm przed wiru-
sem już po tygodniu lub dwóch od podania drugiej dawki.
Pamiętajmy o tym, że epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 
nadal trwa i to profilaktyka (głównie szczepienia) jest naj-
skuteczniejszą bronią do walki z chorobą COVID-19 i jej 
wyeliminowanie.

mgr Aleksandra Styka, Specjalista ds. Epidemiologii 
Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie 

PROFILAKTYKA CHOROBY COVID-19 –  
BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY

Mamy okres wakacji, czas zasłużonego odpoczynku, i jestem przekonana, że każdy może znaleźć dla sie-
bie chwilę, aby zainteresować się też i własnym zdrowiem. Wciąż funkcjonujemy w warunkach epidemii, 
gdy nasze zdrowie jest jeszcze dodatkowo zagrożone. Ważne jest, abyśmy podejmowali nadal decyzje 
dotyczące zdrowia w oparciu o wiedzę, doświadczenie czy choćby intuicję. Poczucie odpowiedzialności 
za własne zdrowie przyczynia się w dużej mierze do skuteczności stosowanej profilaktyki.
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Burmistrz Głogowa Małopolskiego
OGŁASZA

II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy 
Głogów Młp., oznaczonych jako działki ewidencyjne nr : 406/3 o pow. 0,0046 ha, 406/13 o pow. 0,0031 
ha, 406/17 o pow. 0,0030 ha, 406/18 o pow. 0,0065 ha, 406/19 o pow. 0,0050 ha, 406/26 o pow. 0,0034 
ha, 406/29 o pow. 0,0013 ha, położone w Głogowie Małopolskim obręb Rogoźnica gmina Głogów 
Małopolski objęta KW RZ1Z/00084644/4.
Cena wywoławcza nieruchomości: – 406/3 – 948,00 zł, – 406/13 – 639,00 zł, – 406/17 – 618,00 zł, – 406/18 
– 1.339,00 zł, – 406/19 – 1.030,00 zł, – 406/26 – 700,00 zł, – 406/29 – 268,00 zł.
Cena działek 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. 
Przedmiotowe działki położone są w miejscowości Głogów Młp., obręb Rogoźnica, gmina Głogów Młp., 
powiat rzeszowski, woj. podkarpackie. Teren przyległy jest raczej płaski, niewielki lokalne wzniesienia 
i spadki wynikają z naturalnego ukształtowania w tej części miasta. Sąsiedztwo stanowią głównie działki 
zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wraz z zabudową gospodarczą; częściowo dział-
ki niezabudowane wykorzystywane rolniczo. Parcele od 406/1 do 406/29 – przylegają do siebie (stanowią 
jeden użytek „dr”), jednak każda z nich wchodzi niejako w skład poszczególnych kolejnych gospodarstw 
leżących koło siebie. Kształty poszczególnych działek są dość regularne, wydłużone, prostokątne. Dojazd 
jest w znacznej mierze ograniczony i odbywa się poprzez działki sąsiednie. 
Przez działki podane poniżej przebiegają następujące sieci uzbrojenia terenu: – sieć kanalizacyjna: 406/3, 
406/18, 406/19, – sieć energii elektrycznej i słupy energii elektrycznej: 406/13, – sieć gazowa: 406/13, 
406/17, 406/26, – sieć wodociągowa: 406/3, 406/26.
W związku z powyższym Nabywca nieruchomości przez, które przebiega sieć kanalizacyjna i wodocią-
gowa zobowiązuje się w chwili podpisania umowy sprzedaży nieruchomości do ustanowienia na rzecz 
Gminy Głogów Małopolski i jej następców prawnych oraz na rzecz spółki EkoGłog spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością i jej następców prawnych – będących każdoczesnymi właścicielami urządzeń przesy-
łowych – nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu polegającej na:
1) prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w granicach pasa służebności o szerokości 3 m (po 1,5 m 
w obie strony od osi istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej), polegającego na trwałym i bezterminowym 
zajęciu tego pasa w celu posadowienia w nim urządzeń przesyłowych i ich eksploatacji, w tym konserwacji, 
utrzymywania, modernizacji, przebudowy, wymiany, odbudowy, usuwania usterek i awarii urządzeń wraz 
z prawem dostępu, wejścia, przechodu, wjazdu i przejazdu o każdej porze wraz z wniesieniem lub wjazdem 
niezbędnego sprzętu na nieruchomość obciążoną w celu eksploatacji urządzeń przesyłowych, w tym konser-
wacji, utrzymywania, modernizacji, przebudowy, wymiany, odbudowy, usuwania usterek i awarii urządzeń;
2) obowiązku powstrzymania się przez właściciela nieruchomości obciążonej od działań, które uniemożli-
wiłyby 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 i sieci wodo-
ciągowej) od działań, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić korzystanie ze służebności, w szczególności 
na obowiązku powstrzymania się od wznoszenia budowli, budynków i innych obiektów, urządzania oczek 
wodnych oraz dokonywania nasadzeń drzew, krzewów i roślinności o unikatowym charakterze.
Uprawniony z tytułu służebności zobowiązany będzie do przywrócenia nieruchomości obciążonej do sta-
nu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, eksploatacyjnych albo remontowych 
na nieruchomości obciążonej.
Przetarg ograniczony dla właścicieli gruntów sąsiednich, ponieważ działki nie mogą zostać samodzielnie 
zagospodarowane.
Termin zagospodarowania nieruchomości – 2 lata.
Termin poprzedniego przetargu: 22 kwietnia 2021r.
Cel sprzedaży: poprawa zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. 
Powyższe nieruchomości nie są obciążone żadnymi hipotekami, z wyjątkiem przebiegu sieci uzbrojenia 
terenu oraz fragmentu budynków.
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 27 października 2020 roku.
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2021r. o godz. 1000 w siedzibie Miej-
sko-Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim, ul. kard. S. Wyszyńskiego 12 /sala widowiskowa/.
Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego do 
dnia 30 lipca 2021 roku.
Dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości będą warunkiem dopuszczenia do przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Głogowie Małopolskim w dniu 4 sierpnia 2021 roku.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do 
dnia 30 lipca 2021r. 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 prze-
targu tylko jednego ze współmałżonków – wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli dru-
giego 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 2020r., poz. 1359). Powyższe 
oświadczenie należy złożyć komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. Osoba, która nie złoży 
oświadczenia o zgodzie małżonka na nabycie nieruchomości nie zostanie dopuszczona do przetargu. Nie 
wymagana jest zgoda, jeżeli oboje małżonkowie przystąpią wspólnie do przetargu. 
Okazanie nieruchomości przez geodetę gminnego na wniosek zainteresowanych.
Wadium przepada jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyliła się od podpisania aktu notarialnego. Wy-
płata wadium dla osób, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od dnia za-
kończenia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na 
poczet ceny sprzedaży. Cena ustalona w przetargu jest płatna przed zawarciem umowy sprzedaży w takim 
terminie, aby wpływ środków został uwidoczniony na koncie urzędu przed zawarciem aktu notarialnego.
Uczestnicy przetargu reprezentujący osoby fizyczne i prawne winni być należycie umocowani. Koszty 
umowy notarialnej ponosi nabywca.
Nieruchomości 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.
Burmistrz Głogowa Małopolskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego
OGŁASZA

II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Gło-
gów Młp., oznaczonych jako działki ewidencyjne nr : 406/31 o pow. 0,0035 ha, 406/32 o pow. 0,0039 
ha, 406/33 o pow. 0,0021 ha, 406/35 o pow. 0,0016 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, 406/43 o pow. 0,0016 
ha, 406/44 o pow. 0,0018 ha, 406/45 o pow. 0,0023 ha, 406/48 o pow. 0,0025 ha, 406/49 o pow. 0,0029 
ha, 406/53 o pow. 0,0025 ha , 406/55 o pow. 0,0024 ha, 406/59 o pow. 0,0019 ha, położone w Głogowie 
Małopolskim obręb Rogoźnica gmina Głogów Małopolski objęta KW RZ1Z/00084644/4.
Cena wywoławcza nieruchomości: – 406/31 – 721,00 zł, – 406/32 – 803,00 zł, – 406/33 – 433,00 zł, – 
406/35 – 330,00 zł, – 406/37 – 227,00 zł, – 406/38 – 268,00 zł, – 406/39 – 288,00 zł, – 406/40 – 989,00 zł, 
– 406/41 – 1.092,00 zł, – 406/43 – 330,00 zł, – 406/44 – 371,00 zł, – 406/45 – 474,00 zł, – 406/48 – 515,00 
zł, – 406/49 – 597,00 zł, – 406/53 – 515,00 zł, – 406/55 – 494,00 zł, – 406/59 – 391,00 zł.
Cena działek 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. 
Przedmiotowe działki położone są w miejscowości Głogów Młp., obręb Rogoźnica, gmina Głogów Młp., po-
wiat rzeszowski, woj. podkarpackie. Teren przyległy jest raczej płaski, niewielki lokalne wzniesienia i spadki 
wynikają z naturalnego ukształtowania w tej części miasta. Sąsiedztwo stanowią głównie działki zabudowane 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wraz z zabudową gospodarczą; częściowo działki niezabudo-
wane wykorzystywane rolniczo. Parcele od 406/30 do 406/59 – przylegają do siebie (stanowią jeden użytek 
„dr”), jednak każda z nich wchodzi niejako w skład poszczególnych kolejnych gospodarstw leżących koło 
siebie. Kształty poszczególnych działek są dość regularne, wydłużone, prostokątne. Dojazd jest w znacznej 
mierze ograniczony i odbywa się poprzez działki sąsiednie. 
Przez działki podane poniżej przebiegają następujące sieci uzbrojenia terenu: – sieć kanalizacyjna: 406/32, 
406/37, 406/38, 406/39, 406/40, 406/41, 406/48, 406/59, – sieć energii elektrycznej i słupy energii elektrycznej: 
406/35, 406/36, 406/37, 406/41, 406/43, 406/44, 406/45, – sieć gazowa: 406/32, 406/37, 406/41, 406/45, – sieć 
wodociągowa: 406/32, 406/37, 406/41, 406/45.
W związku z powyższym Nabywca nieruchomości przez, które przebiega sieć kanalizacyjna i wodocią-
gowa zobowiązuje się w chwili podpisania umowy sprzedaży nieruchomości do ustanowienia na rzecz 
Gminy Głogów Małopolski i jej następców prawnych oraz na rzecz spółki EkoGłog spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością i jej następców prawnych – będących każdoczesnymi właścicielami urządzeń przesy-
łowych – nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu polegającej na:
1) prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w granicach pasa służebności o szerokości 3 m (po 1,5 m w obie 
strony od osi istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej), polegającego na trwałym i bezterminowym zajęciu 
tego pasa w celu posadowienia w nim urządzeń przesyłowych i ich eksploatacji, w tym konserwacji, utrzymywa-
nia, modernizacji, przebudowy, wymiany, odbudowy, usuwania usterek i awarii urządzeń wraz z prawem dostępu, 
wejścia, przechodu, wjazdu i przejazdu o każdej porze wraz z wniesieniem lub wjazdem niezbędnego sprzętu na 
nieruchomość obciążoną w celu eksploatacji urządzeń przesyłowych, w tym konserwacji, utrzymywania, moder-
nizacji, przebudowy, wymiany, odbudowy, usuwania usterek i awarii urządzeń;
2) obowiązku powstrzymania się przez właściciela nieruchomości obciążonej od działań, które uniemożli-
wiłyby 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 i sieci wodociągowej) 
od działań, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić korzystanie ze służebności, w szczególności na obowiąz-
ku powstrzymania się od wznoszenia budowli, budynków i innych obiektów, urządzania oczek wodnych oraz 
dokonywania nasadzeń drzew, krzewów i roślinności o unikatowym charakterze.
Uprawniony z tytułu służebności zobowiązany będzie do przywrócenia nieruchomości obciążonej do sta-
nu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, eksploatacyjnych albo remontowych 
na nieruchomości obciążonej.
Przetarg ograniczony dla właścicieli gruntów sąsiednich, ponieważ działki nie mogą być samodzielnie 
zagospodarowane.
Termin zagospodarowania nieruchomości – 2 lata.
Termin poprzedniego przetargu: 29 kwietnia 2021r.
Cel sprzedaży: poprawa zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. 
Powyższe nieruchomości nie są obciążone żadnymi hipotekami, z wyjątkiem przebiegu sieci uzbrojenia 
terenu oraz fragmentu budynków.
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 27 października 2020 roku.
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2021r. o godz. 1100 w siedzibie Miej-
sko-Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim, ul. kard. S. Wyszyńskiego 12 /sala widowiskowa/.
Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego do 
dnia 30 lipca 2021 roku.
Dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości będą warunkiem dopuszczenia do przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Głogowie Małopolskim w dniu 4 sierpnia 2021 roku.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do 
dnia 30 lipca 2021r. 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 prze-
targu tylko jednego ze współmałżonków – wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli dru-
giego 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 2020r., poz. 1359). Powyższe 
oświadczenie należy złożyć komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. Osoba, która nie złoży 
oświadczenia o zgodzie małżonka na nabycie nieruchomości nie zostanie dopuszczona do przetargu. Nie 
wymagana jest zgoda, jeżeli oboje małżonkowie przystąpią wspólnie do przetargu. 
Okazanie nieruchomości przez geodetę gminnego na wniosek zainteresowanych.
Wadium przepada jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyliła się od podpisania aktu notarialnego. Wy-
płata wadium dla osób, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od dnia za-
kończenia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na 
poczet ceny sprzedaży. Cena ustalona w przetargu jest płatna przed zawarciem umowy sprzedaży w takim 
terminie, aby wpływ środków został uwidoczniony na koncie urzędu przed zawarciem aktu notarialnego.
Uczestnicy przetargu reprezentujący osoby fizyczne i prawne winni być należycie umocowani. Koszty 
umowy notarialnej ponosi nabywca.
Nieruchomości 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.
Burmistrz Głogowa Małopolskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego
informuje, że 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej www.bip.glogow-mlp.pl
został podany do publicznej wiadomości 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 2/1 o pow. 19,84 ha, 2/2 o pow. 0,2985 ha, 81/2 o pow. 2,1053 ha, 
81/3 o pow. 4,63 ha, 181 o pow. 0,95 ha, 183 o pow. 1,14 ha położone w Rzeszowie obręb Pogwizdów gmina 
Rzeszów objęte KW RZ1Z/00091399/3 oraz 33/1 o pow. 0,1191 ha położona w Rzeszowie obręb Pogwizdów 
gmina Rzeszów objęta KW RZ1Z/00154674/5, 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



22 ZIEMIA GŁOGOWSKA 7/2021LIFESTYLE

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 
28.06.2021 r. obowiązuje 
nowa taryfa na wodę i ścieki. Nowa taryfa została zwe-
ryfikowana i zatwierdzona przez regulatora rynku – Pań-
stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 
Zgodnie z nową taryfą, od dnia 28.06.2021 r. cena wody 
dla gospodarstw domowych wynosi 3,17 zł/m3, a  cena 
ścieków dla tej grupy taryfowej wynosi 6,41 zł/m3. Dla 
pozostałych odbiorców, od dnia 28.06.2021 r. cena wody 
wynosi 5,38 zł/m3, a cena ścieków dla tej grupy taryfowej 
wynosi 12,01 zł/m3.
Abonament miesięczny za każdy wodomierz dla gospo-
darstw domowych wynosi 6,00 zł/miesiąc (faktura tra-
dycyjna) lub 5,00 zł/miesiąc (e-faktura). Dla pozostałych 
odbiorców abonament miesięczny za każdy wodomierz 
wynosi 7,00 zł/miesiąc (faktura tradycyjna) lub 5,00 zł/
miesiąc (e-faktura).
Powyższe kwoty podane są w wartościach netto, do któ-
rych doliczony zostanie podatek od towarów i usług 
(VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Podmioty zainteresowane odbieraniem faktury 
w formie elektronicznej (e-faktury) prosimy o kontakt: 
(17) 8517485 lub www.ekoglog.pl w zakładce: e-Faktura.
Ceny wody i ścieków obowiązujące od 28.06.2021 r. do 
27.06.2022 r.

Lp. Wyszczególnienie Cena 
netto

Jednost-
ka miary

WODA

1 Cena za 1m³ dostarczonej wody 
dla gospodarstw domowych 3,17 zł zł/m³

2 Cena za 1m³ dostarczonej wody 
dla pozostałych odbiorców 5,38 zł zł/m³

ŚCIEKI

1 Cena za 1m³ odprowadzonych ście-
ków dla gospodarstw domowych 6,41 zł zł/m³

2 Cena za 1m³ odprowadzonych 
ścieków dla pozostałych odbiorców

12,01 
zł zł/m³

ABONAMENT

1

Miesięczna opłata abonamentowa 
za każdy wodomierz dla gospo-

darstw domowych  
(faktura tradycyjna)

6,00 zł/m-c

2
Miesięczna opłata abonamentowa 
za każdy wodomierz dla gospo-
darstw domowych (e-faktura)

5,00 zł/m-c

3

Miesięczna opłata abonamentowa 
za każdy wodomierz dla pozosta-

łych odbiorców  
(faktura tradycyjna)

7,00 zł/m-c

4

Miesięczna opłata abonamentowa 
za każdy wodomierz dla pozosta-

łych odbiorców
(e-faktura)

5,00 zł/m-c
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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; Salonik 
prasowy w Biedronce; Sklep p. Marczy-
dło; Sklep „Borówka” (osiedle Zabajka); 
Sklep „Kama” (osiedle Zabajka); Sklep p. 
Pasek (osiedle Styków).

Wysoka Głogowska: Sklep p. Furman; 
Sklep p. Ścieranka

Budy Głogowskie: Sklep nr 10 – GS; 
Sklep p. Bober; Sklep p. Kogut

Przewrotne: Sklep p. Rusin; Sklep nr 9 
„Delikatesy Centrum” – GS

Hucisko: Sklep nr 8 – GS

Miłocin: Delikatesy „Dwójka” – GS

Rudna Mała: Sklep nr 16 „Delikatesy 
Centrum” – GS

Lipie: Delikatesy „Premium” – GS

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

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

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

Gazeta ukazuje się na terenie powiatu  
rzeszowskiego.

Najnowsze informacje o Gminie 
Głogów Młp. znajdziesz na:
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Tu można kupić 
„Ziemię Głogowską”

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

Kalendarium

9-11 lipca

ŻARCIOWOZY, czyli pierwszy Zlot Foodtrucków w Głogo-
wie Małopolskim. Program wydarzenia znajduje się na stro-
nie 20. Miejsce: Parking Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gło-
gowie Młp., ul. Parkowa 15.

24 lipca
ŚWIĘTO POLICJI – polskie święto, ustanowione przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 21 lipca 1995 r., przy noweli-
zacji ustawy o Policji.

1 sierpnia

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI POWSTANIA WAR-
SZAWSKIEGO jest polskim świętem państwowym, obcho-
dzonym corocznie od 2010 roku. Święto zostało ustanowione 
w hołdzie bohaterom powstania warszawskiego, którzy w obro-
nie kraju walczyli o wyzwolenie stolicy, sprzeciwiając się okupa-
cji niemieckiej oraz zagrażającej Polsce niewoli sowieckiej.

7-8 sierpnia DNI GŁOGOWA MAŁOPOLSKIEGO 2021. Szczegółowy 
program wydarzenia na okładce.

11.06.2021 r. – Dokonanie kradzieży dwóch rowerów marki Specialized na osie-
dlu Niwa w Głogowie Małopolskim. Łączna wartość strat to około 9 000 zł. 
Wszystkich, którzy mogą posiadać informacje na temat powyższej kradzieży, 
Policja prosi o kontakt pod numerami telefonu: 478213502 lub 478213513.

17.06.2021 r. – Oszustwo oraz kradzież pieniędzy na szkodę mieszkańca Głogowa 
Małopolskiego. Sprawca, przedstawiający się jako urzędnik państwowy zajmują-
cy się dotacjami unijnymi, podstępem okradł poszkodowanego na kwotę 29 000 
złotych. Wszystkich, którzy mogą posiadać informacje służące wykryciu spraw-
cy, Policja prosi o kontakt pod numerami telefonu: 478213502 lub 478213513. 

17-18.06.2021 r. – Dokonanie kradzieży dwóch katalizatorów z samochodów 
marki Iveco Igloocar o łącznej wartości 10 000 złotych na szkodę firmy. Policja 
prosi, by zwracać szczególną uwagę na nieznane osoby, które mogą kręcić się 
wokół posesji naszych lub sąsiadów. Sytuacje, które budzą nasze obawy, należy 
zgłaszać pod numer alarmowy 112. 

19-22.06.2021 r. – Dokonanie kradzieży z włamaniem do nowobudowanego domu 
na osiedlu Borsuk w Głogowie Małopolskim, skąd nieznani sprawcy skradli elek-
tronarzędzia o szacunkowej wartości 1500 złotych na szkodę właściciela budyn-
ku. Wszystkich, którzy mogą posiadać informacje na temat powyższej kradzieży, 
Policja prosi o kontakt pod numerami telefonu: 478213502 lub 478213513.
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