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Wzrost potencja u intelektualnego, a tak e aktywno ci lokalnej 80 dzieci
przedszkolnych oraz ich 80 rodziców

ki edukacji szachowej w okresie od 01.02.2012 r. do 30.06.2012 r.

160 osób zamieszkuj cych Gmin Boguchwa a, w tym:
80 dzieci przedszkolnych (do 7 roku) oraz 80 rodziców/opiekunów prawnych dziecka

Istnieje mo liwo uczestnictwa dzieci zamieszkuj cych Gmin Boguchwa a,
ale nieucz szczaj cych do przedszkoli.
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BIURO PROJEKTU:
Stowarzyszenie Rozwoju O wiaty Gminy Boguchwa a

Kielanówka 111, 35-106 Rzeszów tel. 668 144 855
www.stow-oswiaty.boguchwala.pl

e-mail: srogb@boguchwala.pl
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Szczegó y projektu, regulamin rekrutacji, ankiety rekrutacyjne na stronie internetowej:ł

www.szachy.boguchwala.pl

Podsumowaniem dzia a projektowych b dzie

rozegrany w trzech grupach wiekowych: dzieci do 5 lat, dzieci od 6 do 7 lat i rodzice.
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TURNIEJ SZACHOWY
!!! Laureaci otrzymaj nagrody !!!ą

Stowarzyszenie Rozwoju O wiaty Gminy Boguchwa aś ł

PRZEDSZKOLAKÓW ORAZ ICH RODZICÓW
do udzia u w projekcie

zaprasza
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„Szachy edukuj i aktywizują ą”

Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego
w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykszta cenia i kompetencji w regionach, Dzia anie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki
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JESTEŒMY TAK¯E
W INTERNECIE!

Teraz nasi czytelnicy mog¹ znaleŸæ
WIADOMOŒCI BOGUCHWALSKIE

tak¿e w Internecie na stronie:

www.boguchwala.pl

POMAGAMY NASZYM

CZYTELNIKOM!!!

Drogi czytelniku, jeœli chcesz coœ kupiæ,
sprzedaæ, wynaj¹æ lub oddaæ, mo¿esz
zamieœciæ DROBNE og³oszenie BEZ-
P£ATNIE. Gwarantujemy, ¿e uka¿e siê
ono w najbli¿szym wydaniu „Wiadomoœci
Boguchwalskich”. Wyœlij swoje og³osze-
nie faxem: 017 87 15 355.

NAPISZ DO NAS!!!

Je¿eli chcesz siê czymœ z nami podzieliæ,
masz ciekawe informacje i chcesz, ¿eby
ktoœ o tym przeczyta³, wyœlij do nas swoj¹
informacjê faksem pod nr 017 87 15 355
lub zostaw w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Boguchwale.

SERDECZNIE ZACHÊCAMY!!!

BOGUCHWAŁA:
1. Pawilon Handlowy
2. Sklep nr 4 (GS)
3. Sklep nr 19 (GS, ul. Sporto-

wa 12)
4. Sklep ogrodniczy „Agrokop”
5. Sklep „Chemia-prasa” (ul. Spor-

towa)
6. Sklep wielobranżowy M. Guber-

nat (ul. Tkaczowa)
7. Sklep p. Busz
8. Sklep p. Lassota
9. Sklep „Hurt-detal” – J. Bogusz
10. Sklep Juropol

MOGIELNICA
1. Lokalny Ośrodek Kultury

LUTORYŻ
1. Sklep p. Opalińska
2. Sklep p. Lib
3. Lokalny Ośrodek Kultury

Gdzie można otrzymać bezpłatnie
„Wiadomości Boguchwalskie”

4. Sklep nr 3 (GS)
5. Lokalny Ośrodek Kultury
ZARZECZE
1. Sklep p. Pasternak
2. Sklep nr 28 (GS)
3. Lokalny Ośrodek Kultury
NIECHOBRZ
1. Sklep „Duet”
2. Sklep „Kaja”
3. Sklep „Agat”
4. Sklep nr 1 (GS)
5. Sklep nr 8 (GS)
6. Lokalny Ośrodek Kultury
ZGŁOBIEŃ
1. Sklep „Mini-Max”
2. Sklep nr 11 (GS)
3. Lokalny Ośrodek Kultury
NOSÓWKA
1. Sklep B. Bać
2. Lokalny Ośrodek Kultury

GS – placówki handlowe Gminnej Spółdzielni „SCh” w Boguchwale

Szanowni Mieszkañcy

Gminy Boguchwa³a,
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, począwszy od tego numeru,

w zakładce Wiadomości samorządowe prezentować będziemy działania podejmo-
wane przez samorząd.

Wypełniając swoją funkcję informacyjną, pragniemy również, aby nasza gazeta
była czymś więcej niż tylko biuletynem informacyjnym, równie ważne jest, aby była
kroniką życia społeczno- kulturalnego gminy, przeglądem najważniejszych wyda-
rzeń, aby inspirowała i integrowała środowisko lokalne.

W tym numerze poruszymy tak ważne dla nas wszystkich sprawy związane
z podatkami, budżetem Gminy na rok 2012, inwestycjami na terenie gminy, a także
oświatą, przedstawimy także relację z ostatnich sesji Rady Miejskiej.

W informacji o budżecie pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na to,
jak tworzony jest budżet gminy, oraz z jakich źródeł gmina finansuje swoje zadania.
Przedstawimy również jak dzielony jest „fundusz sołecki”.

W informacji o podatkach proszę zwrócić szczególną uwagę na zestawienie
wpływów do budżetu gminy z podatków od nieruchomości, podatku rolnego oraz
leśnego od osób fizycznych z terenu gminy Boguchwała z podziałem na poszcze-
gólne miejscowości.

Wydatki związane z oświatą stanowią bardzo ważną i znaczną część budżetu
naszej gminy, dlatego też właśnie oświacie poświęcamy cały artykuł, przedstawia-
jąc dane o środkach finansowych, jakie gmina przeznacza na kształcenie dzieci
i młodzieży.

W relacji z ostatnich sesji Rady Miejskiej prezentujemy, nad jakimi sprawami
obradowała Rada Gminy oraz jakie uchwały zostały podjęte.

Począwszy od tego numeru „Wiadomości Boguchwalskie” będą gazetą bez-
płatną dostępną na terenie całej gminy w tych punktach, w których była dotychczas
dystrybuowana oraz na portalu gminy www.boguchwala.pl.

Zapraszam Państwa do lektury.
Wiesław Dronka

Burmistrz Boguchwały

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
Wszystkie parametry opisujące nasz budżet są dobre
– rozmowa z Wiesławem Dronką Burmistrzem
Boguchwały ................................................................. 4
Nasze dochody, nasze wydatki – budżet 2012 ........... 5
Dlaczego podatki się zmieniają? ................................. 7
Środki na oświatę to również inwestowanie w rozwój
gminy ........................................................................... 8
Nad czym pracowali Radni Rady Miejskiej
w Boguchwale ........................................................... 10
INFORMACJE
Bank Spółdzielczy w Niechobrzu nagrodzony .......... 11
Nowa stacja kolejowa w Boguchwale ........................ 11
KRONIKA/SYLWETKI/WYDAWNICTWA
„Bogu serce, ludziom uśmiech, sobie Krzyż” –
wspomnienie o ks. prałacie Stanisławie Rydziku ...... 12
Pamięci ks. Mieczysława Zarycha, wikariusza
z Boguchwały ............................................................ 13
Ks. Mariusz Mik – proboszcz parafii Boguchwała ...... 14
LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” promuje kulturę,
turystykę i kuchnię w gminach Boguchwała, Lubenia
i Świlcza ..................................................................... 14
SUKCESY
Kompanija nagrodzona .............................................. 15
Wyróżnienie dla zespołu Nosowiany z Nosówki ....... 15
SZKOŁA
Jestem eko – jestem trendy – młodzi ekolodzy
z Mogielnicy ............................................................... 16
Szkolne dziennikarstwo z tradycjami ......................... 17
Promocja zdrowia w Zespole Szkół w Racławówce ..... 18
III Gminny Turniej Mitologiczny „Z wizytą na Olimpie” .... 18
WYDAWNICTWA/WYDARZENIA
„Tylko fotografie nie liczą się z czasem” .................... 19
Babski Comber 2012 ................................................. 19
SPORT
Dominika Warchoł z Boguchwały reprezentowała
gminę na Mistrzostwach Świata w Wielkiej Brytanii .... 20
Drużyna siatkarek ze Szkoły Podstawowej w Zgłob-
niu – mistrzem powiatu rzeszowskiego ..................... 20
OGŁOSZENIA
PAX – reklama ............................................................ 21
Wykaz abonentów ..................................................... 22

RACŁAWÓWKA
1. Sklep p. Maciej
2. Sklep nr 6 (GS)
3. Lokalny Ośrodek Kultury
KIELANÓWKA
1. Delikatesy GS
2. Lokalny Ośrodek Kultury
WOLA ZGŁOBIEŃSKA
1. Sklep p. Worosz
2. Sklep nr 24 (GS)
3. Lokalny Ośrodek Kultury
RZESZÓW
1. Sklep nr 29 (ul. Świętokrzys-

ka 1)

Urząd Miejski w Boguchwale
Gminna Biblioteka Publiczna
w Boguchwale oraz wszystkie jej
filie na terenie gminy Boguchwa-
ła
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Wszystkie parametry opisujące
nasz budżet są dobre

– rozmowa z Wies³awem Dronk¹ Burmistrzem Boguchwa³y

To już ponad rok czasu od wyborów
samorządowych i rozpoczęcia obec-
nej kadencji Rady Miejskiej w Bogu-
chwale i Pana burmistrza. I to jest
dobry moment, aby dokonać podsu-
mowania efektów pracy samorządu.
Jaki był ten okres dla naszej gmin-
nej wspólnoty?

To był szczególny czas. Walczyli-
śmy o utrzymanie inwestycji realizowa-
nych przez gminę na wysokim dotych-
czasowym poziomie a jednocześnie
musieliśmy się zmierzyć z efektami kry-
zysu gospodarczego, który każdego
dnia, zwłaszcza w ostatnich miesią-
cach w coraz większym stopniu wpły-
wa na finanse samorządu. Przypomnę,
że 2011 r. to kolejny rekordowy rok, w
którym na inwestycje przeznaczyliśmy
blisko 1/4 budżetu – to stawia nas w
ścisłej czołówce wśród gmin w Polsce
pod względem udziału nakładów na
inwestycje w ogólnych wydatkach.
Jednak, tak jak w każdym gospodar-
stwie domowym, tak samo w samorzą-
dzie odczuwamy m.in. wzrost cen ener-
gii, kosztów utrzymania infrastruktury,
a jednocześnie zobligowani jesteśmy
do zapewnienia usług dla naszych
mieszkańców na odpowiednim pozio-
mie. Jest to jeszcze bardziej trudne,
kiedy zaczynają spadać dochody gmi-
ny zależne od dochodów mieszkańców
i firm oraz środki pochodzące z budże-
tu państwa. Jednak dzięki restruktury-
zacji finansów gminy i racjonalizacji
wydatków bieżących w ostatnich mie-
siącach, jako mieszkańcy możemy być
spokojni o stan gminnego budżetu.
Wszystkie parametry opisujące nasz
budżet są dobre. Potwierdzeniem tego
jest nasza wysoka pozycja w najbardziej
prestiżowym, ogólnopolskim rankingu
samorządów „Rzeczpospolitej” 2011. W
kategorii gmin miejskich i miejsko-wiej-
skich gmina Boguchwała zajęła 23 miej-
sce w Polsce na ogólną liczbę 908 gmin
w tej kategorii. Zwycięzcami tego ran-
kingu są te gminy, które najbardziej
dbają o rozwój i podniesienie jakości
życia mieszkańców przy jednoczesnym
zachowaniu reguł odpowiedzialności i
bezpieczeństwa finansowego.

Jakie inwestycje były realizowane na
przestrzeni ubiegłego roku?

Dotyczyły one niemal wszystkich
obszarów, za które samorząd odpowia-
da. Najwięcej kwotowo przeznaczyli-
śmy na modernizację dróg na terenie
gminy ponad 2,4 mln zł w ramach
gminnego programu remontu dróg.
Kwota ta pozwoliła na remont w 2011
roku ponad 4,2 km dróg gminnych.
Gruntownie przebudowana została
droga w Kielanówce będąca łączni-
kiem między dwiema drogami powia-
towymi o długości 1,2 km. Inwestycja
ta otrzymała dofinansowanie z budże-
tu państwa w wysokości 472 tys. zł w
ramach Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych a Gmina Bo-
guchwała zabezpieczyła wkład własny
w tym projekcie na poziomie ponad
600 tys. zł. Na budowę i remonty chod-
ników przy drogach gminnych i powia-
towych przeznaczona została kwota
1,3 mln zł. Wsparliśmy również finan-
sowo Powiat Rzeszowski przy realiza-
cji modernizacji drogi powiatowej w
Niechobrzu w wysokości jednej czwar-
tej wartości tej inwestycji. Dzięki temu
wniosek na remont tej drogi otrzymał
dofinansowanie i możliwa była realiza-
cja tego projektu na kwotę przekracza-
jącą 6 mln zł. Inwestycja ta radykalnie
zmieniła poziom bezpieczeństwa i es-
tetykę w Niechobrzu. Poprzez współ-
pracę z samorządem powiatowym w
ostatnich latach poprawiliśmy jakość
najważniejszych dróg w gminie, a w
odniesieniu do pozostałych planujemy
podobne inwestycje w najbliższych la-
tach.

Były też inne inwestycje, nie tylko
drogowe?

Sporo inwestowaliśmy w gminną in-
frastrukturę sportową, kulturalną i
oświatową. W 2011 r. zakończyła się
realizacja projektu związanego z ter-
momodernizacją gminnych obiektów
kubaturowych (szkół, domów ludo-
wych i przedszkola w Boguchwale). W
ramach realizacji projektu termomoder-
nizacji gmina wydatkowała ponad 3,2
mln zł, z tego dofinansowanie unijne
stanowiło 1,2 mln zł. Gruntownie prze-
budowany został stadion i budynek
wielofunkcyjny przy stadionie w Nie-
chobrzu, uroczyście otwarty podczas
dożynek gminnych 4 września ubiegłe-

go roku. Prace modernizacyjne trwały
ponad rok czasu i kosztowały 1,7 mln
złotych, z czego 960 tys. stanowiły
środki zewnętrzne z Unii Europejskiej.
W budynku znalazła się m.in. nowocze-
śnie wyposażona siłownia i sala do
zajęć fitness.

Z początkiem roku 2011 do użytku
oddany został kompleks boisk „Orlik”
w Boguchwale w sąsiedztwie basenów.
W ramach wartej 1,35 mln zł inwestycji
powstało boisko do piłki nożnej pokry-
te sztuczną trawą, plac do gry w siat-
kówkę i koszykówkę, widownia na 200
osób, parking, szatnie i sanitariaty.

Zakończyła się realizacja pierwsze-
go etapu modernizacji basenów ką-
pielowych w Boguchwale. Zamonto-
wano ponad 200 kolektorów słonecz-
nych podgrzewających wodę w base-
nach. Środki unijne stanowiły 85% wy-
datków a całkowita wartość projektu
to prawie 800 tys. zł.

W trakcie realizacji są też ważne dla
społeczności lokalnych poszczególnych
miejscowości naszej gminy projekty
współfinansowane ze środków europej-
skich w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Jest to łącznie sześć
projektów na łączną kwotę 2,2 mln zł.
Ich celem jest remont i zakup wyposa-
żenia do domów ludowych w Zgłobniu,
Nosówce, Niechobrzu, Zarzeczu i Kiela-
nówce i Lutoryżu.
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Jako samorząd skutecznie apliku-
jemy również o środki pomocowe na
projekty bezpośrednio wspierające
mieszkańców. Realizujemy obecnie
projekt, który pozwoli na aktywizację
25 osób bezrobotnych, zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Każda z
nich otrzymała dotację inwestycyjną w
wysokości 20 tys. zł, co pozwoli na
zakup wyposażenia dla tworzonych
przez te osoby spółdzielni socjalnych.
Na realizację tego projektu otrzymali-
śmy 100% dofinansowania w wysoko-
ści 1,1 mln zł.

Ze środków unijnych realizujemy
również ważny projekt edukacyjny skie-
rowany do 506 uczniów klas I-III z 11
szkół podstawowych naszej gminy, któ-
rzy będą objęci dodatkowymi zajęcia-
mi: logopedycznymi, rozwijającymi z
nauk matematyczno-przyrodniczych,
wyrównawczymi z czytania i pisania
oraz matematyki, a także gimnastyki ko-
rekcyjnej. Gmina Boguchwała zakupiła
ponad 800 pomocy naukowych i dydak-
tycznych dla wszystkich szkół biorących
udział w programie. Zakończyliśmy rów-
nież budowę dwóch placów zabaw w
Woli Zgłobieńskiej i Niechobrzu zloka-
lizowanych przy szkołach podstawo-
wych o wartości 218 tys. zł.

Cieszą również inwestycje realizo-
wane przez nasze spółki gminne. Spół-
ka Towarzystwo Budownictwa Społecz-
nego w Boguchwale rozpoczęła budo-
wę dwóch budynków mieszkalnych
wielorodzinnych przy ulicy Przemysło-
wej, w których znajdzie się 48 miesz-
kań, w parterze budynku znajdować się
będą lokale użytkowe z przeznacze-
niem na bank, pocztę oraz inne usługi
dla mieszkańców. Wartość tej inwesty-
cji to ponad 7,5 mln zł. Przekazanie
kluczy mieszkańcom planowane jest
na IV kwartał tego roku. Natomiast
gminna spółka „GO-KOM” w Bogu-
chwale w lipcu ubiegłego roku z po-
wodzeniem zakończyła realizację unij-
nego projektu polegającego na prze-
budowie i modernizacji stacji uzdatnia-
nia wody w Woli Zgłobieńskiej oraz
budowie kanalizacji sanitarnej z przy-
łączami w miejscowościach Niechobrz
Granice i Zgłobień Granice. W ciągu
dwóch lat na realizację tej inwestycji
wydatkowano blisko 2 mln zł, z czego
1,5 mln zł stanowiły środki pomocowe.
Dofinansowanie z UE otrzymał również
kolejny projekt rozwojowy przygotowa-
ny przez spółkę, którego celem jest
przebudowa i modernizacja ujęcia
wody w Lutoryżu i Niechobrzu oraz bu-
dowa urządzeń i sieci wodociągowej
na terenie Gminy Boguchwała o war-
tości ponad 9 mln zł.

W dniu 22 grudnia 2011 roku Rada
Miejska w Boguchwale przyjęła budżet
gminy na 2012 rok. Jest on planem do-
chodów jakie uzyska gmina z podatków,
dotacji, PIT-ów, subwencji oświatowej i
wyrównawczej oraz posiadanego mająt-
ku w 2012 roku. Zawiera również plan wy-
datków, związanych z bieżącym funkcjo-
nowaniem samorządu oraz realizacją pla-
nowanych inwestycji. Dochody bieżące
zaplanowane na poziomie 43 mln zł prze-
wyższają planowane wydatki bieżące (37
mln.). Wynikająca różnica w kwocie po-
nad 6 mln. zł stanowi planowaną nadwyż-
kę bieżącą, która powiększona o docho-
dy majątkowe w kwocie ponad 1,6 mln
pozwala na bezpieczne inwestowanie w
roku 2012. Utrzymanie wysokiego pozio-
mu inwestycyjnego w Gminie wymaga
optymalizacji środków na bieżące wydat-
ki i wygospodarowanie jak najwyższej
nadwyżki, którą można będzie przezna-
czyć na rozwój. Wygospodarowanie nad-
wyżki bieżącej obniża konieczność zadłu-
żania się gminy, bowiem im wyższa nad-
wyżka bieżąca tym większy własny po-
tencjał inwestycyjny. W roku bieżącym
wydatki inwestycyjne zaplanowano na
kwotę blisko 7,6 mln. Jednak jak poka-
zuje doświadczenie z lat poprzednich
kwota ta w ciągu roku wzrośnie.
     Prace nad projektem budżetu gminy
Boguchwała odbywają się na podstawie
zapisów zawartych w uchwale Rady Miej-

Nasze dochody, nasze wydatki

– budżet 2012
skiej w Boguchwale z dnia 16 września
2010 r., w sprawie trybu pracy nad pro-
jektem uchwały budżetowej. Zgodnie z
nią wnioski do budżetu mogą składać:
* radni
* mieszkańcy gminy
* rady sołeckie
* rada osiedla
* społeczne komitety
* organizacje pozarządowe
* instytucje kultury
nie później niż do dnia 30 września każ-
dego roku.

Każdy taki wniosek powinien zawie-
rać nazwę zadania, jego krótką charak-
terystykę, uzasadnienie realizacji oraz w
miarę możliwości jego szacunkowy
koszt. Biorąc pod uwagę zgłoszone w
tym terminie wnioski, Burmistrz Bogu-
chwały opracowuje projekt do dnia 15 li-
stopada każdego roku. Następnie przed-
stawia go Radzie Miejskiej w Boguchwa-
le oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Rzeszowie w celu zaopiniowania. Ter-
min ten, pozwala na szczegółową anali-
zę projektu, umożliwiając podmiotom
uprawnionym zgłoszenie ewentualnych
propozycji zmian, w tym wniosków lub
opinii.

Od tego momentu Radni rozpoczy-
nają pracę w poszczególnych Komisjach.
Opiniują projekt i zgłaszają wnioski finan-
sowe. Wnioski te, wprowadzają nowe lub
zwiększą zaplanowane już wydatki i co

Na inwestycje wpisane do budżetu
na 2012r. środki są zabezpieczone. Do
tych największych z pewnością nale-
żeć będzie przebudowa ulicy Koperni-
ka w Boguchwale, remonty w domach
ludowych i zakup wyposażenia, rozpo-
częcie budowy nowej remizy i domu
ludowego w Racławówce, rozbudowa
domu ludowego w Lutoryżu, budowa bu-
dynku wielofunkcyjnego na stadionie
w Mogielnicy.

W przypadku wielu inwestycji środ-
ki z budżetu na 2012 r. pozwolą na re-
alizację kolejnego etapu. Te najważ-
niejsze projekty rozwojowe dla gminy
to przecież projekty kilkuletnie. Często
etap przygotowawczy jest niekiedy
znacznie trudniejszy do zrealizowania
niż sama budowa. Trwają prace pro-
jektowe i przygotowawcze w odniesie-
niu do wszystkich przedsięwzięć, któ-

rych realizację zapowiedziałem rozpo-
czynając obecną kadencję. Dotyczy to
zagospodarowania terenu byłego go-
spodarstwa rolnego w Boguchwale w
formie rynku, przebudowy basenów
otwartych wraz z budową krytej pływal-
ni, rozwoju specjalnej strefy ekono-
micznej na Wisłoczysku, dalszego roz-
wijania działalności Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego – spółki gmin-
nej powołanej do budowy nowocze-
snych budynków wielorodzinnych z ta-
nimi mieszkaniami. Do przodu posu-
wają się również prace związane z re-
alizacją projektu, którego celem jest
zabezpieczenie miejscowości w naszej
gminy przed skutkami powodzi i pod-
topień. W ramach tego projektu warte-
go 8,8 mln zł, na realizację którego
otrzymaliśmy dofinansowanie z UE pla-
nowana jest regulacja większości po-
toków na terenie gminy.

Rozmawiała Ewa Śliwa
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istotne muszą wskazywać źródło jego fi-
nansowania. Zgodnie z procedurą po
zapoznaniu się z projektem budżetu Ko-
misje Rady przedstawiają Komisji Budże-
tu i Rozwoju Gospodarczego ostateczną
opinię o projekcie budżetu.

W toku prac nad budżetem na 2012
rok do propozycji projektu budżetu
przedstawionego przez Burmistrza Bogu-
chwały radni zgłosili tylko dwie popraw-
ki. Radny Tadeusz Kalandyk wnioskował
w sprawie zwiększenia wydatków mająt-
kowych oraz przesunięcia kwoty 30 tys.
zł z przebudowy dróg gminnych w Zgłob-
niu na budowę oświetlenia ulicznego w
tej miejscowości. Drugi wniosek zgłoszo-
ny został przez radnego Antoniego Las-
sotę, a dotyczył przesunięcia kwoty 200
tys. zł z zadania pod nazwą „budowa
oświetlenia ulicznego w miejscowości
Boguchwała” na zadanie „przebudowa
basenów otwartych wraz z budową kry-
tej pływalni”. Obie poprawki zostały za-
akceptowane przez komisje oraz uzyska-
ły ich pozytywne opinie. Burmistrz Bogu-
chwały uwzględnił je w autopoprawce do
projektu budżetu na 2012 rok. Innych
propozycji odnoszących się do wprowa-
dzania zmian w budżecie nie było.

W budżecie Gminy Boguchwała na
2012 r. głównym źródłem dochodów jest
subwencja oświatowa, która planowana
jest na poziomie ponad 13 mln zł, tj. bli-
sko 30% dochodów gminy. Kolejną wy-
soką pozycję zajmuje udział w PIT pla-

Struktura wydatków Gminy Boguchwała na inwestycje w latach 2007-2012

Lata Wydatki na inwestycje Wydatki ogółem Udział wydatków
na inwestycje

2007 8,6 mln 40,0 mln 21,0 proc.

2008 7,4 mln 39,2 mln 18,8 proc.

2009 9,2 mln 43,4 mln 21,3 proc.

2010 21,1 mln 57,8 mln 36,6 proc.

2011 11,2 mln 47,6 mln 23,6 proc.

Plan 2012 7,6 mln 44,6 mln 17,1 proc.

nowany na poziomie blisko 10,3 mln zł,
co stanowi ok. 23% dochodów. Znaczna
część planowanych dochodów to dota-
cje z budżetu państwa, a w szczególno-
ści dotacje w zakresie pomocy społecz-
nej planowane na poziomie blisko 5,2
mln zł co stanowi ok. 11% dochodów
budżetu. Subwencja wyrównawcza wy-
niosła 4,6 mln tj. 10,3% dochodów. Na-
tomiast dochody, które do budżetu gmi-
ny wpłacają bezpośrednio mieszkańcy
gminy, czyli podatek od nieruchomości,
rolny, i inne podatki i opłaty lokalne to
3,2 mln zł co stanowi zaledwie 7% do-
chodów.

Wydatki gminy planowane są zgodnie
z zadaniami i kompetencjami samorządu.
Pierwszą najbardziej znaczącą grupą wy-
datków są wydatki na oświatę i eduka-

cyjną opiekę wychowawczą, które wy-
noszą ponad 18,3 mln, co stanowi ponad
41% planowanych wydatków ogółem.
Środki subwencji oświatowej nie pokry-
wają jednak w całości wydatków związa-
nych z oświatą i w związku z tym gmina
zmuszona jest do dopłacenia brakującej
kwoty. Kolejną pozycję stanowi „pomoc
społeczna”, w tym świadczenia rodzinne
i alimentacyjne. Jest to kwota bliska 6,4
mln, co stanowi ok. 14% wydatków bu-
dżetowych. Na bieżące utrzymanie obiek-
tów komunalnych i ochronę środowiska
zarezerwowano w budżecie blisko 2 mln
zł natomiast na bieżące wydatki w zakre-
sie transportu i łączności zaplanowano
ponad 1,5 mln zł. Są to jedne z najważ-
niejszych wydatków budżetowych.

Agnieszka Guzek
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Co roku niepokój mieszkańców bu-
dzi wysokości kwot podatków, jakie
mieszkańcy wpłacają do gminnej
kasy. Niestety obciążenia te są z roku
na rok wyższe i nie zawsze zależą od
wysokości stawki podatkowej. Są też
inne powody wzrastających podat-
ków, które dotyczą głównie:
- wybudowanych lub istniejących bu-
dynków (zakończenie budowy, zmia-
ny przeznaczenia oraz powierzchni
nieruchomości),
- zmian w kwalifikacji gruntów (zmia-
ny klas gruntów, podział działek czy
doprecyzowanie powierzchni, wyod-
rębnienie powierzchni zabudowy
mieszkalnej, czy tez modernizacje
gruntów),
- aktualizacji informacji podatkowych
(postępowania wyjaśniające, kontro-
le podatkowe).

Podstawą m.in. wymiaru podatków
i świadczeń, oznaczania nieruchomo-
ści w księgach wieczystych, ewiden-
cji gospodarstw rolnych, stanowią
dane zawarte w ewidencji gruntów i
budynków. Ewidencja ta dla naszej
gminy prowadzona jest przez Staro-
stę Rzeszowskiego. Organ ten odpo-
wiedzialny jest za wszelkie dokonywa-
ne w ewidencji zapisy. Organy podat-
kowe (czyli w naszym przypadku Bur-
mistrz Boguchwały) nie ma prawa do
dokonywania zmian w ewidencji grun-
tów i wypowiadania się w przedmio-
cie prawa własności danej nierucho-
mości, w tym co do jej powierzchni,
rodzaju czy klasy użytków rolnych.

Przeprowadzane modernizacje
ewidencji mają na celu zastąpienie re-
jestrów papierowych komputerowymi
oraz prowadzenie tej ewidencji w ca-
łości w systemie informatycznym,
zgodnie z § 80 rozporządzenia Mini-
stra Rozwoju Regionalnego i Budow-
nictwa z dnia 29 marca 2001 roku, w
sprawie ewidencji gruntów i budyn-
ków, i powinny zostać zakończone do
31 grudnia 2010 roku.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartogra-
ficzne, a dokładniej art. 24a, Starosta
zarządzając przeprowadzenie moder-
nizacji ewidencji gruntów i budynków,
podaje do publicznej wiadomości in-
formację o rozpoczęciu prac geode-
zyjnych oraz informuje o trybie postę-
powania związanego z modernizacją

ewidencji gruntów i budynków. Infor-
macje te, wywieszane są przez 14 dni
na tablicy ogłoszeń w siedzibie staro-
stwa powiatowego. Projekt operatu
opisowo-kartograficznego wykładany
jest przez 15 dni do wglądu osób fi-
zycznych, osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, w siedzibie sta-
rostwa powiatowego. Starosta infor-
muje o tym poprzez wywieszenie in-
formacji na tablicy ogłoszeń w siedzi-
bie starostwa powiatowego i właści-
wego urzędu gminy oraz ogłoszenie
w prasie o zasięgu krajowym. Każdy
z zainteresowanych, czyjego interesu
prawnego dotyczą dane ujawnione w
projekcie operatu opisowo-kartogra-
ficznego, może w okresie wyłożenia
projektu do wglądu, weryfikować je i
zgłaszać uwagi do tych danych.

W naszej gminie na chwile obecną
zmodernizowane zostały Boguchwa-
ła (2005), Mogielnica i Niechobrz
(2009), obecnie zakończone są rozpo-
częte w ubiegłym roku modernizacje
Woli Zgłobieńskiej (12.2011) i Zgłob-
nia (01.2012), a trwa modernizacja Za-
rzecza (zakończenie planowane oko-
ło czerwca). Wobec braku indywidu-
alnych zawiadomień właścicieli przez
Starostwo o zmianach w ewidencji,
bardzo ważne jest, aby nadzorować
wprowadzane w wyniku modernizacji
zmiany. Każda taka zmiana powierzch-
ni, czy klasy powoduje bowiem m.in.
zmianę zobowiązań podatkowych
(gdzie powstaniem obowiązku podat-
kowego jest dzień ujawnienia tych
zmian w ewidencji).

Zgodnie z przepisami ustaw podat-
kowych (art. 6 ust. 6 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych, art. 6a ust.
5 ustawy o podatku rolnym, art. 6 ust.
2 ustawy o podatku leśnym) osoba fi-
zyczna będąca podatnikiem ma obo-
wiązek złożenia informacji podatko-
wych, w których szczegółowo wyka-
zuje składniki podlegające opodatko-
waniu. Dotyczy to zarówno zmian
gruntowych, w nieruchomościach
oraz nieprawidłowych wcześniejszych
informacji. Informacje takie składa się
organowi podatkowemu najpóźniej w
ciągu 14 dni od zaistnienia zmian. Na
tej podstawie organ podatkowy wyda-
je decyzję ustalającą zobowiązanie, a
samo zobowiązanie powstaje w mo-

mencie jej doręczenia, ze wskazany-
mi w decyzji składnikami oraz termi-
nami zapłaty.

W sprawie zakończonej już de-
cyzją ostateczną (np. za lata wcze-
śniejsze) wznawia się postępowanie
podatkowe, jeżeli np.: dowody w da-
nej sprawie okazały się fałszywe bądź
zaistniały nowe, nieznane wcześniej
dowody/okoliczności, które mają
wpływ na ustalenie prawidłowego zo-
bowiązania. W takich przypadkach po
wpływie zaktualizowanej informacji od
podatnika, bądź po samodzielnym
przeprowadzeniu postępowania po-
datkowego organ podatkowy uchyla
wcześniejszą decyzję, a zobowiązanie
ustala na nowo, w prawidłowej na
ówczesny okres wysokości. Zasady
doręczenia decyzji są analogiczne.

Okres, w którym dokonuje się ta-
kich zmian regulują zapisy ustawy Or-
dynacja podatkowa, dokładnie art. 68
§ 1 oraz § 2. Jeśli informacje podatko-
we osób fizycznych zostały złożone w
prawidłowym terminie i zawierały pra-
widłowe, pełne dane na temat skład-
ników podlegających opodatkowaniu,
organ podatkowy wydaje decyzję
ustalającą zobowiązanie w okresie
maksymalnie 3 lat od końca roku po-
datkowego, którego dotyczył obowią-
zek podatkowy.

Jeśli informacje takie zostały zło-
żone po terminie, bądź zawierały dane
nieprawidłowe, organy podatkowe
uchylają i ustalają takie zobowiązania
w okresie 5 lat. Po tym okresie nastę-
puje przedawnienie prawa do dorę-
czenia przez organ podatkowy decy-
zji ustalającej zobowiązanie. Przypo-
mnieć w tym miejscu należy, że po-
datkiem jest przymusowe świadczenie
na rzecz Skarbu Państwa (w naszym
przypadku gminy), określone w prze-
pisach prawa podatkowego, a sam
organ podatkowy nie ma prawa do np.
zaniechania jego poboru.

Osoby prawne mają obowiązek sa-
modzielnego obliczenia zobowiązania
na deklaracji i jego opłacenia w usta-
wowo wskazanych terminach, włącz-
nie ze wszystkimi konsekwencjami
opóźnień, jak chociażby odsetki, któ-
re nie występują na decyzjach doty-
czących osób fizycznych – o ile do-
trzymają wskazanego terminu płatno-
ści w nowej decyzji.

Dlaczego podatki się zmieniają?
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Środki finansowe otrzymywane z
budżetu państwa na zapewnienie nale-
żytej edukacji dla dzieci i młodzieży w
naszej gminie, są za małe zwłaszcza je-
śli poprzeczka dotycząca jakości kształ-
cenia, poziomu wyposażenia szkół zo-
stała postawiona wysoko. Dlatego gmi-
na Boguchwała dopłaca z własnego
budżetu do funkcjonowania oświaty. W
ubiegłym roku była to kwota 6,6 mln zł
przy budżecie na oświatę sięgającym
ogółem 18 mln zł. Wysokość tych do-
płat wynika również z faktu dużej ilości
małych szkół, dziś w każdym sołectwie
funkcjonuje pełna sześcioklasowa szko-
ła podstawowa. Zachowanie tych szkół
we wszystkich sołectwach mimo niewiel-

Kto ile p³aci podatku?

Jednym ze źródeł dochodów Gmi-
ny są podatki w tym podatek od nie-
ruchomości, rolny, leśny od osób fi-
zycznych oraz osób prawnych z tere-

nu Gminy Boguchwała, stanowią one
według planu ok. 3,2 mln zł tj. ok. 7 %
dochodu budżetu w roku 2012. Ponie-
waż sprawa wpływów Gminy z tytułu
podatku budzi często kontrowersje i
jest przedmiotem domysłów, podaje-
my dokładne dane.

Poniżej przedstawiamy tabelę obej-
mującą wpływy od osób fizycznych w/
w podatków w roku 2011, w podziale
na miejscowości. Zestawienie to obej-
muje wartości faktycznie wpłaconego

podatku, nie zawiera wysokości wpła-
conych odsetek od zaległości podat-
kowych, ani samych zaległości.

Poza samymi wpływami z tych po-
datków tabela zawiera dane dotyczą-
ce ilości mieszkańców danej miejsco-
wości (mieszkańców zameldowanych

na terenie naszej gminy na koniec
2011 roku) oraz średnie wartości wpły-
wu w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca. Tabela ta nie zawiera wpływów
od osób prawnych (jak spółki z o.o.,
spółki jawne, itp.).

Jak wynika z powyższych danych,
łączne wpływy w/w podatków od osób
fizycznych to kwota 1 923 551,27 zł.
Porównując te dane do liczby miesz-
kańców naszej gminy, można obliczyć
statystyczny dochód Gminy z tego ty-

kiej ilości uczniów i wysokich kosztów
jest dla obecnego kierownictwa Urzędu
Miejskiego w Boguchwale wartością na
tyle istotną, że nie jest planowana likwi-
dacja żadnej z placówek. Nawet tych
najmniejszych szkół, dla których przyję-
cie kryteriów choćby z sąsiednich gmin
już dawno wiązałoby się z ich zamknię-
ciem. Każda z tych szkół dla poszcze-
gólnych miejscowości jest nie tylko miej-
scem, w którym dzieci pobierają eduka-
cję, ale jest ważnym centrum życia kul-
turalnego i społecznego. Jej brak lub nie-
dofinansowanie powoduje w konse-
kwencji degradację i marginalizację lo-
kalnej społeczności szczególnie tej wiej-
skiej.

Optymalizacja kosztów

Dobre zarządzanie placówkami
oświatowymi wymaga jednak optymali-
zacji kosztów, dostosowywania ilości
pracowników tych jednostek do zmienia-
jącej się ilości dzieci i młodzieży w po-
szczególnych latach. Szukania takich
rozwiązań, które pozwolą ograniczyć
zbędne wydatki w określonych obsza-
rach i inwestowania powstałych
oszczędności w dalsze podnoszenie ja-
kości usług edukacyjnych. Takich pozy-
tywnych przykładów jest wiele, choć ich
wprowadzanie najczęściej wiązało się
lub będzie wiązać się w przyszłości z
różnymi obawami a niekiedy protesta-

Środki na oświatę to również
inwestowanie w rozwój gminy

    Miejscowość                      wpływy z podatku:
liczba wpływy na

od nieruchomości rolnego leśnego razem mieszkańców osobę

Boguchwała 468012,94 85554,74 136,00 553703,68 5774 95,90
Kielanówka 49387,39 52290,74 0,00 101678,13 1286 79,07
Lutoryż 49784,12 86588,77 264,00 136636,89 1614 84,66
Mogielnica 71386,35 80335,14 783,00 152504,49 1164 131,02
Niechobrz 146795,01 163616,10 908,43 311319,54 2828 110,08
Nosówka 50057,05 79040,92 41,80 129139,77 1344 96,09
Racławówka 74334,25 76605,40 15,00 150954,65 1422 106,16
Wola Zgłobieńska 33823 99615,93 1684,90 135123,83 1436 94,10
Zarzecze 21722,54 28238,72 0,00 49961,26 546 91,50
Zgłobień 61593,02 140046,87 889,14 202529,03 1556 130,16

Razem: 1026895,67 891933,33 4722,27 1923551,27 18970 101,40 zł

Dane dotyczące ilości osób odnosza się do mieszkańców zameldowanych na koniec 2011 roku.

Zestawienie wpływów podatków w 2011 r. od osób fizycznych w podziale na miejscowości:

tułu w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca. Wynosi on 101,40 zł.

Wpływy (także rzeczywiste) z po-
datków od nieruchomości, podatku
rolnego oraz podatku leśnego od
osób prawnych (w tym jednostek or-
ganizacyjnych oraz spółek niemają-

cych osobowości prawnej) wyniosły w
roku 2011 odpowiednio:
- podatek od nieruchomości: 3 203
092,04 zł,
- podatek rolny: 39 137,00 zł,
- podatek leśny: 15 379,00 zł.

Łączne wpływy z tego tytułu od
osób prawnych to kwota: 3 257 608,04
złotych. Wartości te, dotyczą osób
prawnych z terenu całej Gminy Bogu-
chwała.

Paweł Barszczowski
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mi. To naturalne dlatego, że każda zmia-
na zwłaszcza ta dotycząca istniejącego
już od wielu lat sposobu funkcjonowa-
nia placówki oświatowej rodzi pytania o
ich zasadność. Wprowadzając każdą
zmianę kierujemy się dobrem dzieci i
tym, aby otrzymywały lepszą usługę edu-
kacyjną.

Każde z funkcjonujących rozwiązań
dotyczących choćby sposobu zorganizo-
wania placówki oświatowej ma swoje plu-
sy i minusy. Przykładowo w mieście Bo-
guchwale funkcjonuje Przedszkole Pu-
bliczne prowadzone bezpośrednio przez
samorząd gminny, z którego korzystało
w ub. roku 128 dzieci. Koszt utrzymania
tej placówki zamknął się w ub. roku kwotą
1 022 950 zł a opłaty rodziców z tytułu
usług świadczonych przez to przedszko-
le wyniosły 155 172 zł, czyli 15% ogółu
kosztów tej placówki oświatowej. Dla czę-
ści rodziców opłata za pobyt dziecka w
przedszkolu już dziś stanowi zbyt duże
obciążenie dla rodzinnych budżetów.
Rocznie więc z budżetu gminy na każde-
go przedszkolaka w tej placówce wydat-
kowano 6 870 zł. Natomiast w innych
sołectwach funkcjonują przedszkola pro-
wadzone przez Stowarzyszenie Rozwoju
Oświaty Gminy Boguchwała. W ubiegłym
roku chodziło do nich 160 dzieci, gmina
dopłacała do pobytu każdego z dzieci w
ciągu roku tylko 3 968 zł a opłata pobie-
rana od rodziców była porównywalna z
tą pobieraną w boguchwalskim przed-
szkolu. Jakość usług dla dzieci w obu
typach tych placówek jest porównywal-
na. Ta różnica w ponoszonych przez sa-
morząd kosztach wynika z innych zasad
obowiązujących stowarzyszenia i gminę

przy zatrudnianiu personelu przedszko-
la. Racjonalnym więc kierunkiem jest
przekształcenie w określonej perspekty-
wie czasowej placówki prowadzonej
przez samorząd w placówkę zarządzaną
przez organizację trzeciego sektora. Po-
wstała w ten sposób nadwyżka budżeto-
wa mogłaby zostać przeznaczona na do-
posażenie tej placówki, na dodatkowe za-
jęcia, czy choćby na obniżenie czesne-
go płaconego przez rodziców.

Rozwiązanie optymalizujące wydatki
zostało wdrożone w Szkole Podstawowej
w Zgłobniu, gdzie nastąpiło przekształ-
cenie stołówki szkolnej. Obecnie podmio-
tem prowadzącym tę stołówkę jest sto-
warzyszenie, które zatrudniło wcześniej
pracujące tam Panie. Z punktu widzenia
ucznia jedzącego obiad sytuacja się nie
zmieniła a środki które zostały na tej po-
zycji budżetowej zostaną przekazane na
wydłużenie czasu pracy szkolnej świetli-
cy i potrzebne remonty.

W³adze gminy inwestuj¹

w oœwiatê

Nieprawdziwe jest więc twierdze-
nie, że władze gminy oszczędzają na
oświacie. W ciągu ostatnich 5 lat wy-
datki na utrzymanie szkół i placówek
oświatowych wzrosły o 20% a jeszcze
większy wzrost dotyczy kwot przezna-
czanych na remonty i modernizację
obiektów szkolnych oraz doposażenie
tych placówek. Tylko w ubiegłym roku
na remonty w szkołach i placówkach
przeznaczono kwotę 177 301 zł, zre-
alizowano dwa nowe place zabaw dla
dzieci przy szkole w Woli Zgłobieńskiej

i Niechobrzu na kwotę 271 886 zł uzy-
skując na ten cel 50% środków z Mini-
sterstwa Edukacji, na zakup pomocy
dydaktycznych przeznaczono w ub.
roku 144 413 zł. Za manipulację infor-
macyjną a nawet kłamstwo należy
uznać pogląd, że uruchomienie Liceum
Ogólnokształcącego w Boguchwale
odbywa się kosztem innych placówek.
Wysokie koszty uruchomienia szkoły
poniósł samorząd przeznaczając na to
środki rozwojowe i również z tej samej
puli zostaną niebawem przeznaczone
środki f inansowe na utworzenie
żłobka. Każda nowa inwestycja wiąże
się z dużymi nakładami na start. Two-
rząc liceum trzeba było zatrudnić od-
powiednią liczbę profesorów, zaadop-
tować pomieszczenia Pałacu Lubomir-
skich do potrzeb szkoły, zachęcić mło-
dzież i ich rodziców, żeby wybrali tę
placówkę edukacyjną. W kolejnych la-
tach wraz ze wzrostem liczby uczniów
i prestiżu szkoły koszty funkcjonowa-
nia tej placówki w przeliczeniu na
ucznia będą spadały zwłaszcza, że
subwencja oświatowa na ucznia w
szkołach ponadgimnazjalnych jest
wyższa od tej w podstawówkach i gim-
nazjach.

Znaczenie tych inwestycji dla rozwo-
ju gminy jest równie ważne a często
ważniejsze niż budowa drogi, oświetle-
nia, bo jest inwestycją w przyszłego oby-
watela, jest inwestycją przynoszącą gi-
gantyczne zyski w przyszłości. Szkoda,
że niektórzy oponenci decyzji o utworze-
niu Liceum Ogólnokształcącego właśnie
w Boguchwale o tym zapominają.

Piotr Klimczak

Liczba Środki z budżetu Środki z budżetu Środki z budżetu
Lp.                  Wyszczególnienie uczniów państwa dla gminy dla gminy w przeliczeniu

jednostek jednostek na ucznia
oświatowych oświatowych*

1. Przedszkole Publiczne w Boguchwale 128 0 864646 6755,04
2. Przedszkole Publiczne w Kielanówce 23 0 147628 6418,61
3. Punkt Przedszkolny w Niechobrzu 25 0 103963 4158,52
4. Punkt Przedszkolny w Zgłobniu 48 0 179875 3747,40
5. Punkt Przedszkolny w Lutoryżu 42 0 171060 4072,86
6. Punkt Przedszkolny w Nosówce 21 0 79941 3806,71
7. Punkt Przedszkolny w Racławówce 24 0 100055 4168,96
8. SP Boguchwała 326 1 583 153,- 591780 1815,28
9. SP Mogielnica 94 522 148,- 273503 2909,61
10. SP Lutoryż 114 738 438,- 218145 1913,55
11. SP Zarzecze 58 342 861,- 205274 3539,21
12. SP Kielanówka 111 642 865,- 291471 2625,86
13. ZSZ Racławówka 239 1 655 529,- 175435 734,04
14. ZSZ Niechobrz 282 1 818 532,- 321983 1141,78
15. SP Niechobrz 2 84 615 617,- 256766 3056,74
16. SP Wola Zgłobieńska 116 693 579,- 328707 2833,68
17. SP Zgłobień 135 783 822,- 306826 2272,78
18. SP Nosówka 114 607 962,- 279800 2454,39
19. Gimnazjum Boguchwała 170 1 173 476,- 213820 1257,76
20. LO Boguchwała 64 140 040,- 318653 4978,96

* bez kosztów dzierżaw i najmu pomieszczeń oraz zakupu środków trwałych
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Na sesji styczniowej radni podjęli uchwały dotyczą-
ce m.in.:
- przyjęcia stawki opłat za dostawę wody i odprowadze-
nie ścieków dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bo-
guchwale. Taryfy te, stosowane są do rozliczeń za usługi
świadczone dla mieszkańców i podmiotów gospodar-
czych od 1 lutego 2012 roku,
- wprowadzenia zmian w opłatach za przedszkola. Obni-
żono wskaźnik procentowy z 0,14% do 0,13% minimal-
nego wynagrodzenia za pracę, utrzymując pomimo wzro-
stu kwoty minimalnego wynagrodzenia, wysokość odpłat-
ności na dotychczasowym poziomie,
- podwyższenia kapitału zakładowy Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego w Boguchwale. Rada Miejska wspie-
rając rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie
Gminy, przekazała na rzecz spółki działkę o powierzchni
27,10 a, jako tereny pod przyszłe budynki mieszkalne.

Ponadto radni ustalili plany pracy Rady Miejskiej oraz
Komisji na I półrocze 2012 r.

Na sesji lutowej, przed rozpoczęciem głównych ob-
rad Wiesław Dronka Burmistrz Boguchwały wręczył akt
nadania nauczyciela mianowanego Ewie Nowosielskiej
ze Zgłobnia.

W głównej części obrad informację o stanie porząd-
ku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Bo-
guchwała złożyli Komendant Policji Marek Worek, Komen-
dant OSP Kazimierz Siorek oraz Komendant Straży Miej-
skiej Mirosław Korczyński.

Radni podjęli uchwały dotyczące m.in.:
- wprowadzenia zmian w budżecie oraz zmian w wielo-
letniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała,
- wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckie-
go w 2013 r.,
- ustalenia terminu wyborów Sołtysa sołectwa Mogielni-
ca oraz terminu wyborów członka Zarządu Osiedla w Bo-
guchwale,
- ustalenia zasad i trybu konsultacji mieszkańcami Gmi-
ny Boguchwała.

Podczas sesji pojawiła się również informacja o funk-
cjonowaniu przedszkoli publicznych w Gminie Bogu-
chwała, którą przedstawiła Mariola Litwińczuk dyrektor
ZEASU. Opieką przedszkolną objętych jest obecnie 306
dzieci z terenu Gminy Boguchwała. Gmina dopłaca do
31 dzieci uczęszczających do przedszkoli w Rzeszowie.

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Miejskiej zło-
żyli sprawozdania z prac swoich komisji od początku ka-
dencji Rady, a Przewodniczący Rady Bogdan Dziedzic
przedstawił informację o pracy Rady w tym okresie.

Radni zajmowali się również skargami na działalność
Urzędu Miejskiego, których autorem był m.in. Piotr Pu-
stelny Przewodniczący Zarządu Osiedla Boguchwała.
Wszystkie skargi Rada Miejska uznała za niezasadne.

Sprawa ta wywołała żywe reakcje radnych. Radny z
Boguchwały Antonii Lassota wyraził swoje oburzenie ilo-
ścią skarg – „Jako samorządowiec mam za sobą kilka lat
doświadczeń w tym zakresie, nie zrozumiała jest dla mnie
obecna sytuacja związana z licznymi skargami na dzia-
łalność burmistrza. W ciągu kilku lat mojej pracy w sa-
morządzie były to dwie, trzy skargi, natomiast teraz jest
to ewidentne działanie długofalowe”.

Radny Antoni Lassota stwierdził również, że zarząd
osiedla Boguchwała działa na niekorzyść miasta Bogu-
chwała, powinien być jednostką pomocniczą dla Burmi-
strza Boguchwały, a z dotychczasowych działań wynika,
że po prostu zarząd nie istnieje, nie robi nic oprócz skła-
dania absurdalnych skarg, które nie sprzyjają budowa-
niu jedności i spójności miasta Boguchwała.

W trakcie sesji radny Antoni Lassota wystąpił z klubu
radnych KWW „Wspólna Gmina Boguchwała”.

Na sesji marcowej radni uzyskali informację o stanie
bezrobocia na terenie gminy Boguchwała za 2011 r., którą
przedstawiła Jolanta Czarnobaj – kierownik Działu Instru-
mentów Rynku Pracy PUP w Rzeszowie. Na koniec lute-
go br. w PUP w Rzeszowie zarejestrowanych było 959
osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie gminy Bo-
guchwała. W omawianym okresie z gminy Boguchwała
prace interwencyjne podjęło 8 osób, staż 79, na szkole-
nia skierowano 46 osób, działalność gospodarczą pod-
jęło 5 osób, a 13 osób skorzystało z refundacji kosztów
zatrudnienia.

Radni zapoznali się również z Raportem z wykonania
w 2011 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narko-
manii oraz sprawozdaniem z realizacji Programu Profi-
laktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto podjęto uchwały dotyczące m.in.:
- zmian w budżecie, w związku m.in. z otrzymaniem dofi-
nansowania na remont drogi w Woli Zgłobieńskiej (100
PLN) oraz dotacji na usuwanie odpadów zawierających
azbest (50 PLN),
- przyjęto Program Opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
- przystąpienia samorządu do Związku Miast Polskich,
- nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w
Boguchwale i Mogielnicy pod modernizację dróg.

Red.

Nad czym pracowali Radni
Rady Miejskiej w Boguchwale

W bie¿¹cym roku odby³y siê 3 sesje Rady Miejskiej w Boguchwale, 5 stycznia,

23 lutego oraz 29 marca.
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Kapituła przyznała nagrodę banko-
wi z Niechobrza na podstawie obserwa-
cji sukcesu rynkowego i aktywnego
wspierania agrobiznesu. Równocześnie
tytuł i nagrodę Srebrnego Promotora
Orłów Agrobiznesu otrzymał Burmistrz
Boguchwały Wiesław Dronka, za reko-
mendację BS w Niechobrzu.

Nagrody przyznaje Kapituła złożona
ze specjalistów do spraw badań rynko-
wych, wizerunku firmy, oceny wiarygod-
ności, marketingu, technologów żywno-
ści, ekonomistów, której przewodniczy
Poseł na Sejm RP Franciszek J. Stefa-
niuk. O nagrodę mogą ubiegać się
wszystkie firmy z branży rolno-spożyw-
czej i jej otoczenia oraz banki działające
na rzecz agrobiznesu i firmy handlu spo-
żywczego. Do tej pory laureatami nagro-
dy było 200 firm z całej Polski.

Honorowy patronat nad nagrodą
sprawuje od początku wicemarszałek
Sejmu RP. Obecnie Wicemarszałek Sej-
mu RP – Eugeniusz Grzeszczak.

Red.

Zadanie realizowane jest przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., a współfi-
nansowane przez Unię Europejską w
ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpac-
kiego. W ramach działań prze-
widzianych na lata 2011-2013
na linii Rzeszów-Jasło zosta-
nie przebudowane 41 km spo-
śród 69 km torowiska, prze-
budowany zostanie układ to-
rowy 7 stacji i 5 przystanków
osobowych, powstaną pero-
ny wyspowe na 5 stacjach
(Rzeszów Staroniwa, Bogu-
chwała, Czudec, Strzyżów,
Frysztak) oraz perony jedno-
krawędziowe na 5 innych
przystankach osobowych i na
mijance w Przybówce
(wszystkie obiekty dostoso-

wane będą do potrzeb osób niepełno-
sprawnych), zmodernizowanych zosta-
nie 58 przejazdów kolejowych, przebu-
dowane będą 24 obiekty inżynieryjne
(1 wiadukt, 1 most masywny, 3 mosty

stalowe, 1 przepust stalowy i 18 prze-
pustów masywnych).

Realizacja tego przedsięwzięcia ma
na celu przywrócenie do dawnej świet-
ności, popularnej jeszcze nie tak dawno,

linii kolejowej, a także pozwoli na
efektywną eksploatację, wypar-
tej niemal zupełnie przez trans-
port kołowy, kolei jako środka
komunikacji lokalnej.

Postępujące w dużym
tempie prace pozwalają wie-
rzyć, że uda się w ten sposób
skutecznie skomunikować mia-
sto wojewódzkie z regionem
oraz zachęcić pasażerów do
wyboru transportu kolejowego
jako środka bezpiecznego, wy-
godnego i co najważniejsze
szybkiego.

UM

Nagrodę Srebrnego Promotora Orłów Agrobiznesu otrzymał Burmistrz Boguchwa-
ły Wiesław Dronka

14 grudnia w Domu Literatury w Warszawie odby-
³a siê gala wrêczenia nagród „Or³a Agrobiznesu”.
Z r¹k przewodnicz¹cego kapitu³y przyznaj¹cej na-
grody, pos³a na Sejm RP Franciszka Jerzego Ste-
faniuka oraz wicemarsza³ka Sejmu RP Eugeniusza
Grzeszczaka, nagrodê Or³a Agrobiznesu odebra³a
Prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Niecho-
brzu Barbara Pasierb.

Bank
Spółdzielczy

w Niechobrzu
nagrodzony

Nowa stacja kolejowa w Boguchwale
Trwa realizacja wartej ponad 160 mln z³otych inwestycji pn. „Poprawa dostêpnoœci linii
kolejowej, poprzez przebudowê niektórych elementów infrastruktury kolejowej na od-
cinkach linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jas³o w ramach RPO WP na lata 2007-2013”.
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„Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”, powiedział
nad trumną prałata, ks. biskup Kazimierz Górny

Kronika / Sylwetki

Ks. Stanisław Rydzik
1953-2011

„Bogu serce, ludziom
uśmiech, sobie Krzyż”

– wspomnienie
o ks. prałacie

STANISŁAWIE
RYDZIKU

Stanisław Rydzik urodził się 22 stycznia 1953 roku w Świę-
toniowej pod Przeworskiem, jako syn Franciszka i Anny z domu
Lasek. Ukończył szkołę podstawową w Świętoniowej, a w 1973
roku Liceum Ogólnokształcące w Przeworsku. W latach 1973-
1979 Stanisław Rydzik studiował w Wyższym Seminarium Du-
chownym w Przemyślu. 31 maja 1979 roku przyjął święcenia
kapłańskie z rąk ks. biskupa Ignacego Tokarczuka, Ordyna-
riusza Diecezji Przemyskiej. 6 czerwca odbyły się prymicje oraz
Msza święta w rodzinnej Świętoniowej.

Kap³an i proboszcz

Ks. Stanisław Rydzik pracował w latach 1979-1988 jako
wikariusz. Jego pierwszą placówką w latach 1979-1981 była
parafia świętego Mikołaja w Niebieszczanach. Później praco-
wał w parafii Wniebowzięcia NMP w Sieniawie Jarosławskiej
(1981-1983), kolejną placówką była parafia świętego Wawrzyń-
ca w Radymnie (1983-1987) oraz parafia świętego Józefa, na
osiedlu Staromieście w Rzeszowie (1987-1988).

W 1988 roku decyzją ks. biskupa Ignacego Tokarczuka,
został nominowany do rangi proboszcza i w tym samym roku
objął probostwo w parafii Krzywa Wieś – Podlesie koło Ka-
mienia. Była to nowopowstała parafia, którą 3 lipca 1988 roku

założył ks. biskup Tokarczuk. Tam ks. Stanisław Rydzik razem
z wiernymi przyczynił się do urządzenia wystroju kościoła w
Podlesiu i wybudowania murowanego kościoła parafialnego
w Krzywej Wsi, który został poświęcony 22 września 1991 roku
oraz budynku plebanii.

W Boguchwale

W 1995 roku ks. biskup Kazimierz Górny, Ordynariusz Die-
cezji Rzeszowskiej zdecydował o zmianie na stanowisku pro-
boszcza parafii Boguchwała. Odchodzącego na emeryturę ks.
prałata Stefana Pelca (1919-2000), proboszcza w latach 1960-
1995, zastąpił 20 sierpnia 1995 roku ks. Stanisław Rydzik.

W boguchwalskiej parafii był proboszczem przez 16 lat. W
tym czasie dał się poznać nie tylko jako dobry duszpasterz,
ale i gospodarz. Jego pasją były zabytki. Dzięki pracy i wpar-
ciu finansowemu parafian oraz przedsiębiorstw, ks. Stanisław
Rydzik dokonał remontu zabytkowej plebanii. Potem przyszła
kolej na remont kaplicy cmentarnej z 1867 roku zbudowanej
przez Henryka Straszewskiego (1820-1889), ówczesnego wła-
ściciela dóbr Boguchwała. 2 listopada 1999 roku, poświęce-
nia odnowionej kaplicy dokonał ks. biskup Kazimierz Górny,
przy licznym udziale parafian.

Ks. proboszcz zadbał także o wystrój nowego kościoła
parafialnego. W 2000 roku zbudowano ołtarz główny, zapro-
jektowany przez Kazimierza Bacia, artystę z Boguchwały. W
latach 2001-2003 wstawiono w oknach witraże z cyklu „Święci
Polscy”, które zostały wykonane przez Ewę Jezienicką-Nowak
i Jacka Nowaka, artystów z Boguchwały.

W 2002 roku parafia została nawiedzona przez kopię ob-
razu Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski. Pamiątką
po nawiedzeniu jest kaplica z ołtarzem Matki Boskiej Często-
chowskiej, nazwana „Zakątkiem Jasnej Góry”, którą zapro-
jektował Kazimierz Bać.

W 2003 roku ks. Stanisław Rydzik rozpoczął remont stare-
go kościoła parafialnego w Boguchwale, zbudowanego w la-
tach 1725-1727 roku z inicjatywy księcia Teodora Lubomirskie-
go (1683-1745), właściciela dóbr Boguchwała.

Choroba

W październiku 2009 roku organizm ks. Stanisława Rydzi-
ka zaatakowała choroba nowotworowa. Od tego czasu, pra-

26 listopada 2011 roku, zmar³ w wieku 58 lat ks. pra³at Stanis³aw Rydzik, proboszcz
w Boguchwale w latach 1995-2011. Odszed³ ¿yczliwy cz³owiek, dobry gospodarz i
nasz przyjaciel.
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wie przez dwa lata walczył z nowotworem wątroby, szukając
pomocy u lekarzy-specjalistów. Odwiedzał szpitale w Kielcach,
Rzeszowie, Lublinie i Warszawie.

Od września do listopada 2011 roku przeszedł cztery ope-
racje. Choroba była jednak nieuleczalna. Niedziela, 13 listo-
pada była jego ostatnim dniem, kiedy mimo słabego zdrowia,
uczestniczył we Mszach świętych.

Ks. Stanisław Rydzik zmarł 26 listopada kilkadziesiąt mi-
nut po północy, w przypadającym w 2011 roku jubileuszu 550-
lecia założenia parafii Boguchwała. Wskazówki zegara na ple-
banii w Boguchwale zostały zatrzymane na godzinie 00:41.

Pogrzeb

28 listopada odbyły się uroczystości pogrzebowe. Odpra-
wiona Msza święta pod przewodnictwem ks. biskupa Kazi-
mierza Górnego, zgromadziła w miejscowym kościele tłumy
wiernych z Boguchwały, którzy przyszli pożegnać swojego
proboszcza oraz parafian ze Świętoniowej, Kamienia i Rze-
szowa.

Mszę żałobną koncelebrowali także ks. biskup Adam Szal
z Archidiecezji Przemyskiej, ks. biskup Marian Buczek Ordy-
nariusz Diecezji Charkowsko-Zaporowskiej oraz ks. infułat
Józef Sondej. W uroczystościach pogrzebowych udział wzię-
ło około 180 księży. Kazanie wygłosił ks. Józef Niżnik, kolega
zmarłego z rodzinnej Świętoniowej przypominając postać i
zasługi zmarłego.

Funkcje i godności ks. Stanisława Rydzika
* Duszpasterz Diecezjalny Pracowników Energetyki – od
15.05.1999 r.
* Wicedziekan Dekanatu Boguchwała – od 25.10.2004 r.
* Wizytator katechetyczny na Dekanat Boguchwała – od
18.11.2004 r.
* Kanonik Honorowy „Extra Numero” Kapituły Katedral-
nej Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego – od 6 lute-
go 2007r. Tytuł nadał Tadeusz Płoski, Biskup Polowy Woj-
ska Polskiego
* Kanonik Honorowy Rzeszowskiej Kapituły Katedralnej –
od 3 maja 2007 r. Tytuł nadał ks. bp Kazimierz Górny Or-
dynariusz Diecezji Rzeszowskiej
* Kapelan Honorowy papieża Benedykta XVI z tytułem
Prałata Papieskiego – od stycznia 2011 r.

pojawił się w Boguchwale, pełnił obo-
wiązki wikarego, kolejno: w Rzeszowie
– Staromieściu (1 rok), w Brzyskach (1
rok), Borku Starym (3 lata), Dukli (3 lata).

Pos³uga
w Boguchwale

Do Boguchwały ks. Mieczysław przy-
był 14 lutego 1964 r. i pracował tu po-
nad 2 lata – do 28 kwietnia 1966 r. Była
to owocna służba na niwie bożej, wień-
cząca pewien okres jego drogi życiowej,
z Boguchwały młody kapłan przeszedł
na urząd do proboszcza parafii Barycz,
który sprawował 20 lat, 4 miesiące, 15
dni.

Po nagłej śmierci długoletniego pro-
boszcza nienadowskiego (1952-1986)
ks. Edwarda Stępka, objął parafię w Nie-
nadówce, którą zarządzał do przejścia
na emeryturę – 25 sierpnia 2002 r. Pozo-
stając na jej terenie jako rezydent, za-
mieszkał na tzw. starej plebanii i nadal
czynnie uczestniczył w życiu religijnym,
zwłaszcza pełniąc wielogodzinną posłu-
gę w konfesjonale.

Pogrzeb ks. Prałata Mieczysława
Zarycha odbył się w piątek, 13 stycznia
2012 r. Dziesiątki kapłanów z diecezji
rzeszowskiej, przemyskiej i sandomier-
skiej pod przewodnictwem Ordynariusza
Rzeszowskiego ks. Bpa Kazimierza Gór-
nego i ogromna rzesza wiernych miej-
scowej i okolicznych parafii odprowadzi-
ły Go w ostatniej drodze na cmentarz
parafialny w Nienadówce. Spoczął obok
grobów swoich poprzedników.

Wieczny odpoczynek racz mu dać
Panie!

Edward Winiarski

Pamięci
ks. Mieczysława Zarycha
wikariusza z Boguchwały
11 stycznia 2012 r. zmar³,
po krótkiej chorobie, w
Domu Ksiê¿y Seniorów w
Rzeszowie – S³ocinie ks.
Pra³at Mieczys³aw Za-
rych, emerytowany pro-
boszcz parafii pw. œw.
Bart³omieja Aposto³a w
Nienadówce. Na pocz¹t-
ku swojej kap³añskiej dro-
gi by³ wikarym w Bogu-
chwale.

Pochodził z Bliznego, k. Brzozowa,
gdzie urodził się w rodzinie wiejskiego
kowala 1 stycznia 1931 r., jako syn Jó-
zefa i Anny Mrozek. Po maturze w brzo-
zowskim gimnazjum w 1950 r. poszedł
w ślady starszego brata Stanisława,
wstępując do wyższego Seminarium
Duchownego w Przemyślu. Święcenia
kapłańskie otrzymał 10 maja 1956 r. z rąk
Ordynariusza Przemyskiego ks. Bpa
Franciszka Bardy. Pierwszą aplikatę
otrzymał do Wesołej, k. Dynowa. Nim

W pożegnaniu zmarłego nie zabrakło parlamentarzystów RP
z terenu Podkarpacia oraz władz samorządowych. Obecni byli
również przedstawiciele Policji, Wojska Polskiego, Straży Po-
żarnej oraz pracownicy Rzeszowskich Zakładów Energetycz-
nych, gdzie ks. Stanisław Rydzik był wieloletnim kapelanem.

Ks. Stanisław Rydzik został pochowany w grobowcu pro-
boszczów parafii Boguchwała. Taka była jego ostatnia wola,
którą wyraził w testamencie pisząc: „chcę być pochowany w
Boguchwale, bo tutaj są dobrzy ludzie”.

Tekst i fot. Rafał Białorucki
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30 grudnia 2011 roku ks. Kanonik mgr lic.
Mariusz Mik otrzyma³ od ksiêdza biskupa
ordynariusza nominacjê na proboszcza w
parafii Boguchwa³a. Przej¹³ parafiê po ks.

Stanis³awie Rydziku, który zmar³ w listopa-
dzie 2011 r. po ciê¿kiej chorobie.

Ks. Mariusz Mik urodził się 27 grudnia 1961 roku. Jego ro-
dzinnym miastem jest Szczecin. Po ukończeniu szkoły średniej
podjął studia na KUL-u w Lublinie na kierunku świeckim. Powo-
łanie kapłańskie było powodem przerwania nauki na KUL –u
już na pierwszym roku i podjęciem studiów w Wyższym Semi-
narium Duchownym w Przemyślu. W 1989 r. przyjął święcenia
kapłańskie. Pierwsza jego parafia to Szebnie koło Jasła, na-
stępnie Biecz i Ostrowy Tuszowskie koło Mielca, później Para-
fia Podwyższonego Krzyża Świętego w Rzeszowie, będąc w
parafii w Rzeszowie rozpoczął i ukończył studia doktoranckie
na kierunku liturgiczno-pastoralnym. Następnie, jako proboszcz
objął parafię w Wyżnem. Posługę dla wiernych sprawował tam
prawie 9 lat. Od początku drogi kapłańskiej zaangażował się
m.in. w Ruch Światło i Życie, Duszpasterstwo Rodzin.

Od listopada 2010 r. pełni funkcję Przewodniczącego
Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świę-
tym w Polsce. Wieloletni duszpasterz i koordynator Odno-
wy w Duchu Świętym diecezji rzeszowskiej.

Jest również Metodykiem od spraw katechezy i wizytato-
rem katechetycznym oraz członkiem zespołu Nowej Ewange-
lizacji. Obowiązki Proboszcza w Boguchwale przejął 6 stycz-
nia w uroczystość Objawienia Pańskiego.

Nowemu proboszczowi, ks. Mariuszowi Mikowi życzymy
wielu łask Bożych i pomocy Ducha Świętego w prowadzeniu
parafii Boguchwała.

Red.

Ks. Mariusz Mik
– proboszcz parafii Boguchwała

W styczniu ukazały się trzy broszury pt.: „Zjednoczenie kulturalne – oferta kulturalna na terenie LGD”, „Warto zobaczyć –
turystyka na terenie LGD” oraz „Dziedzictwo kulinarne regionu – kuchnia lokalna na terenie Lokalnej Grupy Działania”. Wy-
dawcą jest Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”. Broszury prezentują walory kulturowe, turystyczne i kuli-
narne trzech gmin Boguchwała, Lubenia i Świlcza.

LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” promuje kulturê, turystykê i kuchniê
w gminach Boguchwa³a, Lubenia i Œwilcza

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania 431 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Osi 4 LEADER Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
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Wyróżnienie dla zespołu
Nosowiany z Nosówki

6 stycznia „Nosowiany” seniorzy i grupa dzieciêca „Ma³e Nosowiany” prezentowali
kolêdnicze zwyczaje na Przegl¹dzie Widowisk Kolêdniczych w Kolbuszowej.

Imprezie towarzyszył również kier-
masz ozdób bożonarodzeniowych oraz
prezentacja obrzędów w wykonaniu ze-
społów Kompanija z Boguchwały, Łuka-
wianie z Łukawca i Szarotka z Mościsk.
Potrawy regionalne zaś prezentowały 2
zespoły z Ukrainy, 2 zespoły ze Słowacji
oraz zespół z Ptaszowa, Giedlarowej,
Równego, Boguchwały, Rzeszowa, Trze-
bowniska, Łukawca i
Tajęciny. Patronat ho-
norowy sprawował Mar-
szałek Województwa
Podkarpackiego. W
konkursie oceniano ty-
powość potraw i ciast.
Ich smak, a także zgod-
ność z tradycją danego
regionu oraz charakte-
rystyczny sposób przy-
gotowania i ogólny wy-
raz prezentacji.

W kategorii potraw:
I miejsce – Zespół Folk-
lorystyczny „Folusz” z
Giedlarowej.
II miejsce – Towarzy-
stwo Kobiet Krzewie-
nia Kultury Regional-
nej z Boguchwały.

W kategorii ciast:
I miejsce zajęło KGW
Trzebownisko
II miejsce zajęło KGW
Łukawiec

Wyróżnienia przyznano: KGW Ptaszko-
wa – za fasolę ze śliwkami KGW Równe
– za barszcz czerwony z uszkami KGW
Tajęcina – nagroda pocieszenia
ZSG z Rzeszowa – nagroda pociesze-
nia

Nagrody specjalne przyznano dla:
Średniej Cerkiewnej Szkoły Zawodowej

Założeniem przeglądu pt. „Dwa Turonie tańcowały jeden
duży drugi mały” jest przekazywanie tradycji kolędniczych mło-
dym pokoleniom. Grupa „Małe Nosowiany” pod kierunkiem
Aliny Pociask zaprezentowała „Kolędę z gwiazdą”, a grupa
seniorów „Nosowiany” przedstawiła „Kolędę z turoniem”.

Występy bardzo podobały się widowni i uzyskały w łącznej
ocenie wyróżnienie za autentyzm ubiorów i rekwizytów, a Ste-
fania Buda została uhonorowana dodatkowo nagrodą Skan-
senu w Kolbuszowej za scenografię i reżyserię widowisk.

Red.

Kompanija nagrodzona
„Wokó³ wigilijnego sto³u” – pod takim has³em Gminny Oœrodek Kultury w Trzebowni-
sku 18 grudnia 2011 roku zorganizowa³ IX Miêdzynarodowy Konkurs Potraw Sto³u
Wigilijnego i Ciasta Œwi¹tecznego.

Sv. Jozefata z Trebisova ze Słowacji,
Grupie Folklorystycznej „Folklorna Sku-
pina” Kracunovce ze Słowacji, Lwow-
skiemu Państwowemu Kolegium Prze-
mysłu Spożywczego i Przetwórczego z
Ukrainy, Wyższej Szkole Zawodowej
Hotelarstwa i Turystyki z Iwanofrankow-
ska z Ukrainy.

Red.
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JESTEM EKO – JESTEM TRENDY –
młodzi ekolodzy z Mogielnicy

Chcesz oddychaæ œwie¿ym powietrzem bez zanieczyszczeñ – musisz dbaæ o to, by
by³o jak najmniej spalin, chcesz jeœæ zdrowe potrawy – musisz ograniczyæ stosowa-
nie œrodków chemicznych.

Przyroda jest cennym darem, o który
powinniśmy dbać, bo nasze życie zależy
od niej. Powinniśmy ją chronić, na przy-
kład poprzez segregowanie śmieci czy
recykling. My, młodzi, nie o wszystkim
możemy decydować, ale już teraz wiele
możemy zrobić.

Eko-ziomy

Tego roku Szkoła Podstawowa w Mo-
gielnicy przystąpiła do realizacji dwóch
programów; „Żyj, poznawaj, rozwijaj się”
oraz „Eko-szkoła”. Tematyka pierwszego
projektu odbywa się pod hasłem: „Jestem
eko – jestem trendy”. Pokazuje możliwość
łączenia zdrowego rozwoju człowieka z
dbaniem o środowisko. Natomiast drugi
projekt dotyczy zmian klimatycz-
nych i globalnego ocieplenia.
Dzięki Alicji Słysz, nauczycielce
przyrody, powstało i działa koło
ekologiczne Eko-Ziomy, do któ-
rego należą uczniowie z klas IV-
VI. W ramach tych projektów
odbywa się wiele ciekawych za-
jęć i pożytecznych akcji.

Na początku działalności
naszego koła włączyliśmy się
do akcji „Sprzątania świata”, po-
rządkując wyznaczone tereny
naszej wsi. Cieszyliśmy się, że
w tym roku znaleźliśmy dużo mniej śmie-
ci niż w poprzednich latach. Później roz-
mawialiśmy o segregacji odpadów. Uczy-
liśmy się, jak segregować śmieci, oglą-
daliśmy filmy, które pokazywały, jak po-
segregowane odpady mogą być przez
specjalne maszyny przetwarzane, czyli
poddane recyklingowi. Każda maszyna
przetwarzała inny rodzaj śmieci i dlatego
segregacja jest taka ważna.

Doœwiadczenie z wiaderkiem

Zrobiliśmy też pewne doświadczenie.
Do wiaderka wsypaliśmy różnego rodza-
ju odpady: puszki, papierki, plastiki, fo-
lię, skórkę z banana i przysypaliśmy to
ziemią. Miesiąc później odkopaliśmy na-
sze odpady i okazało się, że odpadki or-
ganiczne rozłożyły się najszybciej. Skór-
ka z banana zrobiła się cienka, czarna i
powoli gniła. Papier stał się wilgotny i
zaczął się powoli rozkładać, natomiast

pozostałe rzeczy, np. plastik czy szkło,
były w takim samym stanie jak wtedy, gdy
je wkładaliśmy. Dlatego szczególnie te
odpadki powinny być segregowane i
przekazywane do recyklingu.

Przygotowaliśmy krótką inscenizację,
żeby ten ważny problem uświadomić in-
nym uczniom. Wszyscy mieli okazję po-
słuchać i zobaczyć, jak trzeba segrego-
wać śmieci, do jakich pojemników wrzu-
cać różne rodzaje odpadów.

Tuż przy wejściu do szkoły, postawio-
ne są kosze na śmieci z kolorowymi przy-
krywkami. Z myślą o najmłodszych, któ-
rzy nie do końca mogą pamiętać, gdzie
wrzucić daną butelkę bądź papierek, na
wieczkach przykleiliśmy napisy.

Dowiedzieliśmy się, że każdy miesz-
kaniec produkuje 1 kg odpadów dzien-
nie. Na tej podstawie obliczyliśmy, że w
naszej miejscowości wytwarza się w cią-
gu roku 360 ton śmieci! Dlatego napisali-
śmy także odezwy do mieszkańców Mo-
gielnicy, w których apelujemy o segrego-
wanie odpadów i umieściliśmy je na przy-
stankach autobusowych, w bibliotece, w
sklepie, a także w szkole.

Byliśmy także w gnieździe recyklin-
gowym przy Szkole Podstawowej nr 27.
Można powiedzieć, że o segregacji wie-
my już wszystko, ale i tak z uwagą wy-
słuchaliśmy, jak pan przewodnik tłuma-
czył, do jakich pojemników wkładamy
poszczególne odpady i co poprzez pro-
ces przetworzenia można z nich uzy-
skać.

Wiele wrażeń dostarczyła nam wy-
cieczka do Rezerwatu „Mójki” w Błażo-
wej. Przewodnik, prowadząc nas ścieżką

przyrodniczą, w ciekawy i przystępny
sposób opowiadał o piętrach lasu, o zwie-
rzętach i roślinach, jakie znajdują się w
poszczególnych warstwach. Z wielką
nadzieją szukaliśmy w rezerwacie bo-
brów, ale niestety nie mogliśmy ich zo-
baczyć, bo zwierzęta wychodzą tylko wie-
czorem, a w dzień śpią! Jedynym dowo-
dem ich istnienia była duża tama, którą
wybudowały. Wszyscy byli pod wraże-
niem, jak zwierzę może skonstruować tak
mocną i skomplikowaną budowlę. Byli-
śmy pełni uznania dla bobrów, dla ich
pracy.

10 minut w rytm muzyki

Nie zapominamy też, że: „Ruch to
zdrowie” i często organizujemy
zajęcia na świeżym powietrzu.
Chodzimy na spacery, obserwu-
jemy zmiany w przyrodzie, urzą-
dzamy zabawy ekologiczne.
Wprowadziliśmy też „10 minut w
rytm muzyki”. Codziennie na
czwartej przerwie uczniowie
ćwiczą przy muzyce. Na począt-
ku niektórzy czuli się skrępowa-
ni, ale teraz nie brakuje chętnych,
nawet tych do prowadzenia ćwi-
czeń. Świetną formą ruchu jest
pływanie. Co dwa tygodnie czter-

dziestu pięciu uczniów wyjeżdża na dwie
godziny zajęć na basen do Strzyżowa,
aby tam uczyć się, a jednocześnie do-
brze się bawić.

Spotkanie

z ratownikiem medycznym

Każdy przyzna, że bardzo ważna jest
umiejętność udzielania pierwszej pomo-
cy, dlatego ucieszyliśmy się, że opiekun-
ka naszego koła zorganizowała spotka-
nie z ratownikiem medycznym. Ratownik
z pomocą prezentacji multimedialnej
mówił nam, jak powinniśmy się zachować
w sytuacjach krwawienia z nosa, zakrztu-
szenia, skaleczenia się, wypadku itp.
Oprócz teorii była także praktyka. Każdy
uczeń miał szansę poćwiczyć na fanto-
mie i przekonać się, że udzielanie pierw-
szej pomocy nie jest takie łatwe, a prze-
cież takie ważne, gdy zagrożone jest
zdrowie lub życie człowieka.
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Doœwiadczenie ze s³oikiem

Aktualnie na zajęciach kółka ekologicz-
nego mówimy o zmianach klimatu i glo-
balnym ociepleniu. Obserwowaliśmy po-
godę poprzez codzienne zapisywanie ilo-
ści opadów, temperatury, kierunku i siły
wiatrów, stopnia zachmurzenia. Aby zro-
zumieć i zobaczyć, w jaki sposób zacho-
dzi proces efektu cieplarnianego wykona-
liśmy doświadczenie ze słoikiem, który
ustawiliśmy w pobliżu świecącej się żarów-
ki. Po jakimś czasie temperatura wewnątrz
słoika była dużo wyższa niż tuż obok. Po-
dobnie jest z naszą Ziemią, gazy cieplar-
niane powodują, że atmosfera tworzy

To już sześć lat minęło! W tym czasie
ukazało się 60 numerów gazetki szkolnej
„Co w szkole piszczy” wydawanej przez
uczniów Szkoły Podstawowej w Mogielni-
cy. Od sześciu lat, nieprzerwanie co mie-
siąc (wyłączając wakacje), ukazuje się
nowy numer gazetki liczący ponad 20
stron formatu A 4. W każdym z nich wiele
informacji dotyczących wydarzeń z życia
szkoły i środowiska, sprawozdania, ko-
mentarze, wywiady z ciekawymi ludźmi,
próbki uczniowskiej twórczości literackiej,
ciekawostki, humor.

Redaktorami czasopisma są uczniowie
z klas IV-VI. W tak małej szkole jak nasza,
wyłonienie grupy uczniów, którzy posia-
dają niezbędne w tej pracy umiejętności i
chcą pracować z pasją, nie jest łatwe, jed-
nak – jak widać – udaje się! Młodzi dzien-
nikarze uczą się trudnej sztuki zdobywa-
nia i selekcjonowania informacji, relacjo-
nowania zdarzeń, doboru formy wypowie-
dzi, komentowania otaczającej ich rzeczy-
wistości i odpowiedzialności za słowo. Ci,
którzy wykazują się umiejętnościami infor-
matycznymi, zajmują się opracowaniem
graficznym, inni dbają o reklamę i kolpor-
taż gazetki. Jest to dla nich zupełnie nowe
wyzwanie, nietuzinkowe, wymagające za-
angażowania i twórczego podejścia do
problemu. Zdobyte w tej pracy umiejętno-
ści dają im dużą satysfakcję i na pewno
przydadzą się w późniejszym życiu. Na
łamach pisma ukazują się także ciekawe
prace uczniów nienależących do koła, jest
to forma wyróżnienia i motywacji do lep-
szej pracy.

Gazetki można nabywać w sklepiku
szkolnym, w miejscowym sklepie, a także
bezpośrednio u uczniów odpowiedzial-
nych za sprzedaż. Trzeba powiedzieć, że

dziennikarzy do twórczego działania, od-
powiedzialności za słowo, staranności i ter-
minowości. Trzeba też ustawicznie dosko-
nalić ich umiejętności i ciągle zaczynać od
nowa, gdy odchodzą doświadczeni, za-
prawieni w boju szóstoklasiści, a przy-
chodzą nowi, mający niewielkie przecież
możliwości i orientację w pracy dzienni-
karskiej. Jednak ta zabawa w dziennikar-
stwo mocno weszła nam w krew, skoro
działamy dalej!

Skoro piszę o swej pracy opiekuna
koła dziennikarskiego, pozwolę sobie na
chwilę wspomnień. Kiedyś, a dokładnie w
latach 1993 -1996 również wspierałam
uczniów w tworzeniu gazetki, wtedy był to
„Szkolny Kogel Mogel”. Aż wierzyć się nie
chce, że to już tak zamierzchłe czasy, dla
młodych ludzi wprost archaiczne. Nie było
wtedy komputerów, nawet nie mieliśmy w
szkole maszyny do pisania! Tworzyliśmy
wszystko odręcznie! Uczniowie wpisywa-
li artykuły (trzeba się było bardzo starać,
by się nie pomylić!), wykonywali rysunki,
wklejali zdjęcia z innych czasopism. Do-
piero później jedna z mam zaoferowała
swą pomoc i przepisywała teksty na ma-
szynie. Kopiowanie też było możliwe tyl-
ko dzięki życzliwości ludzi, którzy mieli do-
stęp do takich nowoczesnych na owe cza-
sy urządzeń!

Jak widać warunki pracy były zupeł-
nie różne, ale i wtedy, i teraz – bez chęci,
zapału i wytrwałości niewiele można by
zdziałać.

„Co w szkole piszczy” czy też „Szkol-
ny Kogel Mogel” to nie tylko dokument
wydarzeń z życia szkoły i środowiska, ale
także obraz rozwoju zainteresowań
uczniów i kształtowania się młodych talen-
tów. To także przykład działalności poza-
lekcyjnej nauczyciela, wymagającej
ogromnego zaangażowania, a prowadzo-
nej całkowicie społecznie.

Zofia Iwińska
Zainteresowanych efektami sześcioletniej

pracy dziennikarskiej uczniów naszej szkoły za-
praszam na stronę internetową: http://
www.sp.mogielnica.szkolnastrona.pl/in-
dex.php?p=m&idg=zt,97

Szkolne dziennikarstwo
z tradycjami

Warunki pracy by³y zupe³nie ró¿ne, ale i wtedy, i teraz – bez
chêci, zapa³u i wytrwa³oœci niewiele mo¿na by zdzia³aæ.

wokół niej osłonę przypominającą nasz
szklany słoik.

Na zajęciach rozmawialiśmy też o tym,
jakie działania możemy podjąć, żeby za-
pobiec zmianom klimatu. Zostaliśmy po-
dzieleni na cztery grupy, gdyż są cztery
główne źródła emisji dwutlenku węgla:
energia, żywność, podróżowanie i recy-
kling. Każda grupa ma przygotować pla-
kat mówiący „Co ja mogę zrobić, by
zmniejszyć globalne ocieplenie?”.

Uczniowie klasy czwartej i piątej przy-
stępują do konkursu na tzw. „Eko-pamięt-
nik”. Tworzenie takiego dzieła będzie po-
legać na opisywaniu cotygodniowych za-

jęć kółka. Jeśli młodsi koledzy potrafią zro-
bić to w atrakcyjny sposób, ich prace zo-
staną nagrodzone.

Dalsze spotkania „Eko-Ziomów” zapo-
wiadają się bardzo ciekawie. Mamy na-
dzieję, że wiele się nauczymy i jednocze-
śnie będziemy się dobrze bawić. Już te-
raz planujemy nowe wycieczki, rajdy.
Chcemy, aby dzięki naszym działaniom
coraz więcej osób żyło mądrze. Chroniąc
przyrodę, najbliższe środowisko, dbamy
także o własne zdrowie.

Ewa Wróbel
uczennica klasy VI

Szkoły Podstawowej w Mogielnicy

nasze czasopismo budzi zainteresowanie
i ma stałych odbiorców. Ma też sympaty-
ków, którzy starają się wspomagać dzia-
łania młodych dziennikarzy. To między in-
nymi dzięki takim ludziom gazetka obec-
nie ukazuje się w kolorze, co podkreśla
jej walory.

Nie ulega wątpliwości, skrzydeł do pra-
cy dodają sukcesy. Trzykrotnie – w latach
2008-2010 – nasza gazetka brała udział w
Podkarpackim Przeglądzie Gazetek Szkol-
nych i za każdym razem zespół redakcyj-
ny zdobywał laury: w 2008 roku zajął III
miejsce, w 2009 i w 2010 – II miejsce! Szko-
da, że w 2011 roku konkurs się nie odbył.

Cieszy też uznanie autorytetów takich,
jak prof. dr hab. Kazimierz Ożóg z Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego czy też prof. Jan
Miodek z Uniwersytetu Wrocławskiego,
znany popularyzator wiedzy o języku pol-
skim, który przekazał nam dedykację „z
najlepszym słowem i szczerym podziwem”
dla naszej pracy.

Bywają też chwile zwątpień. Nie ma co
ukrywać, niczym ukaże się kolejny numer
gazetki, trzeba spędzić wiele godzin nad
zgromadzeniem materiałów, korektą tek-
stów, doborem zdjęć, opracowaniem gra-
ficznym. Trzeba mobilizować młodych
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Szko³aSzko³a

Będąc nauczycielem wychowania fi-
zycznego chcę wyrobić u swoich wycho-
wanków nawyk zdrowego stylu
życia, aby jako ludzie dorośli cie-
szyli się zdrowiem, aktywnie
uczestniczyli w sporcie i turysty-
ce, a także posiadali wiedzę na
temat zdrowego trybu życia, zdro-
wego odżywiania, higieny itp.
oraz by umieli się obronić przed
niszczącym wpływem używek,
biernego wypoczynku.

Jak co roku działało „Radio
Zdrówko” i w czasie jego nada-
wania uczniowie Gimnazjum w
Racławówce prowadzili rozmowy,
głosili referaty wcielając się w rolę
lekarzy, higienistki, kosmetyczki,
dentysty. W tym roku poruszone
zostały następujące tematy:
– Wpływ ruchu na organizm człowieka;
– Skoki do wody – konsekwencje chwili;
– Dlaczego napoje energetyczne są nie-

Promocja zdrowia
w Zespole Szkół w Racławówce

Tydzieñ Zdrowej Szko³y trwa³ w Zespole Szkó³ w Rac³awówce od 23-27 stycznia. Odby³ siê ju¿
po raz pi¹ty, jako coroczna akcja promuj¹ca zdrowie i aktywny wypoczynek.

bezpieczne dla zdrowia młodego czło-
wieka;

– Higiena naszego ciała.
Bardzo ważnym dniem dla całej szko-

ły był dzień przeznaczony na pokaz i na-
ukę pierwszej pomocy. Nawet już naj-

młodsi w szkole („0”, kl. I – III) wzięli czyn-
ny udział w tym pokazie. Młodzi ludzie

zadawali mnóstwo pytań, na które
odpowiadała H. Leśniak ratownik
medyczny.

W kolejne dni odbyły się:
– sportowe turnieje klas (zarówno
w SP i Gimnazjum). Dla najmłod-
szych zorganizowane zostały za-
bawy i konkursy ruchowe,
– konkurs plastyczny na plakat pro-
mujący zdrowie pt: „Bieg po zdro-
wie”,
– konkursy wiedzy o zdrowiu i spo-
rcie,
– konkurs na wykonanie „Zdrowe-
go drugiego śniadania”.

Uczniowie bardzo chętnie i ak-
tywnie uczestniczyli we wszystkich

konkursach i turniejach.
Małgorzata Wojtowicz

nauczyciel wychowania fizycznego
w ZS w Racławówce

Do turnieju przystąpiło 8 drużyn ze
Szkół Podstawowych z terenu gminy
Boguchwala. Przybyli najlepsi znawcy

mitologii, wyłonieni spośród uczniów
klas V. Rozegrane zostały dwie konku-
rencje” Alfa i omega” – wiedza o mitach

i epopejach oraz „Zagadki Sfinksa” –
zadania matematyczne o treści mitolo-
gicznej.

Po zaciętej grze i dogrywce wyniki
przedstawiają się następująco:
I miejsce zespół w składzie: Ernest Ga-
wor, Mateusz Sitek ze Szkoły Podstawo-
wej w Boguchwale
II miejsce zespół w składzie: Izabela Kru-
pa, Andrzej Kopacz ze Szkoły Podsta-
wowej w Lutoryżu
III miejsce zespół w składzie: Weronika
Worek, Julia Zawidowicz ze Szkoły Pod-
stawowej w Mogielnicy

Pragniemy podziękować wszyst-
kim nauczycielom, którzy przygotowy-
wali dzieci do konkursu oraz za pracę
w komisji: mgr Karolinie Olszewskiej,
mgr Elżbiecie Kręgielewskiej i mgr An-
nie Lewczak, mgr Katarzynie Rozborskiej
– Worek, mgr Marcie Ryba, mgr Arka-
diuszowi Witalec, mgr Łukaszowi Gajd-
kowi.

Za organizację i popularyzację
konkursu dziękują organizatorzy: Dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nie-
chorzu, mgr Magdalena Misiak, mgr
Stanisław Łuczko.

Tekst i fot. M. Misiak, A. Grochowy

III Gminny Turniej Mitologiczny

„Z wizyt¹ na Olimpie”
W pierwszy dzieñ wiosny 20 marca 2012 r. odby³ siê w Szko-
le Podstawowej nr 2 w Niechobrzu konkurs wiedzy o mitach.
Celem konkursu by³o upowszechnienie i utrwalenie wœród
uczniów wiedzy z zakresu mitologii greckiej i rzymskiej.
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Wydawnictwa/Wydarzenia

„Tylko fotografie

nie licz¹ siê z czasem”

W marcu ukazał się album o starej fotografii „Tylko fotografie nie liczą się z
czasem”, którego wydawcą jest Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale.

W albumie znajdują się fotografie z lat 1900-1958 r. Zgromadzone fotografie to
dokumentacja o mieszkańcach gminy Boguchwała, przedstawiające uroczystości
rodzinne i kościelne, portrety. Fotografie zamieszczone w albumie publikowane są
po raz pierwszy, posiadają walory poznawcze, są prawdziwym źródłem wiedzy o
przeszłości.

Wydanie albumu współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji,
które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W Ośrodku Kultury w Zarzeczu w
marcu już po raz czwarty odbył się
„Babski Comber” – impreza integracyj-
na dla członkiń Kół Gospodyń Wiej-
skich i Stowarzyszeń działających na
terenie gminy Boguchwała oraz obsza-
rze objętym Lokalna Strategią Rozwo-
ju Lokalnej Grupy Działania „Trygon –
Rozwój i Innowacja”.

Organizatorami imprezy był Lokalny
Ośrodek Kultury „Razem” w Niechobrzu
oraz KGW w Zarzeczu. Udział w impre-
zie wzięła także Lokalna Grupa Działa-
nia „Trygon – Rozwój i Innowacja”, na
której stoisku odbywała się degustacja
tradycyjnych potraw zapustowych.

„Babski Comber” jest to impreza ak-
tywizacyjno integracyjna członkiń kół
gospodyń wiejskich i stowarzyszeń dzia-
łających w obrębie działania LGD.

Tegorocznej zabawie Pań z lokal-
nych KGW i Stowarzyszeń towarzyszy-
ła szampańska atmosfera, kobiety nie
tylko śpiewały, tańczyły ale przede

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 431 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BABSKI COMBER 2012

wszystkim doskonale się bawiły. Panie
stawiły się na imprezę w przeróżnych
strojach karnawałowych udowadnia-
jąc, że ich pomysłowość nie zna gra-
nic. Podczas spotkania odbywały się
liczne konkursy: konkurencje sporto-
we, sprawnościowe, związane z obo-

wiązkami wykonywanymi w gospodar-
stwie domowym, konkursy na najza-
bawniejsze przebranie, maskę oraz
rozmaite prezentacje artystyczne. Ko-
bietom do tańca przygrywała orkiestra.

Lokalny Ośrodek Kultury „Razem”
w Niechobrzu
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Wraz z koleżanką (Natalią
Kozak uczennicą SP nr 23 w
Rzeszowie) trenują akrobatykę
w klubie sportowym STAL Rze-
szów. Trenują pod okiem Jo-
lanty Brudny. Na mistrzostwach
w Wielkiej Brytanii Dominika
zajęła 23 miejsce, a jej koleżan-
ka 28 miejsce. W trzecim dniu
mistrzostw odbyły się zawody
w skokach synchronicznych,
Dominika wraz z koleżanką Na-
talią zajęły 6 miejsce.

Lesław Palimąka

Wa¿niejsze osi¹gniêcia Dominiki
w latach 2009-2011

2009 r.
1. Grand Prix Polski im. Stanisława Geronia w Rzeszowie
1 miejsce w skokach synchronicznych na trampolinie
8 miejsce w skokach indywidualnych na trampolinie
2. XV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – Świętokrzyskie
9 miejsce indywidualnie na trampolinie
3. Ogólnopolskie zawody „Młode Talenty” w Świdnicy
10 miejsce w skokach indywidualnych na trampolinie
4 miejsce w skokach synchronicznych na trampolinie

2010 r.
1. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny w Brzegu Dolnym
4 miejsce w skokach indywidualnych na trampolinie
2. Grand Prix Polski im. Stanisława Geronia w Rzeszowie
5 miejsce w skokach indywidualnych na trampolinie

Sport

Dominika Warchoł z Boguchwały
reprezentowała gminę na Mistrzostwach

Świata w Wielkiej Brytanii
Uczennica Szko³y Podstawowej im. gen. Stanis³awa Maczka w Boguchwale w listopadzie
2011r. bra³a udzia³ w Mistrzostwach Œwiata w skokach indywidualnych i synchronicznych
na trampolinie w Birmingham w Wielkiej Brytanii w kategorii wiekowej 11-12 lat.

3. Ogólnopolski Turniej Trampoliny Biała Podlaska
5 miejsce w skokach indywidualnych na trampolinie
4. XVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – Mazowsze
8 miejsce w skokach synchronicznych na trampolinie
5. Eliminacje strefowe do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Akro-
batyce Sportowej w Rzeszowie
1 miejsce w skokach indywidualnych na trampolinie
2 miejsce w skokach synchronicznych na trampolinie

2011 r.
1.Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny w Poznaniu
2 miejsce w skokach indywidualnych na trampolinie
1 miejsce w skokach synchronicznych na trampolinie
2.Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny w Zielonej Górze
1 miejsce w skokach synchronicznych na trampolinie
1 miejsce w skokach indywidualnych na trampolinie
3.XVII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych „Pod-
laskie 2011”
3 miejsce w skokach indywidualnych na trampolinie
2 miejsce w skokach synchronicznych na trampolinie
3 miejsce w skokach drużynowych na trampolinie
4.Eliminacje Strefowe do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Kielce
2 miejsce w skokach synchronicznych na trampolinie
2 miejsce w skokach indywidualnych na trampolinie
1 miejsce w skokach drużynowych na trampolinie
5.Puchar Polski w Akrobatyce Sportowej Brenna
5 miejsce w skokach synchronicznych na trampolinie
6. Ogólnopolskie zawody „MŁODE TALENTY” Kielce
3 miejsce w skokach indywidualnych na trampolinie
2 miejsce w skokach synchronicznych na trampolinie
7.Mistrzostwach Świata w skokach indywidualnych i synchronicznych
na trampolinie w Birmingham w Wielkiej Brytanii w kat. wiekowej 11-
12 lat
6 miejsce w skokach synchronicznych na trampolinie
8.Grand Prix Polski im. Stanisława Geronia w Łańcucie
1 miejsce w skokach indywidualnych na trampolinie
2 miejsce w skokach synchronicznych na trampolinie

Drużyna prowadzona pod kierunkiem mgr Zofii Byjoś, na-
uczycielki wychowania fizycznego – instruktora piłki siatko-
wej okazała się bezkonkurencyjna.

Siatkarki ze Zgłobnia pokonały w finale powiatowym eki-
py ze szkół w Lubenii i Nowej Wsi. Tym samym zajęły I miej-
sce w turnieju zdobywając złoty medal i pamiątkowy puchar.
W zwycięskiej drużynie występowały uczennice klasy VI: Klau-
dia Antas, Karolina Cieplik, Wiktoria Rogowska, Natalia Na-
bożna, Monika Nowak, Klaudia Szczur i Karolina Szczur a tak-
że dziewczęta z klasy V: Daria Ciebiera, Magdalena Kowalska
i Aleksandra Niedziałek.

W półfinale na szczeblu powiatowym (14 marca) rozegra-

nym w hali sportowej Zespołu Szkół – Gimnazjum w Niecho-
brzu, dziewczęta wygrały z drużynami ze szkół z Dynowa i
Głogowa Małopolskiego i także zajęły I miejsce.

To nie pierwszy sukces zespołów siatkarskich prowadzo-
nych przez mgr Z. Byjoś na przestrzeni ostatnich lat. W roku
szkolnym 2008/2009 drużyna dziewcząt ze SP w Zgłobniu
zajęła III miejsce w finale powiatowym. Rok później dziewczę-
ta były drugie w półfinale powiatowym. Wcześniej wygrywały
odpowiednio eliminacje gminne.

Teraz przed siatkarskimi mistrzyniami z SP w Zgłobniu roz-
grywki na szczeblu wojewódzkim. Gratulujemy i trzymamy
kciuki na kolejnym etapie rywalizacji.

Dru¿yna siatkarek ze Szko³y Podstawowej w Zg³obniu

– mistrzem powiatu rzeszowskiego

19 marca w Zespole Szkó³ w Zaczerniu odby³ siê fina³ powiatowych rozgrywek fina³owych w
mini pi³ce siatkowej dziewcz¹t. W turnieju wziê³o udzia³ trzy dru¿yny wy³onione w pó³fina-
³ach. Nasz¹ gminê reprezentowa³ zespó³ siatkarski dziewcz¹t z SP w Zg³obniu.
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Wojewódzki Urząd Pracy
w Rzeszowie

EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPO£ECZNY

UNIA EUROPEJSKA

BIURO PROJEKTU:
Stowarzyszenie Rozwoju O wiaty Gminy Boguchwa a

Kielanówka 111, 35-106 Rzeszów tel. 668 144 855
www.stow-oswiaty.boguchwala.pl

e-mail: srogb@boguchwala.pl

ś ł
,

Stowarzyszenie Rozwoju O wiaty Gminy Boguchwa aś ł

RODZICÓW
do udzia u w projekcie

zaprasza

ORAZ DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
ł

„Szko a dobrego rodzica”ł

Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego
w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykszta cenia i kompetencji w regionach, Dzia anie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

ł ę ą ś ł
ł ł

ł

Cel projektu:

Grupa docelowa projektu:

W ramach projektu zorganizowane zostan :ą

Podniesienie poziomu wiedzy i umiej tno ci 72 uczniów oraz min. 108 rodziców w zakresie zdrowego
ywienia, zachowa proekologicznych oraz wychowania i edukacji artystycznej z dzie mi

w okresie od 01.02.2012 r. do 30.06.2012 r.

Projekt przewiduje udzia cznie 180 osób mieszkaj cych na terenie Gminy Boguchwa a, w tym:
72 uczniów Szkó Podstawowych oraz min. 108 rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

ę ś
ż ń ć

ł łą ą ł
ł

BEZP ATNE ZAJ CIA z zakresu:Ł Ę

Edukacja artystyczna i proekologiczna dla dzieci i rodziców
Edukacja z zakresu zdrowego ywienia dla rodzicówż

materia y na zaj cia praktyczne pocz stunek podczas spotka ksi ki o zdrowym ywieniu (dla rodziców)ł ę ę ń ąż ż� �

Uczestnicy otrzymaj :ą
� �materia y na zaj cia praktyczne pocz stunek podczas spotka ksi ki o zdrowym ywieniu (dla rodziców)ł ę ę ń ąż ż

Szczegó owa informacja o projekcie, jego przebiegu, harmonogram zaj , dokumenty projektowe
na stronie internetowej:

ł ęć

www.szkolarodzica.boguchwala.plwww.szkolarodzica.boguchwala.pl






