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Gdzie można otrzymać bezpłatnie
„Wiadomości Boguchwalskie”

GS – placówki handlowe Gminnej Spółdzielni „SCh” w Boguchwale

BOGUCHWAŁA:
1. Pawilon Handlowy
2. Sklep nr 4 (GS)
3. Sklep nr 19 (GS, ul. Sportowa 12)
4. Sklep ogrodniczy „Agrokop”
5. Sklep „Chemia-prasa” (ul. Spor-

towa)
6. Sklep wielobranżowy M. Gubernat

(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. Lib
2. Lokalny Ośrodek Kultury
3. Sklep nr 3 (GS)
4. 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 Słoneczko koło LOK-u
2. Lokalny Ośrodek Kultury

RACŁAWÓWKA
1. Sklep p. Maciej
2. Sklep nr 6 (GS)
3. Lokalny Ośrodek Kultury
4. Sklep p. Dominika Książek

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. Świętokrzyska 1)

Urząd Miejski w Boguchwale
Gminna Biblioteka Publiczna w Bogu-
chwale oraz wszystkie jej filie na tere-
nie Gminy Boguchwała

„Cmentarz”
Zaduma, Zaduszki przystań wiecznego spoczynku,
gdy staniesz wśród mogił znajomych przyjaciół,
palących się świec i w cichej modlitwie,
w skupieniu myślami do nieba biec.

Do naszych bliskich krewnych nam,
Którzy odeszli po tamtej stronie są tam.

Zastanów się i pomyśl,
Dokąd się śpieszysz, ile czasu nam,
Bo tego nie wiem, kiedy powoła mnie Pan. (...)

   Helena Hadera, Boguchwała

6 listopada 2013 r. zmarł
najstraszy kapłan diecezji

rzeszowskiej –
ks. Władysław Aszklar

(1913-2013).

Pogrzeb odbył się
9 listopada 2013 r.

o godz. 11.00 w Świlczy.

W latach 1948-1962
sprawował funkcję

proboszcza w parafii
w Niechobrzu.
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Zagro¿enie powodziowe

w tym celu:
– wcześniej przenieść wartościowe rzeczy na górne kondy-

gnacje,
– naucz najbliższych członków rodziny odłączania źródeł

energii, gazu, wody,
– zgromadź niezbędną ilość czystej wody, w czasie powo-

dzi i podtopień może nie funkcjonować sieć wodociągo-
wa i kanalizacyjna,

– zapewnij sobie odpowiednią ilość źródeł światła – latarki,
świece, zapasowe baterie do radia i latarek,

– zapewnij domownikom odpowiednią odzież i obuwie,
– przenieś na górne kondygnacje miejsce sypialne,
– zadbaj o inwentarz żywy wyprowadź w bezpieczne miej-

sce,
– miej włączone radio bateryjne na częstotliwość regional-

nego radia w celu wysłuchania komunikatów o zagroże-
niu i sposobach postępowania,

– podczas wystąpienia powodzi lub podtopień dostosuj się
do poleceń osób prowadzących akcje ratunkową.

Huraganowy wiatr

w związku z powyższym zaleca się:
– ograniczenie poruszania się osób na wolnych przestrze-

niach,
– ograniczenie korzystania z pojazdów samochodowych,
– nie parkowanie pojazdów w pobliżu drzew, słupów i trak-

cji elektrycznych,
– zamknięcie okien w budynkach,
– usunięcie z parapetów i balkonów przedmiotów, które

mogą być zagrożeniem dla innych osób.

Zagro¿enie œrodkami toksycznymi

i chemicznymi

po uwolnieniu się niebezpiecznych substancji w wyniku kata-
strof komunikacyjnych należy:
– bezwzględnie stosować się do poleceń nadawanych przez

służby prowadzące akcje rynkową, polecenia mogą być
wydawane przez ruchome środki nagłaśniające,

– włączyć odbiorniki radiowe i telewizyjne na programy lo-
kalne w celu wysłuchania komunikatów nadzwyczajnych,

– zachować spokój, nie wywoływać paniki,

Podstawowa znajomość zasad
zachowania się w przypadku

wystąpienia sytuacji
kryzysowych warunkiem ochrony

twego zdrowia oraz życia
– samoewakuować się najkrótszą drogą, zawsze prostopa-

dle do kierunku wiatru,
– osoby pozostające w pomieszczeniach powinny uszczel-

nić okna, drzwi i ciągi instalacyjne.

Wa¿ne!!

Tampon zwil¿ony roztworem wodnym

sody oczyszczonej chroni drogi odde-

chowe.

O wszystkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla
bezpieczeństwa ludzi prosi się informować telefonicznie służ-
by Gminy Boguchwała.

608 666 038 Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego (całodobowy)

17 87 01 110 Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego

17 87 55 222 Straż Miejska
606 984 200 Straż Miejska
17 87 14 248 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
17 87 01 211 do 218 Gospodarka Komunalna
668 135 152 Gospodarka Komunalna (całodobowy)
17 85 83 371 Komisariat Policji w Boguchwale

Telefony alarmowe

112 numer alarmowy
z telefonu komórkowego

999 pogotowie ratunkowe
998 straż pożarna
997 policja
992 pogotowie gazowe
994 pogotowie wodociągowo-

kanalizacyjne
991 pogotowie energetyczne
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Liczący ponad 21 tys. mieszkańców
Trościaniec położony jest w północno-
wschodniej części Ukrainy, w obwodzie
sumskim. Status miasta posiada od 1940
roku. Podczas wizyty Mer Trościańca Ju-
rij Bowa i Burmistrz Boguchwały Wiesław
Dronka omówili zasady przyszłej współ-
pracy. Spotkanie zaowocowało podpisa-
niem listu intencyjnego wskazującego
dziedziny współpracy samorządów.

Boguchwalska delegacja zwiedziła
zabytki Trościańca, gościła w instytu-
cjach społecznych, wizytowała fabrykę
„Kraft Foods Ukraine”.

Korzyœci wynikaj¹ce
ze wspó³pracy

„Będziemy aktywnie wspierać i pro-
mować współpracę między naszymi sa-
morządami. Chcielibyśmy, aby jej efek-
tem była współpraca szkół, instytucji

Będziemy współpracować
z ukraińskim miastem Trościaniec
Od 17 do 20 paŸdziernika 2013 r. oficjalna delegacja Gminy Boguchwa³a goœci³a

w ukraiñskim mieœcie Troœcianiec. G³ównym celem wizyty by³o nawi¹zanie partner-
skich kontaktów, które zaowocuj¹ w przysz³oœci wymian¹ doœwiadczeñ i wspólnymi

projektami.

Tematem zorganizowanej debaty było
społeczeństwo i gospodarka w nowej per-
spektywie finansowej Unii Europejskiej.
Wraz z europosłem Tomaszem Poręba
udział w dyskusji wzięli: Poseł na Sejm RP
Stanisław Ożóg, Marszałek Województwa
Podkarpackiego Władysław Ortyl, Staro-
sta Rzeszowski Józef Jodłowski, Burmistrz
Boguchwały Wiesław Dronka oraz człon-
kowie stowarzyszenia. Mieszkańcy gminy
zadawali przybyłym gościom liczne pyta-
nia dotyczące m.in. budowy drogi ekspre-
sowej S-19, obwodnicy naszego miasta,
problemów podkarpackiego rynku pracy,
migracji ludzi młodych, kwestii dotyczącej
przyszłych emerytur, problemów w dostę-
pie do lekarzy specjalistów, pomysłów na
rozwój województwa, powiatu i gminy.
Spotkanie zostało zorganizowane przez
Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Go-
spodarczego „Mała ojczyzna” z siedzibą
w Boguchwale.

UM

kultury, wspólne projekty i wydarzenia
sportowe i kulturalne. Szczególnie zale-
ży nam na współpracy podmiotów go-
spodarczych z naszych samorządów.
Gmina Boguchwała może być dumna ze
współpracy z miastami krajów członkow-
skich UE, takich jak słowacki Vranov,
Snina, bądź czeska Bystrzyca. Musimy
jednak stale zabiegać o nowych partne-
rów. Porozumienie z ukraińskim miastem
wpisuje się w strategię współpracy na-
szych krajów oraz dążeń Ukrainy do in-
tegracji ze wspólnotą europejską. To
również szansa na pozyskanie dodatko-
wych środków z UE na finansowanie
tych form współpracy i przedsięwzięć
służących naszym mieszkańcom” – pod-
kreślał Burmistrz Wiesław Dronka.

Wizyta odbyła się dzięki zaangażo-
waniu prof. Romualda Kołodzieja – ma-
larza i grafika, stałego uczestnika bogu-
chwalskich plenerów, którego wystawa

obrazów odbyła się na początku roku
w Trościańcu. Podziękowania należą się
także koordynatorowi Polsko-Ukraiń-
skiego Centrum w mieście Sumy, Panu
Waleremu Sami.

UM

15 paŸdziernika 2013 roku odby³o siê spotkanie pos³a

do parlamentu Europejskiego Tomasza Porêba z miesz-
kañcami Boguchwa³y.

Europoseł Tomasz Poręba
z wizytą w Boguchwale
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Przez ostatnie lata kładka była nie-
czynna ze względu na zły stan technicz-
ny. Jej remont opóźniał się z powodu
przeszkód formalno-prawnych związa-
nych ze stanem prawnym tego obiektu,
oraz braku zasad finansowania i później-
szego utrzymania przez dwa samorządy
tj. miasto Rzeszów i gminę Boguchwała.

Porozumienie

o przebudowie
W lipcu 2013 roku zostało podpisane

porozumienie przez oba samorządy do-
tyczące przebudowy kładki oraz jej eks-
ploatacji. Zakłada ono, że koszt przebu-

System został opracowany w ramach
projektu pn. „System informacji prze-
strzennej Gminy Boguchwała – kolejny
krok w kierunku społeczeństwa informa-
cyjnego”, który otrzymał dofinansowa-
nie z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego na
lata 2007-2013. Głównym założeniem
projektu było upowszechnienie dostępu
do usług teleinformatycznych mieszkań-
com naszej gminy.

Zalety aplikacji
Aplikacja Gminnego Systemu Infor-

macji Przestrzennej pozwala uzyskać
szereg informacji dotyczących nierucho-
mości położonych w Gminie Boguchwa-
ła. Mieszkańcy mogą, bez konieczności
odwiedzania urzędu, dowiedzieć się, dla
jakich obszarów zostały uchwalone miej-
scowe plany zagospodarowania prze-
strzennego oraz jakie jest przeznacze-
nie nieruchomości objętych powyższy-
mi planami miejscowymi.

dowy i eksploatacji będzie obciążał budże-
ty obu samorządów solidarnie po 50%.

Pracę remontowe obejmą m.in. reno-
wację betonowych podpór, lin stalo-
wych, wymianę pomostu drewnianego
kładki, naprawę balustrad stalowych.

Będzie je prowadziła Firma Budow-
lana „Probud” z Lutczy, a ich wartość to
ponad 52 tys. zł.

Otwarcie k³adki
Mieszkańcy, spacerowicze i rowerzy-

ści będą mogli korzystać z wyremonto-
wanej kładki już od połowy listopada.

UM

Trwa remont „ławy” nad Wisłokiem

Gminny System Informacji Przestrzennej – skorzystaj z aplikacji

Ponadto w zasobie aplikacji znajdują
również informacje o wydanych decy-
zjach o ustaleniu warunków zabudowy
oraz lokalizacji inwestycji celu publiczne-
go. Obok w/w informacji przestrzennych
o nieruchomościach, aplikacja umożliwia
również przedstawienie graficznej lokali-
zacji ofert inwestycyjnych, tj. sprzedaży,
dzierżawy itp., zarówno nieruchomości
będących w zasobie gminnym, jak i in-
nych jednostek państwowych, np. Agen-
cji Nieruchomości Rolnych.

System dostępny jest pod adresem:
http://gminaboguchwala.imapcity.pl/

imap/lub klikając na baner „System In-
formacji Przestrzennej Gminy Bogu-
chwała”.

Koszt projektu

Całkowita wartość projektu to
230 567,19 zł, z czego 178 838 zł stano-
wiło dofinansowanie ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2007-2013.

UM

Rozpoczê³y siê prace przy remoncie k³adki dla pieszych
nad Wis³okiem w Boguchwale nazywanej przez miesz-
kañców „³aw¹”, która ³¹czy dwa brzegi Wis³oka – bogu-
chwalski i rzeszowski (dawniej budziwojski).

Zakoñczy³y siê prace
zwi¹zane z utworzeniem
aplikacji Systemu Infor-
macji Przestrzennej Gmi-
ny Boguchwa³a.
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26 wrzeœnia 2013 roku odby³a siê XLIII
sesja Rady Miejskiej w Boguchwale w

Sali Widowiskowej Urzêdu Miejskiego

w Boguchwale.

Podczas sesji radni podjęli uchwały dotyczące między in-
nymi: zamiany budżetu Gminy Boguchwała na 2013 rok, czyli
zwiększenie dochodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę
204.207,64 zł.

A także zaciągnięciem zobowiązania ponad budżet 2013
roku. Wyrazili zgodę na zaciągnięcie przez Burmistrza Bogu-
chwały, zobowiązania ponad budżet 2013 roku z tytułu zada-
nia pn. „Poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu i pieszych
na drodze powiatowej nr 1407R Niechobrz-Mogielnica-Bogu-
chwała” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwa – Dostępność – Rozwój”
w kwocie 1.000.000 zł.

Do porządku obrad została wprowadzona uchwała zwią-
zana z udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszow-
skiego w związku, z czym Rada Miejska postanowiła udzielić
pomocy finansowej w 2013 r. dla Powiatu Rzeszowskiego
w formie dotacji docelowej na realizację zadania pn. „Przebu-
dowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr
1406 R w Lutoryżu” w kwocie 34.500,00 zł.

Rada Miasta uchwaliła ustawę, która przewiduje udziele-
nie z budżetu Gminy Boguchwała w 2013 r. pomocy rzeczo-
wej dla Gminy Miasto Rzeszów o wartości 22.000 zł w formie
wykonania popiersia Franciszka Błażeja i przekazania dla
Gminy Miasto Rzeszowa w ramach pomnika Żołnierzy Wyklę-
tych w Rzeszowie na skwerze u zbiegu ul. Moniuszki i al. Cie-
plińskiego. Franciszek Błażej urodził się w Nosówce, gmina
Boguchwała i był związany z Podkarpaciem, szczególnie za-
służył się w walce o wolność i niepodległość kraju.

Radni na obradach przyjęli ustawę odnośnie wyrażenia woli
przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki
niskoemisyjnej. Plan koncentruje się na podniesieniu efektyw-
ności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych
źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą
Planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych
i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów
cieplarnianych.

Na sesji podjęto decyzję o przejęciu od Powiatu Rze-
szowskiego zadania zarządzania publiczną drogą powia-
tową. Z uwagi na wzmożony ruch kołowy na drodze krajo-
wej nr 9 spowodował korzystanie z alternatywnych tras do-
jazdu do Rzeszowa. Jedną z nich jest droga powiatowa
1407R. Zdecydowany wzrost ruchu kołowego oraz ruch pie-
szy odbywający się poboczem wpływa na niski poziom bez-
pieczeństwa. O zmianę obecnego stanu poprzez podjęcie
budowy chodnika wielokrotnie interweniowali mieszkańcy
przyległych posesji.

Radni rozstrzygnęli sprawę związaną z wygaśnięciem man-
datu Radnego Rady Miejskiej w Boguchwale spowodowaną
śmiercią Radnego Stanisława Teofila Macieja z okręgu wybor-
czego Nr 8 z listy KWW „NASZA GMINA BOGUCHWAŁA”.
W związku z powyższym nastąpi uzupełnienie składu osobo-
wego Rady w drodze wyborów. Wojewoda Podkarpacki za-
rządzaniem z dnia 1 października 2013 r. wyznaczył datę wy-
borów uzupełniających na dzień 15 grudnia 2013 r.

Relacja z sesji
29 paŸdziernika 2013 r. odby³a siê XLIV
Sesjê Rady Miejskiej w Boguchwale

z nastêpuj¹cym porz¹dkiem obrad:

1. Zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

2. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy w miejscowości Nie-
chobrz.

3. Uchylenia uchwały Nr XXXVII/442/2013 dot. zawarcia po-
rozumienia z Gminą Lubenia w przedmiocie gospodaro-
wania odpadami komunalnymi.

4. Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności.

5. Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych
przez inne niż JST szkół i placówek niepublicznych.

6. Uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy.

7. Reorganizacji jednostki budżetowej Miejskiego Zarządu
Nieruchomości.

8. Informacja o stanie oświaty w roku szkolnym 2012/2013.

9. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

10. Zapytania i wolne wnioski radnych.

11. Zamknięcie sesji.

Opracowała: Monika Moskal-Grębowska
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Wiadomoœci samorz¹dowe

Członkowie rodzin posiadający kar-
tę „Rodziny 3+”, korzystają na prefe-
rencyjnych warunkach z odpłatnej ofer-
ty publicznych instytucji kultury, spor-
tu, rekreacji w wyżej wymienionych
gminach. Są to zniżki na bilety wstępu
m.in. na baseny, siłownie, korty teniso-
we, czy lodowiska.

Program „Rodzina 3+” cieszy się
w naszej gminie dużym zainteresowa-
niem mieszkańców. W tym momencie

28 października 2013 r. w siedzibie
Stowarzyszenia Euroregion Karpacki
Polska, Burmistrz Boguchwały Wiesław
Dronka podpisał umowę na realizację
projektu pn. „Partnerstwo polsko-nie-
mieckie szansą rozwoju i wymiany do-
świadczeń przedsiębiorstw z Boguchwa-
ły”, w ramach Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy, „Alpejsko-Kar-

packi Most Współpracy”, Działanie 5
Fundusze Grantowe.

Celem projektu jest umożliwienie
współpracy pomiędzy polskimi i niemiec-
kimi przedsiębiorstwami. Uczestnicy
będą mogli podzielić się wiedzą i do-
świadczeniem z zakresu know-how oraz
prowadzenia działalności gospodarczej,
poznać nowe technologie stosowane

przez firmy, a także metody zarządzania.
Zorganizowane zostaną m.in. spo-

tkania z niemieckimi delegacjami, roz-
mowy robocze, panele dyskusyjne,
a także wyjazd studyjny do Niemiec.

Całkowita wartość projektu to
117 142 zł, z czego 85% sumy stanowi
dofinansowanie.

UM

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Boguchwale wydał już 500 kart dla
członków ponad 90 rodzin.

Przedsiêbiorcy istotnym

elementem

Ważnym elementem Programu jest
udział przedsiębiorców, którzy zaoferują

posiadaczom kart
możliwość skorzy-
stania ze zniżek na
towary i usługi. Za-
praszamy f irmy
usługowe, handlo-
we z terenu naszej
gminy do włączenia
się w realizację Pro-
gramu „Rodzina
3+”. Zniżki udziela-
ne rodzinom wielo-
dzietnym to atrak-
cyjna forma promo-
cji np. sklepu, re-

Wspieramy rozwój przedsiêbiorstw z terenu gminy

w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó³pracy

Zapraszamy przedsiębiorców
z naszej gminy do wsparcia programu

„Rodzina 3+”
Program „Rodzina 3+”, realizowany przez trzy gminy: Boguchwa³ê, G³ogów Ma³opol-
ski i Trzebownisko, adresowany jest do rodzin, w których na utrzymaniu jest troje lub
wiêcej dzieci ma³oletnich i ucz¹cych siê.

stauracji, zakładu fryzjerskiego, kwia-
ciarni, czy cukierni. Jednak najważniej-
sza korzyść dla przedsiębiorcy to moż-
liwość pozyskania nowych klientów.
Program „Rodzina 3+” wspierają już
Hotel „Odeon” w Boguchwale, oferując
posiadaczowi karty 10 proc. zniżkę na
dania restauracyjne, usługi hotelowe
i SPA, oraz Restauracja Hotelu „Hibi-
skus” w Zarzeczu dająca 20 proc. zniż-
kę w restauracji.

Więcej informacji na stronie interne-
towej programu: www.rodzina3plus.pl.

Kontakt

Firmy zainteresowane wsparciem Pro-
gramu „Rodzina 3+” proszone są o kon-
takt z Urzędem Miejskim w Boguchwale
pod numerem telefonu: 17 87 55 240.

Rodziny, które jeszcze nie odebrały
kart mogą to zrobić w Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Boguchwale
tel. 17 87 55 260.

UM
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Wszystkie drogi powadz¹ do Rzymu

18 sierpnia 2013 r. „Kompanija” i Towarzystwo Kobiet Krze-
wienia Kultury Regionalnej w Boguchwale, wyjechali autoka-
rem do Włoch. Podczas postoju w Austrii, zwiedzali Wiedeń,
po czym udali się do miasta festiwalowego.

Bawi³o siê ca³e Bracciano

To było wielkie święto folkloru, nie tylko dla zespołów, ale
dla wszystkich uczestników Folk Festiwalu. Przez malownicze
uliczki, przewinął się niezwykle barwny, rozśpiewany korowód
grup w strojach ludowych m.in. z Rosji, Finlandii, Estonii, Włoch.
Mer Bracciano przywitał w ratuszu przedstawicieli wszystkich
grup folklorystycznych, a w szczególny sposób Boguchwałę.
W tym czasie panie z TKKKR promowały „swojskie jadło” i na-
lewki. Koncerty odbywały się w pięknej scenerii zamku. Barw-
ne stroje ludowe, żywiołowość tańców, temperament wokalny
„Kompaniji” został nagrodzony owacjami i aplauzem widzów.

Szczególne spotkanie

z b³. Janem Paw³em II

Pobyt we Włoszech to nie tylko próby, koncerty i występy
estradowe.

Informacje

„Kompanija”
z ziemi polskiej do włoskiej

W tym roku zespó³ folklorystyczny „Kompanija” z Boguchwa³y, zosta³ zaproszony na
Miêdzynarodowy Folk Festiwal „Zamek Bracciano” we W³oszech, który odbywa³ siê
w od 20 do 26 sierpnia 2013 r.

Był czas na spotkanie z polonią oraz, co najistotniejsze,
wyjazd do Watykanu, aby pomodlić się przy grobie bł. Jana
Pawła II, oddać hołd największemu z rodu Polaków, a także
zwiedzanie i podziwianie pięknych zabytków Watykanu
i Rzymu.

Na Monte Cassino zespół oddał cześć żołnierzom spoczy-
wającym na polskim cmentarzu.

W drodze powrotnej do Polski „Kompanija” zwiedziła San
Marino oraz zatrzymała się w Wenecji.

Warto wiedzieæ

Zespół folklorystyczny „Kompanija”, funkcjonuje już od
15 lat, przy Towarzystwie Kobiet Krzewienia Kultury Regional-
nej w Boguchwale i wsparciu Miejskiego Centrum Kultury, Sa-
morządu Wojewódzkiego i Burmistrza Boguchwały.

W swoim repertuarze zespół posiada przyśpiewki i tańce
narodowe i regionalne – szlacheckie, rzeszowskie, krośnień-
skie i przeworskie.

Dotychczasowa działalność artystyczna to: występy na
przeglądach folklorystycznych w czasie uroczystości woje-
wódzkich, gminnych i parafialnych.

Pokazy i prezentacje na targach w Poznaniu, Rzeszowie,
Chorzowie, a także udział w międzynarodowych Folk Festi-
walach w Bułgarii, Turcji, Macedonii i we Włoszech.

Tadeusz Czerwiński
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W skrócie

W ramach Europejskiego Dnia Przy-
wracania Czynności Serca – 16 paździer-
nika 2013 roku w całej Polsce dokładnie
o godz. 12: 00 przez 30 minut trwała akcja
ustanawiania rekordu w jednoczesnym
udzielaniu pierwszej pomocy. W akcji wzię-
li udział uczniowie Szkoły Podstawowej im.
gen. Stanisława Maczka w Boguchwale
z klas: 2a z mgr Izabelą Rejmant, 3c z mgr
Katarzyną Guzy, 6a z mgr Renatą Luderą
oraz szkolną higienistką.

W samo południe uczniowie ustana-
wiali rekord w jednoczesnym udzielaniu
pierwszej pomocy. Organizatorzy posta-
wili sobie za cel, by jak najwięcej uczest-
ników prowadziło resuscytację krążenio-
wo-oddechową (wdechy ratownicze
oraz uciski klatki piersiowej) w jednym
czasie. Udzielanie pierwszej pomocy od-
bywało się na fantomach otrzymanych
od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy.

Renata Ludera SP w Boguchwale Fot. Lesław Palimąka

Organizatorem imprezy był Urząd
Marszałkowski wraz z Podkarpackim
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Patro-
nat honorowy objęli Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Stanisław Kalemba, Wo-
jewoda Podkarpacki, Małgorzata Cho-
mycz-Śmigielska, Prezes Podkarpackiej
Izby Rolniczej, Stanisław Bartman oraz
Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skier-
niewicach, Franciszek Adamicki.

W programie Giełdy były m. in. wy-
stawy owoców i warzyw, przetworów
owocowo-warzywnych oraz miodów
i innych produktów pszczelich. Jak co
roku nie zabrakło również pokazów rę-
kodzieła ludowego, pokazów carvingu,
oraz konkursów „Największa gruszka se-
zonu” i „Najlepszy produkt regionalny
i lokalny – smakołyki z gruszek”.

PODR

5 i 6 paŸdziernika w Boguchwale na terenie Podkarpackiego Oœrodka Doradztwa Rol-
niczego oby³a siê VIII Jesienna Gie³da Ogrodnicza oraz III Krajowe Œwiêto Gruszy.

Uczniowie Szko³y Podstawowej im. gen. Stanis³awa Maczka w Boguchwale, jako
jedna ze szkó³ uczestnicz¹cych w Programie Edukacyjnym „Ratujemy i uczymy rato-
waæ”, przy³¹czyli siê do akcji Fundacji Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.

Fot. Anna Bielańska

Uczniowie z Boguchwały biją rekordy

VIII Jesienna Giełda Ogrodnicza
oraz III Krajowe Święto Gruszy
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W skrócie

Boguchwalscy tancerze
w Filharmonii

Podkarpackiej

9 i 10 października 2013 r. w Filhar-
monii Podkarpackiej w Rzeszowie pu-
bliczność miała przyjemność podziwiać
widowisko baletowe „Romeo i Julia”
w wykonaniu tancerzy Studia Baletowe-
go Leili Arifuliny i Klubu Tańca Dżet z Bo-
guchwały. Aż siedemo krotnie widownia
oklaskiwała młodych tancerzy.

Taniec towarzyski i balet to dwie róż-
ne techniki tańca, jednak artyści łącząc
oba style stworzyli wyjątkowe widowisko.

Klub Tańca Towarzyskiego „Dżet”

„Taki du¿y, taki ma³y
mo¿e ratownikiem byæ!”

Szkoła Podstawowa nr 2 w Niecho-
brzu uczestniczy w Programie Edukacyj-
nym „PROJEKTOR – wolontariat stu-
dencki” Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności. Placówka zrealizowała zajęcia
„Taki duży, taki mały może ratownikiem
być! MŁODY NOBEL – pierwsza pomoc”,
których celem było propagowanie wśród
młodych ludzi idei niesienia pomocy
oraz zachęcenie ciągłego dokształcania
się z zakresu pierwszej pomocy.

W trakcie zajęć studenci wykorzysty-
wali ciekawe metody pracy. Przez ćwi-
czenia z użyciem fantomów uczniowie
nabyli wiedzę i umiejętności udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz
postępowania w sytuacjach zagrożenia
życia i zdrowia.

Manewry OSP
– æwiczenia ratownicze

w Boguchwale

12 października 2013 roku na terenie
Zakładu Naprawy Samochodów w Bogu-
chwale odbyły się ćwiczenia – manewry
straży pożarnej. Uczestniczyło w nich 11
zastępów z 9 jednostek Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, które działają na terenie
Gminy Boguchwała. Zadania ratownicze
były przeprowadzane w sposób praktycz-
ny z wykorzystaniem sprzętu stanowią-
cego wyposażenie danej jednostki.

Działania obserwował i oceniał przed-
stawiciel Komendy Miejskiej PSP w Rze-
szowie mł. bryg. Bogdan Jakubiec. Oma-
wiając na zakończenie realizację działań
ratowniczych stwierdził, że były wykona-
ne w sposób poprawny z zachowaniem
wszystkich w tym względzie procedur.

UM
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Wydarzenia

Relacja z III Wyścigu
MTB Boguchwała

22 wrzeœnia 2013 r. odby³ siê na terenie Gminy Boguchwa³a III Wyœcig MTB Bogu-
chwa³a.

Trasy: SENIOR, HOBBY

Łącznie ponad 250 zawodników sta-
nęło do rywalizacji na pięciu dystansach
w III Wyścigu Rowerowym MTB Bogu-
chwała 2013. Najszybszy na 38 kilome-
trowym dystansie SENIOR okazał się
Michał Ziułek, który uzyskał czas
1:32:24. Do samego końca „na ogonie”
siedział mu zwycięzca dwóch poprzed-
nich edycji – Lary Zębatka, jednak mimo
ambitnej i szaleńczej pogoni wpadł on
na metę dwie sekundy później. Na dy-
stansie HOBBY, jako pierwszy finiszo-
wał Jakub Murias, który dotarł do mety
33 minuty po starcie. Na trzech dystan-
sach wokół stadionu w Niechobrzu ści-
gały się dzieci, a najmłodszy uczestnik
miał 2 lata.

Krótko po nich swoje zmagania roz-
poczęła młodzież na dystansie HOBBY.
Jadący na tej trasie mieli do pokonania
blisko 14-sto kilometrowy odcinek. Gdy
obie grupy walczyły już na swoich tra-
sach, do rywalizacji przystąpili najmłod-
si. Dzieci w kategorii do 6 lat pokonywa-
ły jedno okrążenie wokół stadionu. Nie-
którzy z pomocą rodziców, niektórzy na
czterech kółkach, niektórzy samodziel-
nie, ale wszyscy ambitnie ruszyli na tra-
sę. Wśród chłopców najszybciej do mety
dojechał Borys Klaczkowski, natomiast
wśród dziewczyn Nelly Kyciński. Pełne
kółko na swoim rowerku objechał też
najmłodszy uczestnik Wyścigu – dwulet-
ni Olek Fularz. Na dystansie dwóch okrą-
żeń ścigały się dzieci w wieku od 7 do
9 lat. W męskiej części rywalizacji naj-
szybszy okazał się Alan Kyciński, nato-
miast wśród dziewczyn Julia Jeż.

Tradycyjnie najciekawsze były zma-
gania w kategorii od 10 do 12 lat. Rywa-
lizacja składała się z czterech okrążeń,
nie brakowało iście „żużlowych” mijanek
na łukach. Jako pierwszy linię mety minął
Tymoteusz Cupryś, z kolei najszybszą
dziewczyną była Martyna Misiołek.

Kurz po rywalizacji najmłodszych
amatorów dwóch kółek jeszcze nie
opadł, a już finiszował pierwszy zawod-
nik z dystansu HOBBY. Pokonanie 14
kilometrów zajęło Jakubowi Muriasowi
niewiele ponad 33 minuty. Okazał się on
także zwycięzcą kategorii 13-15 lat, na-
tomiast 1,5 minuty po nim finiszował

Krzysztof Mazur, który triumfował w ka-
tegorii 16-17. Na dystansie Hobby rywa-
lizowały tylko trzy panie – dwie w kate-
gorii 13-15 (zwyciężyła Klaudia Długosz)
oraz jedna w kategorii OPEN (Karolina
Chmiel). Wśród Panów powyżej 18-tego
roku życia najlepszy był Marcin Misiołek

Triumfator – Micha³ Ziu³ek

W międzyczasie do organizatorów
docierały informacje z punktów pomia-
rowych. Bardzo trudną pętlę po lasach
w Lutoryżu najszybciej pokonał Michał
Ziułek, a tuż za jego plecami podróżo-
wali Lary Zębatka i Krzysztof Łopata. In-
formacje o prowadzącej trójce powiela-
ły się także z kolejnych punktów pomia-
rowych. Z tej rywalizacji odpadł Łopata,
który po drodze złapał gumę. Po półto-
ragodzinnym oczekiwaniu emocje się-
gnęły zenitu. Na stadionie w Niechobrzu
pojawił się motor pilotujący trasę, a za
nim dwóch ścigających się zawodników.
Lary do ostatnich metrów wściekle gonił
prowadzącego Ziułka, ale ostatecznie

przekroczył linię mety dwie sekundy
później i to pochodzący z Radomia ko-
larz mógł unieść ręce w geście triumfu,
natomiast dwukrotny zwycięzca nasze-
go wyścigu z niezadowoleniem kiwał
głową, że tym razem się nieudało. Obaj
zawodnicy byli, zatem najszybsi także
w swoich kategoriach – kolejno M2 (do
30 lat) i M3 (do 40 lat). Trzeci na metę przy-
jechał Sławomir Dziwisz, natomiast, jako
czwarty Robert Albrycht, który jednocze-
śnie okazał się zwycięzcą kategorii M4.

Na trasie rywalizowało też kilka Pań,
a najszybsza z nich – Sylwia Kapusta-
Szydłak pokonała 38 km w czasie
1:52:44. Wszyscy uczestnicy wzięli
udział w loteriach, w których głównymi
nagrodami były rowery ufundowane
przez firmy FilBike i Hoffman Bike.

Wyścig obył się bez opadów desz-
czu. W rywalizacji udział wzięło więcej
osób niż w poprzedniej edycji, a szcze-
gólnie cieszy fakt, iż w wyścigu starto-
wały całe rodziny. Podczas gdy dzieci
ścigały się na stadionie, ich tatusiowie
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Wydarzenia

Zmagania sportowe uroczyście otwo-
rzyli Burmistrz Boguchwały Wiesław
Dronka oraz Zastępca Burmistrza Piotr
Klimczak. Organizatorem imprezy była
Gmina Boguchwała, przy współpracy
z Mariuszem Miąsikiem, Gminnym Koor-
dynatorem Sportu Szkół Gimnazjalnych.

Konkurencje sportowe
Uczniowie rywalizowali w turniejach

piłki nożnej chłopców i dziewcząt z klas
I-II gimnazjum, a także w konkurencji
przeciągania liny, żonglerki piłką oraz w
pozakonkursowym turnieju piłki siatko-
wej dziewcząt. Zmagania były bardzo
zacięte, wyrównane i dostarczyły wielu
emocji i radości uczestnikom.

W konkurencji przeciągania liny star-
towały drużyny mieszane (po 3 chłopców
i 3 dziewczyny ze szkoły). Wygrała repre-
zentacja Gimnazjum z Racławówki przed
Niechobrzem i Boguchwałą. Wszyscy
wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe

i puchary, zaś wszyscy uczestnicy słodycze.
Podczas zawodów odbyła się także

pogadanka na temat zdrowego trybu
życia i profilaktyki antynarkotykowej,
wskazująca, iż sport jest najlepszą alter-

walczyli na trudnych trasach Gmi-
ny Boguchwała. Wyścig cieszył
się także dużym zainteresowa-
niem lokalnych mediów, relację
z imprezy przeprowadziła Telewi-
zja Polska oraz Polskie Radio Rze-
szów. Zadowolony z trasy był sam
zwycięzca, który żałował tylko, że
nie mógł spokojnie podziwiać wi-
doków w okolicach Niechobrza,
gdyż był pochłonięty rywalizacją
z goniącym go Larym.

Organizatorem wyścigu dofi-
nansowanego z budżetu Gminy
Boguchwała było Stowarzyszenie
Sportowo-Turystyczne LUBCZA.
Podziękowania należą się wszyst-
kim, którzy wzięli udział w rywali-
zacji, sponsorom, fundatorom na-
gród, ale także ludziom, bez któ-
rych ten wyścig by się nie odbył,
czyli grupie ponad 50 wolontariu-
szy Stowarzyszenia Sportowo-Tu-
rystycznego Lubcza, Kołu Gospo-
dyń w Woli Zgłobieńskiej, a także
jednostkom Ochotniczej Straży
Pożarnej z Racławówki, Niecho-
brza i Mogielnicy, które na całej
trasie czuwały nad bezpieczeń-
stwem jadących.

Źródło:
http://www.sstlubcza.com/

natywą dla narkotyków. Nagrody oraz
upominki dla gimnazjalistów zostały ufun-
dowane z Gminnego Programu Przeciw-
działania Narkomanii.

UM

Gminne Zawody Sportowe Gimnazjów
W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii oraz z okazji
Narodowego Dnia Sportu, 25 paŸdziernika na boguchwalskim „Orliku” odby³y siê Gmin-
ne Zawody Sportowe Gimnazjów.

O Gruzji opowiadali Anna
Gąsior, Zbigniew Mazur i Ar-
kadiusz Mach, którzy w tym
roku podczas wakacji spędzi-
li trzy tygodnie w Gruzji. Pod-
różnicy przedstawili ciekawe
historie o ludziach, tradycji
i kulturze. Po prelekcji wręczo-
no nagrody laureatom konkur-
su literacko – plastycznego.
Na koniec spotkania uczestni-
cy zasmakowali kuchni gruziń-
skiej, potrawy chinkali i kaszi
przygotowało Towarzystwo
Kobiet Krzewienia Kultury Re-
gionalnej w Boguchwale.

Wydarzenie organizowane było w ramach
Programu „Przemiany w Regionie” – RITA
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,

którego operatorem jest Fundacja Edukacja
dla Demokracji.

Aneta Świeca

31 paŸdziernika 2013 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Boguchwale odby³o siê spotkanie pn. „Gruziñskie klimaty”.
W spotkaniu wziê³a udzia³ m³odzie¿ z Gimnazjum Dwujêzycz-
nego oraz LO w Boguchwale a tak¿e mi³oœnicy podró¿owania.

Podróże z biblioteką
– relacja ze spotkania

pn. „Gruzińskie klimaty”
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Przez wiele wieków postępował proces powolnego roz-
kładu państwa polskiego. Poprzez rozliczne przywileje dla
szlachty, konstytucję „Nihil Novi”, liberum veto, prowadzone
wojny, a przede wszystkim wstrzymanie istotnych reform oj-
czyzna znalazła się na skraju upadku. Rosnąca potęga państw
sąsiednich była sygnałem do reform, które próbowano pod-
jąć w XVIII wieku (m.in. Konstytucja 3 Maja, czy reformy oświa-
towe). Podział polskiego społeczeństwa, naciski sąsiadów nie
pozwoliły jednak zatrzymać negatywnych skutków dawno już
rozpoczętego procesu, którego punktem kulminacyjnym sta-
ły się trzy rozbiory kraju (1772, 1793, 1795), a w ich rezultacie
utrata niepodległości na długie 123 lata.

Państwo polskie zostało wymazane z map Europy i Świa-
ta, ale nigdy nie ustało w staraniach o odzyskanie swojej wol-
ność i niezależność. Najlepszy tego przykładem była chociaż-
by epoka wojen napoleońskich (Legiony Polskie), powstania
narodowe (1830, 1863), czy Wiosna Ludów (1848). Ruchom
narodowo-wyzwoleńczym zawsze towarzyszyła działalność
wybitnych: pisarzy, poetów, malarzy, czy polityków, dla któ-
rych wolna ojczyzna stała się mottem życiowych dążeń.

To właśnie w tej epoce urodził się i rozpoczął swoją dzia-
łalność polityczną Marszałek Józef Piłsudski. Warto w tym
miejscu przytoczyć jego słowa „być zwyciężonym i nie ulec to
zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach – to klęska”. Te
słowa najlepiej obrazują charakter człowieka, który stał się sym-
bolem walki o polską niepodległość.

Pierwsza wojna światowa (1914-1918) stała się doskona-
łym polem działań do walki o wolność państwa polskiego.

26 września 2013 roku Zespół „Nosowia-
ny” z Nosówki na cmentarzu parafialnym
w Trzcianie pożegnał swojego najstarszego
skrzypka Władysława Baran. W zespole grał
przez trzydzieści lat. Śp. Władysław Baran
grał z zespołem „Nosowainy” do 96 roku
życia. Zmarł 24 września 2013 roku.

Fragment mowy pożegnalnej pt: „God-
ny szacunku, nieodżałowany Władysławie!”

(...) „Dobry Bóg dał Ci szerokie ramy
życia, a ty je wypełniłeś pracą, miłością i bla-
skiem umiłowania muzyki...

Powstał w naszych sercach niezapo-
mniany Twój portret; człowieka ciężko pra-
cującego dla rodziny w trudnych czasach
okupacji, wojny, który potrafił zachować
pogodę ducha, spokój i miłość do muzyki.”

(...) „W naszej pamięci do końca na-
szych dni będziesz naszym „Złotym Świer-
szczem”, który przekazywał nam nie tylko
piękno dawnej muzyki, ale uczył szacunku
i pokory...” (...)

„Spoczywaj w Panu...”.

Stefania Buda

Skłócone, stojące po przeciwnych stronach „barykady” pań-
stwa zaborcze nie mogły już tym razem zatrzymać zmian, na
które tak bardzo czekał naród polski. Rosja wycofała się
z wojny w wyniku wewnętrznych problemów (rewolucja i upa-
dek caratu), natomiast Niemcy i Austro-Węgry znalazły się
wśród państwa pokonanych i zmuszone były na szerokie
ustępstwa podczas konferencji pokojowych.

10 listopada 1918 roku przybył do Polski zwolniony z twier-
dzy w Magdeburgu Józef Piłsudski, twórca Legionów Polskich
walczących w pierwszej wojnie światowej oraz główny propa-
gator wolnej, niezależnej Polski. Symboliczny powrót do kra-
ju stał się elementem dążeń do odbudowy silnego państwa.

Akt kończący okres walk – tj. 11 listopada stał się ziszcze-
niem marzeń pokolenia Polaków, dla których słowo „Ojczy-
zna” stało się synonimem bólu, tęsknoty, ale i marzeń, za któ-
re przelewali własną krew.

Dziś słowo „niepodległość” wciąż może wiele znaczyć,
wciąż może być symbolem pokolenia ludzi młodych, dla któ-
rych zawsze będzie kluczem do zrozumienia historii swojego
narodu.

Na koniec przytoczmy raz jeszcze słowa Marszałka Piłsud-
skiego „naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasłu-
guje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszło-
ści”. Dziś nie wolno nam zapominać o tych, dzięki którym
możemy żyć w wolnym, niepodległym kraju; tych dla których
„Ojczyzna” stała się symbolem marzeń popychających do
największych poświęceń.

Łukasz Gajdek

Odszedł „Złoty Świerszcz”
zespołu „Nosowiany”

Odzyskanie Niepodległości
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Czas powstania:
1979 rok.

Opis obiektu:
Kapliczka Matki Bożej Niepokalanej została wybudowana
z czerwonej cegły obłożona płytkami elewacyjnymi. Górna
część została wykonana z metalowej konstrukcji. Kapliczka
jest oszklona z czterech stron. Zadaszenie stanowi czterospa-
dowy dach, na którym znajduje się krzyż. W środku znajduje
się figura Matki Bożej. Całość jest ogrodzona metalowym,
ozdobnym płotem.

Historia, zwyczaje, legendy, motywy fundacji, autor,
warsztat:
Jan Lelek właściciel posiadłości w okresie II wojny światowej
walczył na froncie z okupantem niemieckim. Pewnego dnia
będąc w lesie podczas nalotu samolotów niemieckich i ob-
strzale artylerii modlił się do Matki Bożej o wstawiennictwo do
Pana Jezusa by cały i zdrowy wrócił do domu. Wtedy posta-
nowił, że jeżeli wróci żywy z frontu, jako wotum dziękczynie-
nia wybuduje kapliczkę z figurą Matki Bożej.

Właściciel obiektu, opiekun, udostępnienie, położenie na
gruncie:
Maria – córka Jana Lelek, zam. w Rzeszowie. Ogólnodostęp-
na.

Czas powstania:
1840 rok.

Opis obiektu:
W środku kapliczki znajdują się figurki św. Rocha, w dolnej
wnęce znajduje się figura Matki Bożej, a za nią figura Jana
Nepomucena. Kapliczka została odnowiona w 2008 r.

Historia, zwyczaje, legendy, motywy fundacji, autor, warsztat:
Według relacji Stefani Gajdek i Karoliny Janowskiej decyzja
o rozbudowaniu małej kapliczki św. Rocha, która wisiała na drze-
wie była następująca: Na terenie Niechobrza pojawiła się za-
kaźna, śmiertelna choroba zwana cholerą, która dziesiątkowa-
ła ludność. Lecz jednak zatrzymała się w tym miejscu, gdzie na
drzewie wisiała mała kapliczka św. Rocha. Według przekazów
ludowych mówiono: „Stanęło na drodze Roszysko i zatrzymało
chorobisko”. W dowód wdzięczności mieszkańcy wybudowali
pomiędzy dwoma lipami dużą kapliczkę. Jest to miejsce daw-
nego cmentarza cholerycznego. W latach 1960-2000 kapliczką
opiekowały się dwie siostry Anna i Zofia z domu Gargaś. Ufun-
dowały one również figury św. Józefa oraz Matki Bożej.

Właściciel obiektu, opiekun, udostępnienie, położenie na
gruncie:
Stanisława i Eugeniusz Chmielowie. Ogólnodostępna.

Sprostowanie do kapliczki św. Rocha z nr 3(82) 2013.

Zebrał i opracował: Eugeniusz Stopyra
Fot. Jacek Kalandyk

Kapliczki w Niechobrzu
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Tegoroczna edycja programu „Dzia-
łaj Lokalnie”, była już ósmą tego typu
inicjatywą realizowaną w Polsce przy
wsparciu środków z Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności i Akademii Roz-
woju Filantropii w Polsce. Od dwóch lat
projekt ten realizowany jest także w na-
szym regionie, na terenie czterech gmin:
Boguchwała, Błażowa, Lubenia i Chmiel-
nik przez Fundację Generator Inspiracji.
Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne
Lubcza wzięło udział w tej inicjatywie
j8uż po raz drugi.

W 2012 roku realizowano zadanie pt.
„Nasza piaskownica”, którego efektem
była budowa boiska do siatkówki pla-
żowej w centrum wsi Wola Zgłobieńska.
Przeprowadzono na nim kilka turniejów
w tej dyscyplinie, a bardzo dużym zain-
teresowaniem par z całego Podkarpacia
cieszyły się I Otwarte Mistrzostwa Gmi-
ny Boguchwała w Siatkówce Plażowej.
Zaangażowanie wolontariuszy w budo-
wę boiska przyniosło wymierny efekt,
gdyż w wakacyjne popołudnia jest ono
mocno oblegane przez amatorów tej
dyscypliny.

W ramach projektu
W bieżącym roku przygotowując pro-

jekt „Działaj Lokalnie VIII” Stowarzysze-
nie postawiło na promowanie krajoznaw-
stwa, regionalizmu oraz turystyki. Reali-
zowane zadnie nosiło tytuł, zaczerpnię-
ty ze staropolskiego powiedzenia „Cu-
dze chwalicie, swego nie znacie”. Prze-
prowadzono dwie główne imprezy.
Pierwszą z nich był Jesienny Rowerowy
Rajd do Źródeł Lubczy. Popularna ostat-
nio w Polsce turystyka rowerowa i tym
razem znalazła wielu zapaleńców. Na
dwóch trasach rajdu jechało łącznie po-
nad 50 uczestników w różnym wieku,
a najmłodsi podróżowali na rowerach
wraz z rodzicami. Po przejechaniu kilku-
nasto kilometrowych odcinków, spotka-
li się oni na wspólnym ognisku przy re-
zerwacie Wielki Las.

„Ocaliæ od zapomnienia”
Drugim działaniem było zorganizo-

wanie konferencji historycznej dotyczą-
cej dziejów najbliższej okolicy. Inspiracją
do zorganizowania konferencji były dwie

ważne dla lokalnej społeczności roczni-
ce: 700-lecia powstania parafii pod we-
zwaniem św. Andrzeja w Zgłobniu oraz
70 rocznica pacyfikacji przysiółka ścież-
ki w Woli Zgłobieńskiej. Wydarzenie pod
hasłem „Ocalić od zapomnienia” zorga-
nizowane zostało przez grupę młodych
wolontariuszy. Okolicznościowe refera-
ty przygotowali: ks. Sławomir Zych i Bar-
tosz Walicki „Parafia Zgłobieńska w okre-
sie staropolskim”, Ilona Bączalska „Pra-
dzieje Woli Zgłobieńskiej”, Bogdan Dzie-
dzic „Wola Zgłobieńska w czasie oku-
pacji hitlerowskiej”, Artur Wiktor „Losy
zabytkowego mienia podworskiego
w czasie parcelacji komunistycznej jesie-
nią 1944 r. na terenie powiatu rzeszow-
skiego” oraz Krzysztof Jarosz „ZWZ AK
Placówka Boguchwała – Racławówka
w latach 1939-45”. Dzięki pomocy Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Boguchwale
organizatorom udało się wydać okolicz-
nościowy biuletyn z tymi materiałami,
który po konferencji otrzymali wszyscy
uczestnicy. Zainteresowanie konferencją
było bardzo duże. W sali Ośrodka Kul-
tury w Woli Zgłobieńskiej zgromadziło
się blisko 100 osób. Wśród słuchaczy
byli bezpośredni świadkowie niektórych
tragicznych wydarzeń. W dyskusji głos
zabrał Edward Ożóg, który z dużym
wzruszeniem wspominał tragiczne chwi-
le z pacyfikacji na Ścieżkach. Dla słucha-
czy Koło Gospodyń wiejskich z Woli
Zgłobieńskiej przygotowało tradycyjne,
regionalne potrawy.

Realizacja obu tych projektów była
owocna i przyniosła wymierny efekt.
W działania zaangażowało się wielu wo-
lontariuszy Stowarzyszenia, ale także lo-
kalni mieszkańcy. Jednym z nadrzęd-
nych zadań było tworzenie dobra wspól-
nego, przy jednoczesnym budowaniu
więzi międzypokoleniowych. Organiza-
torzy liczą, że wiele z tych działań bę-
dzie kontynuowanych.

Maciej Dziedzic

„Cudze chwalicie swego nie znacie”,
czyli o projekcie „Działaj Lokalnie”
Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne Lubcza ju¿ po raz drugi wziê³o udzia³ w realizowanym

przez Fundacjê Generator Inspiracji projekcie „Dzia³a j Lokalnie”. W ramach jego realizacji
zorganizowano szereg imprez, zgodnie z zdaniem pod tytu³em „Cudze chwalicie swego nie
znacie”. Nadrzêdnym celem by³o zaanga¿owanie ludzi w ró¿nym wieku w aktywne spêdzenie
czasu wolnego na rowerach, czy te¿ pochylenie siê nad dramatyczn¹ histori¹ lokalnej ludno-
œci w czasie II wojny œwiatowej. Wszystkie inicjatywy przyci¹gnê³y spor¹ grupê uczestni-
ków, a w ich organizacji pomog³a zaanga¿owana grupa wolontariuszy.
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Z tym większym zainteresowaniem
przyjąłem zawiadomienie o organizacji
konferencji zgłobieńskiej pod tytułem
„Parafia pod wezwaniem św. Andrzeja
Apostoła w Zgłobniu w perspektywie hi-
storyczno – kulturowo – teologicznej”.
Organizacji tego zadania podjęło się lu-
belskie środowisko naukowe tj. Insty-
tut Leksykografii i Ośrodek Archiwów,
Bibliotek i Muzeów Kościelnych Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz
Parafia Rzymskokatolicka w Zgłobniu
przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Bo-
guchwale.

Uczestnicy konferencji

Udział w konferencji potwierdziło 10
osób, reprezentujących w większości
lubelskie środowisko lubelskie. Niewąt-
pliwie to stanowiło o sile konferencji
zgłobieńskiej. Prelegenci podjęli nie-
zmiernie interesujące kwestie związane
z historią wsi i parafii zgłobieńskiej czę-
sto ujmując tę problematykę w szer-
szym kontekście. Przykładem są usta-
lenia ks. prof. Anzelma Weissa odno-
szące się do znaczenia i roli parafii

w kulturze chrześcijańskiej Europy oraz
ks. dra Zbigniewa Krzyszowskiego, któ-
ry mówił o funkcji duszpasterskiej pa-
rafii. Z kolei ks. mgr Marcin Nabożny
skupił się na analizie kościołów para-
fialnych na terenie diecezji rzeszow-
skiej, których patronem jest św. Andrzej,
zaś ks. dr hab. Waldemar Pałęcki podjął
kwestię Wstawiennictwa św. Andrzeja
Apostoła w świetle formularzy mszalnych
Kościoła Zachodniego. Dr Robert Sawa
natomiast omówił treść wizytacji parafii
zgłobieńskiej przeprowadzonych w okre-
sie staropolskim, a w wielu aspektach
odkrywczy wykład dr Ewy Matyaszew-
skiej dotyczył architektury i sztuki ko-
ścioła zgłobieńskiego. Ks. dr hab. Wal-
demar Witold Żurek przybliżył postać
biskupa sufragana Andrzeja Pruskiego
(1682-1759), byłego proboszcza zgło-
bieńskiego, który w 1729 r. konsekro-
wał kościół w Boguchwale

Spoza środowiska lubelskiego na
konferencji obecny był przedstawiciel
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Sokołowie Małopolskim dr Bartosz
Walicki, który odniósł się do historii
parafii zgłobieńskiej. Muzeum Regio-

nalnego w Mielcu reprezentował mgr
Krzysztof Haptaś analizujący „Głos Rze-
szowski” wydawany w latach 1897-1920
pod kątem informacji dotyczących wsi
i parafii zgłobieńskiej. W imieniu Zespo-
łu Szkół im. Armii Krajowej w Zaczerniu
wystąpiła mgr Ewa Kłeczek-Walicka z re-
feratem na temat księży wywodzących
się z parafii zgłobieńskiej.

Podkreślić należy dużą staranność
organizatorów o to, aby przewidziany
program konferencji został w pełni zre-
alizowany. Ogromna w tym zasługa ks.
dra Sławomira Zycha, którego udział
w organizacji tego przedsięwzięciu wy-
daje się być kluczowy. Jemu chyba na-
leży przypisać to, że udało się do Zgłob-
nia zaprosić tylu znakomitych gości
i nadać odpowiednią rangę temu wy-
darzeniu. Od niego dowiedzieliśmy się,
że referaty wygłoszone na tej konferen-
cji zostaną opublikowane, jako zwarte
wydawnictwo. Dla historyków zajmują-
cych się tym regionem będzie to z pew-
nością oczekiwana i ważna publikacja.
Nie można pominąć udziału w tej kon-
ferencja ks. dra Henryka Borcza, histo-
ryka Kościoła przemyskiego i wybitne-
go znawcy przedmiotu, ponadto dyrek-
tora Archiwum Archidiecezji Przemy-
skiej, który dyskretnie czuwał nad jej
przebiegiem.

Konferencja zglobieńska z wielu
względów była ważna, a nawet poucza-
jąca. Książka o parafii zgłobieńskiej
oraz materiał pokonferencyjny stanowią
podsumowanie aktualnego stanu wie-
dzy na ten temat, ale jednocześnie od-
słoniły wiele kwestii spornych, do któ-
rych z pewnością w przyszłości trzeba
będzie wrócić. Pouczający jest sukces
tej konferencji, który powinien dać do
myślenia przyszłym organizatorom tego
rodzaju przedsięwzięć. Niektórzy sądzą,
że jest to zadanie proste, otóż nic bar-
dziej mylnego.

Sławomir Wnęk

Konferencja naukowa w Zgłobniu
12 paŸdziernika 2013 zorganizowano w Zg³obniu konferencjê naukow¹, której wio-
d¹cym tematem by³y obchody siedmiuset lat parafii zg³obieñskiej (1313-2013). Do-
daæ nale¿y, ¿e obchody tej rocznicy zapocz¹tkowano ju¿ w czerwcu ksi¹¿k¹ poœwiê-

con¹ tej parafii autorstwa ks. dra S³awomira Zych i dra Bartosza Walickiego. Dla
osób zajmuj¹cych siê t¹ tematyk¹ by³o to interesuj¹ce wprowadzenie w dzieje tej
parafii. To wyj¹tkowe wydarzenie i dlatego nale¿y je odnotowaæ. Na terenie gminy

Boguchwa³a po raz pierwszy zorganizowano konferencjê naukow¹ spe³niaj¹c¹ wy-
magania tego rodzaju przedsiêwziêcia.
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Komunikat dla rolników

Wniosek

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w OR ARiMR,
właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wnio-
sek składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę,
albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce poczto-
wej operatora wyznaczonego.

Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony oso-
biście albo przez upoważnioną osobę również za pośred-
nictwem Biura Powiatowego ARiMR (BP ARiMR), znajdują-
cego się na obszarze właściwości miejscowej OR ARiMR
właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Wnio-
sek o przyznanie pomocy, złożony za pośrednictwem BP
ARiMR, zostanie przekazany niezwłocznie do właściwego
OR ARiMR.

Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane wy-
łącznie w związku z wystąpieniem szkód powstałych w go-
spodarstwach w 2012 lub 2013 roku w wyniku wystąpienia
zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2-11a
ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rol-
nych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249,
z późn. zm.) tj.:

– przymrozków wiosennych – co oznacza szkody spowo-
dowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0°C, po-
wstałe w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca,
polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu ro-
ślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części;

– ujemnych skutków przezimowania – co oznacza szkody
spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprze-
niem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od
dnia 1 grudnia do dnia 30 kwietnia, polegające na całkowi-
tym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utra-
cie plonu lub jego części;

– suszy – co oznacza szkody spowodowane wystąpieniem,
w dowolnym sześciu dekadowym okresie od dnia 1 kwiet-
nia do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wod-
nego poniżej wartości określonej dla poszczególnych ga-
tunków roślin uprawnych i gleb;

– powodzi – co oznacza szkody powstałe wskutek: – zala-
nia terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód
płynących lub stojących,

- zalania terenów wskutek deszczu nawalnego,

- spływu wód po zboczach lub stokach na terenach gór-
skich i podgórskich;

– deszczu nawalnego – co oznacza szkody powstałe wsku-
tek deszczu o współczynniku wydajności o wartości co naj-
mniej 4; w przypadku braku możliwości ustalenia tego
współczynnika bierze się pod uwagę stan faktyczny i roz-
miar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie
o działaniach deszczu nawalnego;

– obsunięcia się ziemi – co oznacza szkody spowodowa-
ne przez zapadanie się ziemi oraz usuwanie się ziemi,
z tym że za szkody spowodowane przez:

- zapadanie się ziemi – uważa się szkody powstałe wsku-
tek obniżenia się terenu z powodu zawalenia się pod-
ziemnych wolnych przestrzeni w gruncie,

- usuwanie się ziemi – uważa się szkody powstałe wsku-
tek ruchów ziemi na stokach;

– lawiny – co oznacza szkody powstałe wskutek gwałtow-
nego zsuwania się lub staczania ze zboczy górskich lub
podgórskich mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub bło-
ta;

– gradu – co oznacza szkody powstałe wskutek opadu at-
mosferycznego składającego się z bryłek lodu;

– huraganu – co oznacza szkody powstałe w wyniku dzia-
łania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego
działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody
uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w naj-
bliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu;

– pioruna – co oznacza szkody będące następstwem wyła-
dowania atmosferycznego pozostawiającego bezsporne
ślady tego zdarzenia.

Warunki

Najistotniejszym warunkiem otrzymania takiego wspar-
cia jest powstanie w gospodarstwie na skutek działania jed-
nego z wyżej wymienionych zdarzeń, start w majątku pro-

Od 30 paŸdziernika do 12 grudnia 2013 r., czyli przez 30 dni roboczych, mo¿na sk³a-

daæ wnioski o przyznanie pomocy w ramach dzia³ania „Przywracanie potencja³u pro-
dukcji rolnej zniszczonego w wyniku wyst¹pienia klêsk ¿ywio³owych oraz wprowa-
dzenie odpowiednich dzia³añ zapobiegawczych”, które finansowane jest ze œrodków

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. O takie wsparcie staraæ
siê mog¹ rolnicy, którzy ponieœli straty w 2012 lub 2013 roku w wyniku dzia³ania, co
najmniej jednej z nastêpuj¹cych klêsk ¿ywio³owych: przymrozków wiosennych, ujem-

nych skutków przezimowania, suszy, powodzi, deszczu nawalnego, obsuniêcia siê
ziemi, lawiny, gradu, huraganu, pioruna.
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dukcyjnym i także w produkcji rolnej. Przy czym szkody
w majątku trwałym, czyli w budynkach, budowlach, maszy-
nach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sa-
dach lub plantacjach wieloletnich albo stadach podstawo-
wych zwierząt gospodarskich muszą wynieść co najmniej
10 tys. zł, natomiast straty w produkcji rolnej, czyli upra-
wach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach,
muszą osiągnąć powyżej 30% wielkości średniej rocznej
produkcji rolnej w gospodarstwie. Oba te warunki muszą
być spełnione łącznie w roku 2012 lub 2013.

W przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwie za-
równo w 2012 r., jak i w 2013 r., istnieje możliwość uwzględ-
nienia ich łącznie we wniosku, jeżeli są spełnione w każ-
dym z tych lat osobno warunki przyznania pomocy – czyli
zarówno w 2012 jak i w 2013 roku w gospodarstwie po-
wstały odpowiednio wysokie straty w majątku produkcyj-
nym jak i w produkcji rolnej.

Maksymalna kwota pomocy, jaką można przyznać na
jedno gospodarstwo rolne w okresie realizacji PROW na
lata 2007-2013, wynosi 300 tys. zł, refundacji podlega do
90% kosztów kwalifikowalnych, poniesionych przez rolnika
na inwestycje przywracające potencjał produkcyjny gospo-
darstwa. Pomoc może być przyznana na operację obejmu-
jącą wyłącznie inwestycje związane z prowadzeniem dzia-
łalności rolniczej, w tym m.in. budowę, przebudowę, remont
budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, za-
kup wyłącznie nowych maszyn lub urządzeń, wyposażenia
do produkcji rolnej, odtwarzanie lub wyposażanie sadów
lub plantacji wieloletnich, zakup stada podstawowego zwie-
rząt hodowlanych.

Kolejność przysługiwania wsparcia będzie ustalana
zgodnie z liczbą punktów przyznanych na podstawie kryte-
riów wyboru operacji tzn. wysokości wnioskowanej przez
rolnika kwoty pomocy oraz wysokości szkód (określonej
procentowo) w uprawach, zwierzętach gospodarskich lub
rybach.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym
szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach benefi-

Czas na aktywność
w gminie Boguchwała

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Boguchwale realizuje projekt systemowy „Czas

na aktywnoœæ w Gminie Boguchwa³a”. Projekt uzyska³ dofinansowanie z Wojewódz-
kiego Urzêdu Pracy, a jego wartoœæ na lata 2013-2015 to kwota 619.715,90 z³. Pro-
jekt zak³ada szereg dzia³añ, dziêki którym pomoc bêdzie udzielana 40 osobom, miesz-

kañcom Gminy Boguchwa³a.

cjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 13 września 2010 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rol-
nej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych
oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegaw-
czych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 877).

Treść rozporządzenia, dotyczącego przedmiotowego
działania, dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Formularz

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formula-
rze niektórych załączników do wniosku wraz z instrukcjami
ich wypełniania (wersja PROW 126/13/01) są udostępnione
na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl. Można je rów-
nież otrzymać w Oddziałach Regionalnych Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa (OR ARiMR).

Kontakt

Informacje na temat działania „Przywracanie potencjału
produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk
żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań za-
pobiegawczych” udzielane są w Podkarpackim Oddziale
Regionalnym ARiMR, al. Tadeusza Rejtana 36, 35-310
Rzeszów, tel. 17/875 60 00 oraz pod numerem bezpłat-
nej infolinii 0 800 38 00 84.

Gminę Boguchwała tworzy 10 miejscowości liczących
ponad 19 tysięcy mieszkańców. Zadaniem samorządu jest
tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu funkcjo-
nowaniu lokalnej społeczności. Należy zwrócić uwagę, że
największym zagrożeniem w tym obszarze jest proces dez-
integracji społecznej i związane z nim wykluczenie społecz-
ne. Do tej grupy głównie należą osoby korzystające ze

świadczeń pomocy społecznej, które zmagają się z takimi
problemami jak bezrobocie, trudna sytuacja materialna,
problemy w rodzinie.

Według danych PUP w Rzeszowie, w roku poprzedzają-
cym złożenie wniosku, w gminie Boguchwała zarejestrowa-
ne były 604 osoby, w tym 368 kobiet i 236 mężczyzn. Wyraź-
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nie widać, że w trudniejszej sytuacji znajdują się kobiety, co
więcej, ta tendencja wzrasta. Dowodem na to jest statystyka
MOPS, która potwierdza, że najwięcej klientów to osoby po-
zostające bez pracy.

Innym, bardzo ważnym aspektem tego problemu jest fakt,
że bezrobocie, choć dotyka jedną osobę, ma wpływ na całą
rodzinę. Pojawiająca się u osoby bezrobotnej frustracja, znie-
chęcenie, bezsilność, czy też brak motywacji do działania,
przekłada się na funkcjonowanie całej rodziny – zarówno
współmałżonka jak i dzieci. U najmłodszych może to się ob-
jawiać problemami wychowawczymi, lekceważeniem nauki,
a nawet sięganiem po różne używki. To z kolei może prowa-
dzić do rozluźniania więzi, do dezintegracji rodziny. Z da-
nych MOPS wynika, że bardzo często udzielana jest pomoc
ze względu na bezradność w sprawach opiekuńczo-wycho-
wawczych. Problem ten nasila się zwłaszcza w rodzinach
niepełnych jak i wielodzietnych.

Wyraźnie daje się zauważyć, że to kobiety najczęściej ko-
rzystają z pomocy MOPS – na 543 rodziny które zgłosiły się
po pomoc aż w 410 przypadkach wnioskodawcami były ko-
biety. Na podstawie wszystkich analiz można przyjąć, że na
20 statystycznych klientów MOPS, 15 to kobiety. Dlatego
w realizowanym Projekcie założono, że na 40 osób, które
można objąć pomocą, będzie minimum 29 kobiet.

Jak podkreślają specjaliści, często dużą przeszkodą
w odnalezieniu się na rynku pracy jest brak wiary we własne
możliwości, brak pewności siebie, nieodporność na stres.
Problemy mogą narastać im dłużej nie można znaleźć pra-
cy. Zwłaszcza, że pracodawcy szukają osób o konkretnym,
kierunkowym wykształceniu, lub oczekują, że potencjalny
pracownik będzie oprócz wykształcenia miał także dodatko-
we umiejętności lub uprawnienia jak np. prawo jazdy, upraw-
nienia kierowania wózkami widłowymi, znajomość obsługi
kas fiskalnych, fakturowania itp.

Poprzez udział w Projekcie Uczestniczki i Uczestnicy pod-
wyższą swoje kwalifikacje zawodowe, podniosą kompeten-
cje, a równocześnie poznają umiejętności autoprezentacji,
poruszania się na rynku pracy, nauczą się odpowiedniego
prowadzenia rozmowy z potencjalnym pracodawcą, tworze-
nia dokumentów aplikacyjnych. Istotne jest także, że dzięki
terapii psychologicznej będą potrafili bardziej pozytywnie po-
dejść do siebie i swoich możliwości na rynku pracy, znajdą
sposób na integrację rodziny, właściwe radzenie sobie z pro-
blemami wychowawczymi.

Pierwsza, 20-osobowa grupa Uczestników Projektu ma
już za sobą szkolenia z zakresu aktywnego doradztwa za-
wodowego, trening kompetencji i umiejętności społeczno-

Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

O g ł o s z e n i e  p ł a t n e

* * *

Projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Boguchwała” jest realizowany w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Poddzia-
łanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

zawodowych, a także terapię psychologiczną. Otrzymują tak-
że wsparcie w formie zasiłków celowych i specjalnych zasił-
ków celowych.

Trening kompetencji prowadzony był w 10-osobowych
grupach. Jego celem było wyposażenie Uczestniczek i Uczest-
ników Projektu w zestaw umiejętności życiowych umożliwia-
jących powrót do życia społecznego, a w konsekwencji po-
wrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. Natomiast szko-
lenie z zakresu aktywnego doradztwa zawodowego jak i tera-
pia psychologiczna odbywały się indywidualnie dla każdej
z osób uczestniczących w Projekcie. Zajęcia prowadzone
przez doradcę zawodowego obejmowały tematykę, która
pozwoliła na określenie predyspozycji zawodowych Uczest-
niczek i Uczestników Projektu. Dla każdego przewidziano po
3 godziny tego typu zajęć. Spotkania z psychologiem miały
natomiast pomóc w radzeniu sobie z problemami, pokazać
jak reagować na trudne sytuacje życiowe. Co bardzo istotne,
terapia miała pozytywny wpływ nie tylko na Uczestników
Projektu, ale również na osoby z ich otoczenia.

W listopadzie rozpoczną się kursy zawodowe. Ich tema-
tyka została wybrana pod kątem potrzeb lokalnego rynku
pracy, a głównym założeniem było zaoferowanie Uczestnicz-
kom i Uczestnikom Projektu takich dziedzin doskonalenia
zawodowego, które zwiększą ich szanse na znalezienie za-
trudnienia. W tej edycji Projektu zaplanowano cztery kursy:

– pełna księgowość,

– profesjonalny przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat.
B,

– nowoczesny sprzedawca ze znajomością obsługi kas fi-
skalnych, obsługi terminala kart płatniczych, fakturowania,

– nowoczesny pracownik hurtowni i magazynu ze znajomo-
ścią użytkowych programów komputerowych i kasy fiskalnej,
a także z uprawnieniami obsługi wózków podnośnikowych.

Ponadto osiem osób odbędzie staże w zakładach pracy
na terenie gminy Boguchwała. Staże to jeden z bardzo istot-
nych instrumentów aktywnej integracji, bo w ten sposób
wzrastają znacznie kompetencje zawodowe Uczestników
Projektu.

Warto podkreślić, że Projekt jest realizowany do 30 czerw-
ca 2015 roku, a rekrutacja do drugiej grupy będzie prowadzo-
na już na początku 2014 roku. W przyszłym roku kolejnych 20
osób może znacznie podnieść swoje kwalifikacje, zmienić na
lepsze sposób postrzegania siebie i swoich możliwości, a co
za tym idzie, znacznie zwiększyć swoje szanse na rynku pracy
i znaleźć ciekawe i satysfakcjonujące zatrudnienie.
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Czytelnicy polecają
„Duchy przesz³oœci”

„Duchy przeszłości” Wendy Webb to opowieść o dziewczynie, która z listu do-
wiaduje się, że jest zupełnie inna osobą, niż do tej pory była. List dostaje od matki,
która rzekomo nie żyła.

W poszukiwaniu swojego prawdziwego życia powraca na Wielkie Jeziora i tam
dowiaduje się o historii swojej rodziny, która okazała się tragiczną.

Hallie otrzymuje spadek, którym jest wspaniały dom jej sławnej matki. Jednak
dom skrywa w swoim wnętrzu upiory przeszłości.

Bohaterka spotyka na swojej zagubionej drodze miłość, która pomoże w walce
z duchami przeszłości i da początek nowemu życiu.

Książka jest znakomita, porywa do ostatniej strony. Jest momentami straszna.
Już dawno nie czytałam tak wciągającej historii.

Z miłą chęcią obejrzałam bym ekranizację tej książki. Myślę, że każdy z nas
w swoim życiu rodzinie posiada dychy z przeszłości, które niewyjaśnione powra-
cają w następnych pokoleniach.

„Duchy przeszłości” to pozycja, z którą z pewnością nie będziecie się nudzić.

Monika Moskal-Grębowska

Tuż po zakończeniu drugiej wojny
światowej Magda Janek przybywa nie-
mal bez środków do życia do walijskie-
go miasteczka Pontypridd, mając na-
dzieję na lepszą przyszłość dla siebie
i swojej córki, Heleny. Wojna przekreśli-
ła wszystkie jej zamierzenia, pragnie,
więc za wszelką cenę, by Helena osią-
gnęła to, o czym marzyła kiedyś ona
sama. Pontypridd lat sześćdziesiątych
jest miejscem dużych możliwości.

Przed atrakcyjną, pewną siebie He-
leną otwierają się szanse, o których jej
matce nawet się nie śniło. Ma dwadzie-
ścia jeden lat i szykuje się właśnie do
ślubu z przystojnym Nedem, gdy docho-
dzi do największej tragedii w szczęśli-
wym dotąd życiu dziewczyny. Niespo-
dziewanie umiera jej matka, a ona od-
krywa mroczną tajemnicę, sekret tak szo-
kujący, że jej matka zdecydowała się
zabrać go ze sobą do grobu.

Wraz z narzeczonym wyrusza do
Polski, jak się okazuje nie tylko po to,
żeby złożyć prochy ukochanej matki na
cmentarzu w jej rodzinnej miejscowości,
ale również, nieświadoma jeszcze tego
faktu, – aby odnaleźć swą prawdziwą
rodzinę.

Na miejscu, w rodzinnej wsi matki
okazuje się, że Adam Janek, którego

Catrin Collier – „Córka Magdy”, czyli wojna,

prawdziwa mi³oœæ i sekret z przesz³oœci

uważała za swojego ojca, jednak nim nie
był. Dlaczego w takim razie matka ją
okłamała, kto jest jej prawdziwym oj-
cem? Dokąd tak naprawdę przynależy
i kim jest? To pytania, na które Helena
szuka odpowiedzi. Nie wszyscy są przy-
chylni tym poszukiwaniom i jej samej,
jednakże pojawia się i wspomaga ją
ktoś, kto sprawia, że nie mamy pewno-
ści, czy Helena powróci do Walii i poślu-
bi Neda.

Autorka ukazuje nie tylko Anglię lat
sześćdziesiątych, ale również Polskę
z czasów drugiej wojny światowej i okre-
su „żelaznej kurtyny”. Bardzo sugestyw-
nie opisana jest bieda i zacofanie wsi
zabitej dechami na Zamojszczyźnie,
gdzie nie ma szkoły, kościół zamknięty
dla wiernych przez władze, a życie to-
warzyskie toczy się w barze, do którego
oczywiście kobiety miały wstęp wzbro-
niony. Ukazane jest spustoszenie w psy-
chice ludzi spowodowane polityką hitle-
rowców jak również i polskich władz po-
wojennych. A przede wszystkim ukaza-
na jest tragedia ludzi w czasie wojny.
Matki, które traciły dzieci, żony mężów,
panny narzeczonych. Czasy, w których
sąsiad bał się sąsiada, brat siostry, kie-
dy każde nieopatrznie wypowiedziane
słowo mogło być powodem do areszto-
wania.

Książka jednak napisana jest w taki
sposób, że trudno jest się od niej ode-
rwać od pierwszej do ostatniej strony.

Jest to świetna lektura dla młodego
pokolenia, dla którego tamte czasy są
często czystą abstrakcją znaną jedynie
z opowieści ludzi starszych lub z ekra-
nów telewizora.

Marta Mierzejewska
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Kultura

Lokalny Oœrodek Kultury „Razem”
w Niechobrzu:

– 1 września – 31 grudnia 2013 r. – Realizacja projektu „EDU-
KACJA DOBREGO RODZICA” – Projekt IX POKL Działanie
9.5/ Niechobrz,
– 1 września – 23 grudnia 2013 r. – „PORA NA PEŁNE ŻYCIE”
– Akademia Aktywnego Seniora – klub seniora, cykl spotkań
– Niechobrz, Mogielnica, Lutoryż,
– 1 października – 31 grudnia 2013 r. – „KULINARNY ŚWIAT”
– warsztaty kulinarne, warsztaty rękodzielnicze – realizacja pro-
jektu.

Lokalny Oœrodek Kultury „Wspólnota”

w Zg³obniu:

– listopad – grudzień 2013 r. – Warsztaty z zakresu zdrowe-
go żywienia i artystyczne w ramach realizacji projektu „Szkoła
i edukacja dobrego rodzica” Priorytet IX POKL Działanie
9.5/ Zgłobień,
– 16 listopada 2013 r. – Zabawa andrzejkowa w Zgłobniu,
– 30 listopada 2013 r. – Tradycyjne spotkanie andrzejkowe
„Muzyka u Stryka” w Nosówce,
– 8 grudnia 2013 r. – Spotkanie i zabawa ze św. Mikołajem
w Kielanówce,
– 15 grudnia 2013 r. – Gminne Spotkanie Wigilijne w Zgłobniu.

KALENDARZ IMPREZ

Gminna Biblioteka Publiczna
w Boguchwale:

– 15 listopada 2013 r. – promocja wydawnictw. Sala widowi-
skowa Urzędu Miasta w Boguchwale godz. 17:00,
– 30 listopada 2013 r. – „Urodziny Pluszowego Misia” w loka-
lu GBP w Boguchwale o godz. 10:00,
– grudzień 2013 r. – spotkania DKK GBP w Boguchwale oraz
4 filie GBP

Miejskie Centrum Kultury
w Boguchwale:

– 6 listopada 2013 r. – Warsztaty rękodzieła artystycznego
(ozdoby bożonarodzeniowe), Obchody Święta Niepodległości,
– 20 listopada 2013 r. – Eliminacje Rejonowe Podkarpackie-
go Konkursu Poezji Religijnej,
– 23 listopada 2013 r. – Zabawa andrzejkowa ZEiR,
– 30 listopada 2013 r. – Zabawa andrzejkowa TKKKR,
– 23 listopada 2013 r. – Warsztaty rodzinne – komunikacja
w rodzinie – zabawy twórcze dla dzieci,
– 5 grudnia 2013 r. – Warsztaty rękodzieła artystycznego
(ozdoby bożonarodzeniowe),
– 6 grudnia 2013 r. – Impreza Mikołajkowa dla dzieci,
– 31grudnia 2013 r. – Zabawa sylwestrowa.

Ostatnio miałem przyjemność po raz
kolejny sięgnąć po książkę „Pamiętniki
wampirów” autorstwa Lisy Jane Smith.
Lektura jest swoistą trylogią, składającą
się z trzech powieści – „Przebudzenie”,
„Walka” i „Szał”.

Zostały wydane w 1991 roku w Sta-
nach Zjednoczonych, a w 2008 roku za-
gościły na półkach księgarni w Polsce.

Akcja utworu toczy się w jesieni 1991
roku, w fikcyjnym mieście Fall’s Church,
ulokowanym w stanie Virginia w Amery-
ce. Tematem dzieła są losy Eleny Gilbert,
głównej bohaterki oraz nowoprzybyłego
do miasta Stefano Salvadore. Bohaterzy
drugoplanowi to Damon Salvadore, star-
szy brat Stefano, Bonnie McCullough
i Meredith Sulez, najlepsze przyjaciółki
Eleny. Idąc dalej, Mat Honeycutt, były
chłopak Eleny i Caroline Forbes, najwięk-
sza rywalka głównej bohaterki.

W utworze pojawia się jeszcze sze-
reg postaci epizodycznych, takich jak
chociażby siostra Eleny – Margaret Gil-
bert, czy ciocia Judith, będąca opie-
kunką bohaterek. Głównym wątkiem

Recenzja ksi¹¿ki Lisy Jane Smith pt. „Pamiêtniki wampirów”

– ksiêga I

w powieści są miłosne perypetie Eleny
i Stefano oraz wplątanego w owe przy-
gody Damona.

W fabule utworu pojawia się również
kilka wątków pobocznych jak np. intry-
ga Katherine, wątek profesora Saltzma-
na, paranormalne zdolności Bonnie, czy
sprawa zaginionego pamiętnika Eleny.

Książka ta wywarła na mnie wielce
pozytywne wrażenie. Nastrój, który wy-
stąpił w lekturze jest charakterystyczny
dla książek fantastyczno-romantycz-
nych. Niemniej owy klimat panujący
w fabule utworu bardzo mnie urzekł i po-
budził moje zainteresowanie do powie-
ści fantastycznych.

Mocną stroną utworu jest wartka, dy-
namiczna akcja z pikantnym dodatkiem
nieoczekiwanych zwrotów wydarzeń.

Fakt, który również mnie zachwycił
to opisanie miłosnej historii Eleny i Ste-
fano, które zasługuje na uznanie. Moją
ulubioną postacią jest Damon Salvado-
re, który według mojej oceny jest boha-
terem dynamicznym, a zarazem okrytym

płaszczem mroku i tajemniczości. Po-
czątkowo pojawia się, jako przystojny,
seksowny mężczyzna usiłujący nawią-
zać bliższe relacje z Eleną oraz pałający
niechęcią do swojego młodszego bra-
ta.

Z pozoru zły i zdemoralizowany zmie-
nia się w osobę zdolną do pomocy,
a nawet do okazania uczuć. Owa zmia-
na następuje głównie za sprawą Eleny.
Dalsze zmiany w jego osobowości za-
chodzą stopniowo w kolejnych czę-
ściach Pamiętników Wampirów.

Uważam, że książka jest bardzo do-
brym przykładem literatury fantastycznej,
przeznaczonej głównie dla młodzieży.
Polecam ją wszystkim, którzy lubią te-
matykę fantastyczną, bądź romantyczną
w utworach i serdecznie zachęcam do
przeczytania.

Marcin Sierżęga,
Uczeń Liceum Ogólnokształcącego

w Boguchwale,
Członek Dyskusyjnego

Klubu Książki
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Kultura

„Nigdy nie jest za

póŸno by próbowaæ

coœ zmieniæ!”
– koncert w Miejskim Centrum

Kultury w Boguchwale

23 paŸdziernika w Miejskim Centrum Kul-
tury w Boguchwale odby³ siê koncert „Na-
³ogi – droga donik¹d” w wykonaniu zespo-
³u Jacek Dewódzki & KONTRABANDA.

Wieloletni wokalista zespołu Dżem w swojej opowieści
i dialogu z młodzieżą w przystępny sposób dotykał wielu za-
gadnień, które z każdym dniem stają się co raz większym pro-
blemem młodych ludzi. Opowieść poparta przykładami doty-
czyła problemów dostępności alkoholu, narkotyków, papie-
rosów oraz pozornej ich atrakcyjności. Na spotkaniu padło
wiele mocnych sformułowań, miejmy nadzieję, zapadły na
podatny grunt – bo jak mówił muzyk: „nigdy nie jest za późno
by próbować coś zmienić!”.

Muzycy wykonali wiele szlagierów polskiej (i nie tylko) sce-
ny rockowo-bluesowej. W koncercie licznie uczestniczyła mło-
dzież z gimnazjum w Racławówce, Boguchwale oraz bogu-
chwalscy licealiści.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

MCK w Boguchwale

Tyrawa Wołoska to jedna z gmin Grupy Działa-
nia „Dolina Sanu”, z którą nawiązała partnerstwo
LGD „Trygon”. Zespół „Nosowiany” w ubiegłym roku
uczestniczył w warsztatach folklorystycznych w Ty-
rawie Wołoskiej wraz z miejscowym Zespołem Śpie-
waczo-Tanecznym „Tyrawianie”, do którego doszło
w efekcie pierwszego spotkania na „Taborze Paster-
skim – 2008”. Od pierwszego spotkania Zespół
utrzymuje kontakt z GOK Tyrawa Wołoska. 8 wrze-
śnia 2013 roku Zespół „Nosowiany”został zaproszo-
ny z występami gościnnymi na Festiwal Sztuki Lu-
dowej organizowany przez G.D. „Dolina Sanu”
i Dożynki Gminne.

Zespół w pełnym składzie (gr. seniorów i mło-
dzieży, 28 osób) zaprezentował widowisko obycza-
jowe w dwu odsłonach pt: „Dożynki i wieńcowiny”,
które było barwnym akcentem dawnej tradycji do-
żynkowej. Ten wyjazd przyczynił się do zacieśnie-
nia przyjaznych więzi z działaczami Tyrawy Wołow-
skiej oraz do poznania Słowackiej Grupy Folklory-
stycznej z Kamienicy nad Cirochou.

Przy okazji tego wyjazdu Zespół rekreacyjnie
zwiedził „Troję podkarpacką” w Trzcinicy, Regional-
ne Muzeum w Krośnie i ekspozycję przyrodniczą
Magurskiego Parku Narodowego w Krępnej.

Stefania Buda

„Nosowiany” w Tyrawie Wołoskiej
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Czy młodzi ludzie rapujący powstań-
cze piosenki oraz malujący biało-czerwo-
ne grafitti na murach miasta są patriota-
mi? Oczywiści, że są – odpowiedzieli gim-
nazjaliści, gdy zapytałam ich o wrażenia
i pytania cisnące się na usta po projekcji
filmu „Sierpniowe niebo – 63 dni chwa-
ły”. Zrealizowana w nowatorski sposób
wielowątkowa i poruszająca opowieść
jest bowiem hołdem złożonym młodym
Polakom walczącym w powstaniu, a prze-
kaz filmowy jest imponujący.

By nie być gołosłowną, zamieszczam
dwie recenzje naszych gimnazjalistek.

Barbara Żak

* * *
Dnia 25 września 2013 wspólnie

z klasą i ze szkołą pojechaliśmy do kina
Helios na film „Sierpniowe niebo – 63 dni
chwały”. Obraz wyreżyserowany przez
Irka Dobrowolskiego ukazuje realia Po-
wstania Warszawskiego. Jest adresowa-
ny do każdego odbiorcy, a w szczegól-
ności do młodzieży. Zachętą dla nas
nastolatków do obejrzenia go jest wy-
korzystanie w filmie popularnej w XXI
wieku muzyki hip-hopowej. Reżyser po-
prosił zespół Hemp-Gru, by zagrali so-
undtrack do filmu. Ale to nie wszystko.
Dobrowolski pozwolił, by raperzy – „Wil-
ku” i „Bilon” wystąpili w filmie jako akto-
rzy-amatorzy. Wszystko po to, by poka-
zać młodzieży, że w 2013 roku też moż-
na być patriotą i nie wstydzić się tego.

Ale muzyka nie była głównym celem
reżysera. Aby film okazał się sukcesem
należy mieć główną ideę, to ideą było
rzetelne ukazanie obrazu Powstania War-
szawskiego. Tylko jak połączyć teraźniej-
szość i historię Polski? Do tego celu re-
żyser musiał skompletować ekipę fil-
mową i obsadę. Tak, więc producentem
jest Anna Dobrowolska, zdjęcia do filmu
zebrał Romuald Lewandowski, sceno-
grafię, w kapitalny sposób oddającą re-
alia powstania, stworzyła Krystyna Bo-
sak, stylizacją zajęła się Pola Guźlińska,
która miała twardy orzech do zgryzienia,
gdyż odtworzenie strojów i atmosfery

Kultura

„Sierpniowe niebo – 63 dni chwały”
– Powstanie Warszawskie

z perspektywy współczesności
25 wrzeœnia 2013 r. uczniowie Gimnazjum im. ks. pp³k St. ̄ ytkiewicza w Boguchwale
wraz z nauczycielami uczestniczyli w projekcji filmu pt: „Sierpniowe niebo – 63 dni
chwa³y” w re¿yserii Ireneusza Dobrowolskiego. Film by³ wyœwietlany w kinie Helios
w Rzeszowie.

okresu wojennego nie jest łatwe. Ale na
szczęście poradziła sobie i stworzyła ide-
alną stylizację wojenną. Kostiumami za-
jęła się Magdalena Danielewicz.

Główny wątek filmu stanowi miłość
Basi do Staszka. Basia (Kaja Grabow-
ska) to energiczna i miła dziewczyna,
która bez uśmiechu nie wychodziła
z domu. W czasie powstania była wo-
lontariuszką. Staszek (Michał Sękiewicz)
to przystojny młodzieniec zakochany
w niej po uszy. Ale miał jeszcze jedną
miłość. Była nią Polska, za którą gotów
był oddać życie.

Kolejnym, ważnym wątkiem jest uka-
zanie życia ludzi w schronie, w którym
w ukryciu przed żołnierzami niemiecki-
mi chronili się cywile, m. in. dziadek Basi,
którego odwiedzała regularnie, pani
Robaczewska, zdradziecki stróż kamie-
nicy, matka ze swoim synem oraz star-
szy pan. Wszyscy w schronie nie wie-
dzieli o istnieniu profesora, który przez
500 dni ukrywał się w swojej klatce. Pro-
fesor to najbardziej intrygująca i tajem-
nicza postać ukrywająca się przed świa-
tem i ludźmi w swojej samotni. Został
wystylizowany przez grającego go
Krzysztofa Kolbergera na postać wielo-
znaczną – profesora, który ze stoickim
spokojem rejestruje rozgrywające się
przed jego oczyma wydarzenia, a może
ukrywającego się Żyda, a następnie za-
pisuje swoje obserwacje i refleksje na
marginesie starego manuskryptu. To
właśnie wśród jego zapisków pojawia się
również informacja o śmierci Basi, bo
Niemcy, niestety, po odnalezieniu ukry-
wających się w owej piwnicy cywilów,
bestialsko ich rozstrzelali.

Film bardzo mi się podobał, gdyż
mogłam poznać realia Powstania War-
szawskiego. Był dla mnie prawdziwą
lekcją historii. Teraz żyję ze świadomo-
ścią, że za naszą Polskę ginęło tak wie-
lu młodych ludzi. Gdyby nie to, że zgi-
nęli, dziś żylibyśmy pod zaborem nie-
mieckim lub rosyjskim. Bardzo się cie-
szę, że po tylu latach ktoś zaintereso-
wał się tematyką powstania. Wielkie

gratulacje dla reżysera za stworzenie
takiego dzieła.

Klaudia Kułak
Kl. II b Gimnazjum im. ks. ppłk St.

Żytkiewicza w Boguchwale

* * *
Moim zdaniem film Ireneusza Dobro-

wolskiego pt: „Sierpniowe niebo – 63 dni
chwały” wzbudza zaciekawienie widza.
Opowiada o Powstaniu Warszawskim oraz
nawiązuje do teraźniejszej Polski, co two-
rzy ciekawy kolaż wątków. Pokazuje też
postawy ludzi w stosunku do wojny i jej
problematykę. Podoba mi się to, że wątek
miłosny nie jest główny, przez co nadaje
filmowi innego charakteru. Jest w nim wie-
le ciekawie wykreowanych bohaterów,
choćby matka Basi, Milewski, czy młody
Niemiec, który znalazł powstańców w piw-
nicy. Jednak postacią, która mnie szcze-
gólnie zaintrygowała był to profesor. Bar-
dzo niewiele o nim wiemy, a konkretnie,
że jest od jedynym z narratorów. Pisze pa-
miętnik na marginesach starego manu-
skryptu. Chowa się wraz z nim w piwnicy,
ale znajduje się jakby bardziej w ukryciu,
przez co jest niezauważany i znajduje się
głębiej w całej sprawie. Bijącą od niego
mądrość i doświadczenie, a zarazem ota-
czająca go aura tajemniczości i niepew-
ności czyni z niego postać niemal
mroczną, a zarazem filozoficzną.

Na pewno mocną stroną filmu jest
muzyka. Autor wspaniale łączy rap z pio-
senkami powstańczymi. Świetnie jest
pokazane przemijanie. Pomimo tego, że
coś już odeszło do historii, nadal są lu-
dzie, którzy będą walczyć o pamięć
i prawdę. Mimo że inni będą próbować
zamieść pod dywan i zapomnieć.

Nieco słabiej wypadły sceny batali-
styczne i przeplatanie się tych dwóch
„światów”, bo film jest momentami nie-
spójny, przez co można się chwilami
pogubić. Mimo wszystko film jest god-
ny polecenia i warto go obejrzeć.

Dominika Bury
Kl. III a Gimnazjum im. ks. ppłk St.

Żytkiewicza w Boguchwale
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Szko³a

Projekt pełni funkcję edukacyjno-in-
tegracyjną społeczności szkoły oraz sta-
nowi uzupełnienie działań wychowaw-
czych, dydaktycznych i profilaktycznych.
Działania podjęte w ramach projektu
obejmują zajęcia w myśl, „Kiedy jeste-
śmy razem, to wszystko jest łatwiejsze”.

Program zajêæ

Dla dzieci w zintegrowanych grupach
zaplanowano następujące zajęcia:

• logopedyczne – prowadzone z dzieć-
mi niepełnosprawnymi oraz z typowymi
problemami dyslalicznymi, które powo-
dują zaburzenia komunikacji językowej
oraz utrudniają naukę. Podjęcie odpo-
wiednich działań terapeutycznych ma na
celu udzielenie pomocy dzieciom z dys-
funkcjami.

• Magiczna moc wyobraźni – zajęcia

„Kiedy jesteśmy razem,
to wszystko jest łatwiejsze”

W okresie od 2 wrzeœnia do 31 grudnia 2013 roku, w Szkole Podstawowej nr 2
w Niechobrzu realizowane jest zadanie publiczne Ministerstwa Edukacji Narodowej:
„Szko³a przyjazna i bezpieczna dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
– projekty promuj¹ce i upowszechniaj¹ce dzia³ania z obszaru bezpiecznego i efek-
tywnego funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szko-
³ach ogólnodostêpnych oraz integracyjnych, wspieraj¹ce indywidualizacjê kszta³ce-
nia oraz kszta³towanie przyjaznego i bezpiecznego klimatu w szkole”.

teatralno-muzycz-
ne. Uczestnicy pro-
jektu zdobędą umie-
jętności aktorsko-
muzyczne niezbędne
do przygotowania
przedstawienia, które
zostanie wystawione
przed rodzicami i ró-
wieśnikami.

• Chcemy umieć
więcej – zręczne
ręce – zajęcia manu-
alno-konstrukcyjne.
Zajęcia będą alternatywą do spędzania
czasu przed telewizorem, czy kompute-
rem. Będą formą zajęć relaksacyjnych,
uspokajających i ćwiczących koncentra-
cję uwagi.

• Chcę być zdrów jak ryba – zajęcia
kulinarne. W planie kółka uwzględnio-
ne będą najważniejsze zagadnienia

z zakresu organizacji i higieny żywienia,
powiązane dodatkowo z tematyką inte-
resującą dzieci, ze szczególnym uwzględ-
nieniem problemu właściwego odżywia-
nia: zdrowa żywność, niebezpieczeń-
stwa diet odchudzających.

Co przewiduje

dodatkowego projekt?

W projekcie przewidziane są czynne
spotkania ze sztuką: lekcje teatralne, wy-
jazd do filharmonii, teatru, uczestnictwo
w wystawach artystycznych oraz wy-
cieczka integracyjna wszystkich uczest-
ników objętych projektem.

Dopełnieniem wyżej wymienionych
działań będzie planowane doposaże-
nie szkoły w pomoce i sprzęt specjali-
styczny.

Podsumowaniem działań będzie pre-
zentacja dorobku dzieci: zaprezentowa-
nie się na scenie przed szerszą publicz-
nością oraz wystawa prac wykonanych
podczas zajęć.

Projekt angażuje także rodziców, któ-
rzy m.in. pomogą w przygotowaniu stro-
jów, dekoracji do spektaklu, wezmą
udział w zajęciach o charakterze kulinar-
nym, pogadankach.

SP nr 2 w Niechobrzu
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Światowy Tydzień Zwierząt
w Boguchwale

W ramach obchodzenia we wszystkich krajach na œwiecie Œwiatowego Tygodnia
Zwierz¹t w Boguchwale zosta³a zorganizowana wystawa zwierz¹t. Organizatorem
by³a Szko³a Podstawowa im. gen. Stanis³awa Maczka w Boguchwale.

Szko³a

3 października 2013 r. po raz 12
w Szkole Podstawowej im. gen. Stani-
sława Maczka w Boguchwale została
zorganizowania wystawa zwierząt. Wy-
stawcami byli uczniowie Szkoły Podsta-
wowej. Akcje tę zapoczątkowały na-
uczycielki podstawówki Irena Frankie-
wicz oraz Agnieszka Uryniak. Wystawa
ta była zorganizowana w ramach Świa-
towego Tygodnia Zwierząt, a dokładniej
Światowego Dnia Zwierząt przypadają-
cy na dzień 4 października, który ob-
chodzony jest od lat 20-tych ubiegłego
stulecia, w Polsce od 1993 roku. Data
4 października nie jest przypadkowa
jest to dzień ustawiony na cześć Św.
Franciszka z Asyżu, który jest patronem
ekologii i ekologów.

Wystawa miała charakter edukacyj-
ny związany z opieką zwierząt oraz
o godnym ich traktowaniu.

W czasie wystawy były zbierane pie-
niądze na przytulisko „Cztery łapy”
w Boguchwale oraz schronisko „Kun-
delek w Rzeszowie. Szkoła bierze
udział, w co rocznej akcji „Pomóżmy
zwierzakom” organizowaną przez Rze-
szowskie Stowarzyszenie Zwierząt.

Na imprezie obecna była również
weterynarz z Boguchwały, która rozda-
wała ulotki informacyjne o opiece nad
zwierzakami.

Na wystawie frekwencja dopisała,
jak co roku, uczniowie prezentowali
swoich ulubieńców od psów i kotów po
pająki ptaszniki czy też skorpiony oraz
chętnie opowiadali o nich.

Natalia, lat 10 przyszła z rocznym
kotkiem o imieniu Pepsi. Najbardziej

o imieniu Nela. Trzeci raz na wystawie.
Nela lubi bawić z kotkiem. Chętnie cho-
dzi na spacery z Julią.

Julia, lat 10 zaprezentowała swojego
pupila, który jest chomikiem i ma na imię
Tynio. Ulubionym zajęciem Tynia jest krę-
cenie się na karuzeli i objadanie się ziar-
nami słonecznika. Uwielbia spać. Julka
opiekuje się chomikiem sama.

Maks, lat 14 wystawiał pająki ptasz-
niki, patyczaki, skorpiony oraz straszy-
ki. Opieka nad tym dość nie typowym
„towarzystwem” zajmuje mu 2 godziny
w tygodniu. Głównie polega na zmia-
nie podłoża, karmieniu oraz spryskiwa-
niu wodą. Skorpiony oraz pająki, które
posiada nie są jadowite. Z owadami jest
drugi rok na wystawie. W domu posia-
da więcej patyczaków. Planuje hodow-
lę gekonów. Posiada również inne ga-
tunki pająków. Zawsze pasjonowały go
oryginale zwierzęta. Zaraził się tą pasją
od innych osób, które też posiadają po-
dobne „kolekcje”. Zaczęło się od mo-
mentu, kiedy na ogrodzie złapał pają-
ka. Wszystkie zwierzęta znajduję się w
pokoju Maksa. Tato podziela jego pa-
sję, mama zaś toleruje.

Dzieci, które brały udział w wystawie
otrzymały pamiątkowe dyplomy z po-
dziękowaniami.

Monika Moskal-Grębowska

lubi bawić się rękawiczkom Nastali oraz
uwielbia spać.

Kinga i Konrad prezentowali psa
o imieniu Welmuś albo Max. Piesek lubi
bawić się żabką i rybką na wędce, którą
zepsuł przez drogę na wystawę. Opiekują
się razem swoim psem.

Julia, lat 10 przyszła z pieskiem
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Ocalić od zapomnienia
„Cudze chwalicie, swego nie znacie” to tytuł projektu realizowanego przez

Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne „Lubcza, w ramach programu „Działaj Lo-
kalnie VIII”, organizowanego przez fundację Generator Inspiracji, a finansowa-
nego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańską Fun-
dację Wolności.

Głównymi zadaniami w ramach projektu była organizacji: „Jesiennego Rajdu
Turystycznego od Źródeł Lubczy” oraz konferencji popularno-naukowej „Ocalić od
Zapomnienia”.

Do głównych celów tych działań należała aktywizacja społeczna mieszkańców
dorzecza rzeki Lubcza w zakresie upowszechnienia historii regionu, aktywnego
wypoczynku, promowania walorów przyrodniczych i krajoznawczych najbliższej
okolicy.

Uczniowie z Boguchwały z wizytą
w słowackiej Sninie

Od 9 do 10 paŸdziernika 2013 r. uczniowie ze Szko³y Podstawowej z Boguchwa³y oraz
Zespo³u Szkó³ z Rac³awówki goœcili w s³owackiej Sninie. Wizyta odby³a siê w ra-
mach projektu dofinansowanego ze œrodków Programu Wspó³pracy Transgranicznej
Polska-Republika S³owacka 2007-2013.

Szko³a / Wydawnictwa

Projekt realizowany był w partnerstwie z Gminą Bogu-
chwała i stanowi kolejny element trwającej od ubiegłego roku
współpracy ze Sniną.

W ramach projektu polscy i słowaccy uczniowie uczest-
niczyli w konkursie jazdy na rolkach.

Rywalizacja była zacięta. Uczniowie z naszej Gminy
w białych koszulkach z logo Gminy godnie promowali Bo-
guchwałę w jeździe na czas na 100 m i jeździe slalomem.

Dodatkowe zajêcia

Wyjazd miał również wymowę poznawczą, oprócz zajęć
rekreacyjnych dzieci uczestniczyły w wyjazdach, m.in do Ob-
serwatorium i Parku Narodowego „Połoniny”. Planetarium,
wybudowane w ramach projektu „Karpackie Niebo”, jako
działanie na rzecz rozwoju przygranicznych regionów Sło-
wacji i Polski, wzbudziło największe zainteresowanie wśród
uczestników.

W wolnych chwilach młodzież chętnie uczestniczyła
w zajęciach rekreacyjnych, grając w ping-ponga, piłkarzyki,
czy bilard.

Opiekunami wyjazdu byli nauczyciele: Renata Ludera ze
Szkoły Podstawowej z Boguchwały oraz Renata Salomon
i Łukasz Bubicz z Zespołu Szkół z Racławówki.

Pobyt w całości sfinansowany był przez słowackiego part-
nera, odbywał się pod patronatem Burmistrza Boguchwały.

UM
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W wyjazdowym meczu zespół prowa-
dzony przez Grzegorza Masłowskiego
w dobrym stylu pokonał Tęczę Dom-Bud
Żołynia 3:0, w setach do 20, 22 i 17.

Udany debiut w drużynie zaliczyli
pozyskani przed sezonem Mateusz Ho-
łobut, Marcin Ziarnik i Filip Płonka. Już
za tydzień Lubczę czeka wyjazdowy,
derbowy pojedynek z rzeszowskim AZS-
em. Pierwsze spotkanie w roli gospoda-
rza w hali w Niechobrzu siatkarze Sto-
warzyszenia rozegrali 9 listopada 2013
roku.

12 października 2013 r. sezon rozpo-
częły natomiast siatkarki Lubczy, które
w hali sportowej Szkoły Podstawowej
w Kielanówce o godz. 17.00 podjęły Po-
lonię Przemyśl.

Ró¿ne / Sport

Siatkarze Lubczy rozpoczęli sezon
5 paŸdziernika 2013 r. rywalizacjê w III Lidze rozpoczêli siatkarze Lubczy Rac³awów-

ka. By³a to dla nich bardzo udana inauguracja.

Dla amatorów aktywnego spędzania
czasu oraz turystów, w centrach każdej
miejscowości naszej gminy, zamontowa-
no tablice informacyjne ułatwiające po-
ruszanie się po ścieżkach i atrakcyjnych
miejscach Boguchwały.

Naniesione na tablice mapy wskazują
infrastrukturę drogową, przebieg ścieżek
rowerowych, lokalizację domów kultury,
kościołów, zabytków, obiektów sporto-
wych i rekreacyjnych. Tablice zawierają
także zdjęcia najciekawszych miejsc da-
nej miejscowości.

Całkowity koszt inwestycji to ponad
38 tys. zł, z czego blisko 25 tys. zł stano-
wi dofinansowanie ze środków Unii Eu-
ropejskiej. Projekt realizowany w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.

UM

Nowe tablice wskażą atrakcyjne
miejsca naszej gminy

Blisko 50 km tras rowerowych, rezerwat „Wielki Las”, zespo³y podworskie w Bogu-
chwale, Zg³obniu i Nosówce, Krzy¿ Milenijny, malownicze krajobrazy – to tylko nie-

które z walorów turystycznych naszej Gminy.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Ju¿ po raz drugi od 2 do 4 paŸdziernika
2013 roku, uczniowie z Gimnazjum w Ra-
c³awówce, Niechobrzu i Boguchwale
wziêli udzia³ w wyjeŸdzie do Czech, gdzie
uczestniczyli w Miêdzynarodowych Zawo-
dach Lekkoatletycznych o Puchar Staro-
sty Miasta Bystrzyca nad Pernstejnem.

Delegacja młodzieży z Gminy Boguchwała pod opieką Mał-
gorzaty Wojtowicz i Małgorzaty Porczak oraz Pawła Czacha wy-
jechała na zaproszenie Karela Paciska Burmistrza Bystrzycy.

Gmina Boguchwała podpisała z Bystrzycą w Czechach
deklarację o wzajemnej współpracy, która polega m.in. na wy-
mianie młodzieży i organizacji wspólnych imprez sportowych.

Sportowe zmagania
Gimnazjaliści reprezentowali gminę, występując, jako je-

dyna reprezentacja z Polski. Oprócz czeskich drużyn w zma-
ganiach uczestniczyły również grupy uczniów ze Słowacji
i Węgier. Grupa młodzieży z Gminy Boguchwała, która, na co
dzień uczy się w trzech różnych gimnazjach stanowiła zgraną
drużynę, wspierając się wzajemnie podczas całych zawodów.
Uczniowie brali udział w następujących konkurencjach: bieg
60 m, bieg 400 m, bieg 800 m, sztafeta 4 x 150 m, skok w dal,
skok wzwyż, pchnięcie kulą.

Sportowcy uzyskali bardzo dobre wyniki, zdobywając:
• I miejsce w biegu na 400m – Izabela Baran
• I miejsce w sztafecie 4 x 150m chłopców – Dominik Chu-
dzicki, Patryk Mytych, Adrian Borowiec, Dominik Rejment
• II miejsce w skoku w dal dziewcząt – Weronika Pietrucha
• II miejsce w pchnięciu kulą – Aleksandra Niedziałek
• II miejsce w skoku wzwyż – Paweł Soroka
• III miejsce w skoku w dal – Patryk Mytych
• III miejsce w sztafecie 4 x 150m dziewcząt – Gabriela Bać,
Aleksandra Gołąb, Izabela Lelek, Weronika Pietrucha.

Małgorzata Wojtowicz, Paweł Czach

2 paŸdziernika 2013 r. na stadionie Re-
sovii w Rzeszowie, w ramach Gimnazja-
dy Szkolnej, odby³y siê Wojewódzkie Mi-
strzostwa w Lekkiej Atletyce.

Duży sukces w kategorii biegowej na dystansie 100 m od-
niosła uczennica Gimnazjum w Racławówce Natalia Wróbel.

Pierwszy swój bieg eliminacyjny wygrała z czasem 13.80
s (nowy rekord życiowy), a w finale uzyskała czas 13.93,
który ostatecznie dał jej piąte miejsce.

Tydzień wcześniej Natalia została również mistrzynią po-
wiatu rzeszowskiego.

Jest to największy sukces tej zawodniczki w dotychcza-
sowej amatorskiej karierze sportowej.

SP w Racławówce

Sport

Sukces uczennicy Gimnazjum w Racławówce

Gimnazjaliści na Międzynarodowych
Zawodach Lekkoatletycznych w Czechach
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Og³oszenia

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: 17 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 17 87 15 355 lub
zostaw w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Boguchwale.

SERDECZNIE ZACHÊCAMY!!!

WYKAZ ABONENTÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W BOGUCHWALE



Podróże z biblioteką
- relacja ze spotkania pn. „Gruzińskie klimaty”



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie dodatkowych zadań na
„małe projekty” tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy

w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Trygon - Rozwój i Innowacja”

działającej na terenie gmin: Boguchwała, Lubenia, Świlcza

Gminny Punkt Informacyjno-Promocyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Inno-
wacja”, ul. Tkaczowa 146; 36-040 Boguchwała w godzinach od 9.00 - 17.00.
Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym
w niniejszym ogłoszeniu.

1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.prow.podkarpackie.pl
2. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl
3. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem www.arimr.gov.pl

1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.prow.podkarpackie.pl
2. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl
3. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem www.arimr.gov.pl

Limit dostępnych środków na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe
projekty” w 2013 r. wynosi 225 120,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100)

1. Operacja musi przyczyniać się do realizacji jednego celu ogólnego, a w ramach niego 1 celu szczegółowego LSR oraz
przypisanego mu przedsięwzięcia.

2. Operacja musi obowiązkowo spełniać „kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR”, dla działania „małe
projekty”

3. Minimalna liczba punktów, dla operacji „małe projekty” to uzyskanie powyżej 30 pkt. w ocenie punktowej według
lokalnych kryteriów wyboru.

1. Gminnym Punkcie Informacyjno-Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój
i Innowacja” ul. Tkaczowa 146; 36-040 Boguchwała (pokój 31) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00
oraz pod numerami telefonów: 17 870 15 79; 698 166 371.

2. Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” w Świlczy, 36-072 Świlcza 168
(pokój 25) w każdy wtorek w godzinach od 7.30 do 15.30, tel. 17 867 01 19.

3. Gminnym Punkcie Informacyjno-Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Inno-
wacja” w Lubeni 36-042 Lubenia 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30, tel. 17 850 39 26.

Termin składania wniosków: od 28 października 2013 r. do 15 listopada 2013 r.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

Kryteria wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty”
- dodatkowe zadania określone przez Lokalną Grupę Działania, w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryterium na
podstawie, którego ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych
do wyboru operacji, udostępnione są na stronach internetowych:

Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej
Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania dla operacji zgłaszanych w ramach działania „małe projekty”:

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:




