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Krajowa Mapa Zagrożeń Spis treści
Bezpieczeństwa
Wiadomości samorządowe:

Czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Chcesz wiedzieć? Możesz
mieć na to wpływ. Reaguj na zagrożenia i podziel się swoimi spostrzeżeniami. Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagrożeniach
występujących w Twojej okolicy. Następnie Policja będzie te sygnały weryfikować.
Jeśli informacje się potwierdzą, Policja
wprowadzi je wprost na mapy. Dzięki temu
rozwiązaniu na mapach znajdą się bardziej
szczegółowe informacje, dotyczące również niższych szczebli podziału terytorialnego, w tym dzielnic, osiedli.
Na mapie znajdują się informacje
m.in. o przestępstwach najbardziej

uciążliwych społecznie, ale także zostały uwzględnione wybrane kategorie
przestępstw gospodarczych, informacje
o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.
UWAGA! „Mapa” nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.
Mapę można odnaleźć pod adresem:
mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html
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Dzień Żołnierzy Wyklętych
Innowacje pedagogiczne w Niechobrzu
Uczniowskie Oscary rozdane
Rekolekcje w rytmie rapu
VII Gminny Konkurs Regionalny
w Racławówce
Ziemia dzieciństwa – wspomnienie
Tadeusza Nalepy
Uniwersytetu Aktywni Plus – Skamienieliny
fliszu karpackiego. Wykład otwarty

Edukacja:

13 Uczniowie z Nosówki mistrzami powiatu
rzeszowskiego

13 Szacunek i wsparcie podczas meczu
Asseco Resovii

13 Nowa tablica interaktywna

w boguchwalskim przedszkolu

14 Strażacka lekcja w Lutoryżu
14 Erazmus Plus. Międzynarodowa wizyta
młodzieży i nauczycieli w Boguchwale

informuje że w każdy wtorek w godzinach 9:30 do 11:30 w naszym biurze w Boguchwale Plac Rynek 2 (budynek MCK) pokój 1.01 są dyżury Członków Zarządu Klubu.
W trakcie dyżuru będzie można zapoznać się z ofertą stowarzyszenia, uzyskać
porady z zakresu działalności gospodarczej, składać propozycje tematów i zakresu
szkoleń dla przedsiębiorców.
Naszym celem jest wspieranie przedsiębiorczości na terenie naszej Gminy.
Zapraszamy wszystkich chętnych
Zarząd Klubu
wiadomości

Boguchwalskie

Czekamy na sygnały
Napisz: Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 146, 36-040 Boguchwała
e-mail: gbp@boguchwala.pl
Zespół redakcyjny: Irena Jakubiec, Damian Drąg
Wiadomości do zakładki „Wiadomości samorządowe”
przygotowują pracownicy Urzędu Miejskiego w Boguchwale
Skład i druk: Drukarnia Laser-Graf Wojciech Włostowski, tel. 24 366 88 82
Nasza strona w Internecie: www.boguchwala.pl
Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji publikowanych tekstów oraz korespondencji, a także opatrywania własnymi tytułami. Wydawca nie zwraca niezamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów a nie wydawcy.

14 Zdrowo jemy zdrowo rośniemy
15 Szkoła Podstawowa Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale

15 Zaproszenie – plakat Noc Bibliotek

Kultura i rozrywka:

16 Tydzień Kobiet w Miejskim Centrum Kultury
16 Kalendarz imprez
16 Zaproszenie – plakat Podkarpackie
Wiosenne Spotkania

Sport:

17 Siatkarze Lubczy mistrzami III ligi
17 Boguchwalscy bokserzy najlepsi
w Mistrzostwach Podkarpacia

17 Bieg Boguchwała-Wisłoczysko

Korespondencja:

18 Aplikacje mobilne w kulturze i edukacji
18 „W płomieniu naftowej lampy” wiersz
M.A. Łypa

18 Artgaleria WB
wiadomości

Boguchwalskie

3

Informacje samorządowe
Wiadomości

Z Kalendarza
Burmistrza:
 24.02 - posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania
„Trygon - Rozwój i Innowacja”
 25.02 - Walne Zebranie Stowarzyszenia Sportowo-Turystycznego „Lubcza”
 27.02 - zebranie Zarządu Stowarzyszenia Rzeszowskiego
Obszaru Funkcjonalnego
 01.03 - Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych” w Rzeszowie
 03.03 - spotkanie z posłem Wojciechem Buczakiem
 09.03 - Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale
 09.03 - posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania
„Trygon - Rozwój i Innowacja”
 14.03 - spotkanie z radnymi Rady Miejskiej
 15.03 - narada roczna kadry kierowniczej PSP Powiatu
Rzeszowskiego w Siedliskach
 17.03 - spotkanie wójtów i burmistrzów Związku Gmin PKS

 17.03 - koncert zamykający „Tydzień Kobiet” w Miejskim
Centrum Kultury
 20.03 - spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
 21-22.03 - Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich w Serocku
 23.03 - spotkanie z dyrektorami gminnych placówek
oświatowych
 24.03 - spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
 28.03 - Zgromadzenie Związku Gmin PKS
 30.03 - Sesja Rady Miejskiej
 05.04 - spotkanie ze Starostą Rzeszowskim Józefem Jodłowskim
 06.04 - spotkanie z dyrektorem GDDKiA Rzeszów Bogdanem Tarnawskim
 06.04 - spotkanie z dowódcą 21. Batalionu Dowodzenia
w Rzeszowie ppłk Zbigniewem Cabała
 07.04 - posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja”
 09.04 - Misterium Męki Pańskiej w Niechobrzu

Jak będzie wyglądała sieć szkół
w roku szkolnym 2017/2018
Od 1 września 2017 roku na terenie Gminy Boguchwała będzie obowiązywała nowa sieć
szkół. Władze samorządowe zostały zobligowane do dostosowania obecnie funkcjonujących placówek do nowych przepisów oświatowych.
W ustawie Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 roku została ustalona struktura szkolnictwa, która docelowo będzie
obejmowała m.in. ośmioletnią szkołę podstawową oraz czteroletnie liceum ogólnokształcące. Reforma ustroju szkolnego
wymaga kilkuletniego okresu przejściowego. Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018, w którym nie będzie już
prowadzone postępowanie rekrutacyjne do pierwszej klasy
gimnazjum. Ostatni rocznik uczniów klas III ukończy gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019.
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Dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe, z dniem
1 września 2017 roku, staną się ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Wyjątek stanowi Szkoła Podstawowa im. ks. Jana
Twardowskiego w Zarzeczu, która zostanie przekształcona
w czteroklasową szkołę podstawową. Gimnazjum w Boguchwale zostanie włączone w struktury Szkoły Podstawowej im.
gen. Stanisława Maczka w Boguchwale. Zespoły szkół w Niechobrzu i Racławówce, w których obecnie funkcjonują szkoły
podstawowe i gimnazja, zostaną przekształcone w ośmioletnie
szkoły podstawowe. Klasy
gimnazjalne przy szkołach
podstawowych będą prowadzone do 2019 roku.
Utworzenie nowej sieci
szkół poprzedziły analizy
danych demograficznych,
a także analizy obecnie
funkcjonujących placówek.
Dostosowując sieć szkół do
nowego ustroju szkolnego zadbano o kontynuację
tworzenia jak najlepszych
warunków do nauki, m.in.
optymalnego dostępu dzieci
do szkół, zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej oraz
infrastruktury okołoszkolnej
– tłumaczy zastępca burmistrza Ewa Śliwa.
UM

Wiadomości samorządowe

Sesje Rady Miejskiej
w Boguchwale

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale
odbyła się 9 marca 2017 roku. Podczas posiedzenia podjęto uchwały sprawie:

 Projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i
gimnazjów prowadzonych przez gminę Boguchwała do nowego
ustroju szkolnego,
 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka gmina Boguchwała - etap IIIa,
 Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt,
 Nabycia nieruchomości położonych w Boguchwale pod drogę,
 Nabycia na rzecz gminy Boguchwała nieruchomości położonych
w Mogielnicy pod drogę,
 Nabycie nieruchomości nr 1391/5położonej w Nosówce pod
drogę,
 Nabycie nieruchomości nr 1624/107 położonej w Boguchwale
od ANR,
 Nadanie nazw ulic w Boguchwale,
 Nabycia działek nr 1624/105 i 1624/121 w Boguchwale,
 Nabycia działek w Niechobrzu i Woli Zgłobieńskiej,
 Nieodpłatnego przejęcia lokalu mieszkalnego w Boguchwale,
 Zmieniająca uchwałę dot. powierzenia przez gminę spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o w Boguchwale realizacji zadania
zimowego utrzymania dróg i chodników, utrzymanie gminnego oświetlenia ulicznego i urządzeń elektrycznych w obiektach
gminy,
 Wyrażenia zgody na przejęcie zadania i zawarcie porozumienia,
 Przystąpienia gminy do realizacji projektu pn. ,,Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców
poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”,
 Przystąpienia gminy do realizacji projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF -projekt parasolowy”,
 Uchwalenia Studium rozwoju transportu publicznego ROF,
 Zawarcia porozumienia ze Starostą Rzeszowskim,
 Przystąpienia Gminy Boguchwała do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego,
 Zabezpieczenia przez Gminę Boguchwała wkładu własnego do
realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Ponadto podczas sesji przedstawiono informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2016 roku. Sprawozdania
zaprezentowali Komendant Komisariatu Policji w Boguchwale,
Komendant Gminny ZOSP RP oraz Komendant Straży Miejskiej Mirosław Korczyński. Dodatkowo przedstawiono raport z wykonania
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów ich realizacji.

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale
odbyła się 30 marca 2017 roku. Podczas posiedzenia podjęto uchwały sprawie:
 Przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 20172019,
 Dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez gminę,
 Zmiany uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała-Wisłoczysko,
 Podwyższenia kapitału zakładowego,
 Zmiany budżetu gminy,
 Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 Zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2017 roku
 Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków,
 Nadania nazwy ulicy w Boguchwale,
 Nabycia na rzecz gminy nieruchomości nr 692/5, 682/11, 681/2,
680/2 położonych w Boguchwale,
 Nabycia na rzecz gminy nieruchomości nr 255/2, 251/4, 231/2 położonych w Boguchwale,
 Nabycia na rzecz gminy nieruchomości nr 1100/2, 1100/3 położonych w Boguchwale,
 Powierzenia przez Gminę Boguchwała spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. utrzymania dróg gminnych i zapobiegania bezdomności zwierząt,
 Przystąpienia gminy do realizacji projektu,
 Przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała.
Ponadto podczas sesji zostało zaprezentowane sprawozdanie
dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań z
zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją zadań
oraz informacja o stanie transportu publicznego na terenie Gminy Boguchwała.
UM

Nowe nazwy ulic w Boguchwale
30 marca Rada Miejska w Boguchwale zdecydowała o nadaniu nazwy kolejnej ulicy na
terenie miasta. Wprowadzenie nowych nazw
ma na celu poprawę ładu przestrzennego
oraz usystematyzowanie i ułatwienie lokalizacji indywidualnych posesji, z którą utrudnienia mają np. firmy spedycyjne, czy służby
ratunkowe.
Proces zmian nazewnictwa ulic na obszarze miasta Boguchwała rozpoczął się w 2015 roku od przebudowanego terenu
byłego gospodarstwa rolnego. Centralne położenie na obszarze miasta Boguchwała oraz reprezentacyjny charakter placu
uzasadniały nadanie nazwy Rynek.
wiadomości

Boguchwalskie

5

INFORMACJE

Nowe nazwy pojawiły się także na terenie budowanego przez Towarzystwo
Budownictwa Społecznego osiedla mieszkaniowego. Patronami ulic zostali polscy
pisarze Adam Mickiewicz, Jan Kasprowicz,
Stanisław Wyspiański i Mikołaj Rej. Rozwój budownictwa przyczynił się także do
konieczności ustalenia nowych adresów
przyporządkowanych do ulicy Boczna

Techniczna. Funkcjonujące dotychczas numery posesji powodowały często trudności
ze zlokalizowaniem danego adresu.
W roku bieżącym, na wniosek społecznego
Komitetu Zmiany Nazwy Ulicy, na poszczególnych odcinkach ulicy Bocznej Technicznej utworzono ulice Uroczą, Przytulną
i Wspólną. Obecnie na uprawomocnienie
oczekuje zmiana nazwy kolejnego odcinka

ul. Bocznej Technicznej (od przejazdu kolejowego w stronę GPZ) na ulicę Gajową.
Mieszkańcy nie muszą wymieniać
dokumentów tożsamości do czasu, aż
stracą ważność. Powinni pamiętać jednak o tym, że zmianę swojego adresu
należy zgłosić we właściwych instytucjach, z których usług korzystają.

Bezpieczeństwo publiczne
w 2016 roku

Poczucie bezpieczeństwa wpływa na jakość życia i rozwoju społeczności lokalnej. Działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy podsumowała Straż Miejska,
Policja oraz Ochotnicze Straże Pożarne.
W ramach XXXVIII Sesji Rady Miejskiej
w Boguchwale sprawozdania za 2016 rok
zaprezentowali Komendant Komisariatu
Policji w Boguchwale asp. sztab. Dariusz
Woźny, Komendant Gminny ZOSP RP
Mariusz Gajdek oraz Komendant Straży
Miejskiej Mirosław Korczyński. Przedstawione dane wskazały na poprawę stanu bezpieczeństwa w stosunku do roku
2015.

Policja
Komisariat Policji w Boguchwale swoim zasięgiem obejmuje teren Gminy Boguchwała oraz Gminy Lubenia. Funkcjonariusze zanotowali spadek postępowań,
a wskaźnik wykrycia wzrósł o 50%. W 2016
roku zmniejszyła się m.in. ilość kradzieży,
nietrzeźwych kierowców oraz postępowań
dot. przemocy w rodzinie. Przeprowadzono 352 postępowań związanych z wykroczeniami. Policjanci nałożyli 167 mandatów, jednak dwukrotnie zwiększyła liczba
pouczeń. Zwiększyła się także ilość patroli
oraz spotkań z mieszkańcami.
Na bezpieczeństwo na terenie gminy,
oprócz stanu kadrowego komisariatu,
wpływa również sprzęt, którym dysponują
policjanci. Obecnie funkcjonariusze dysponują 3 samochodami. Dzięki przychylności
Burmistrza Boguchwały oraz Rady Miejskiej w tegorocznym budżecie zostały zabezpieczone środki finansowe na wsparcie
zakupu nowego pojazdu. W ubiegłym roku
na rzecz komisariatu zostały przekazane
4 drukarki, a w poprzednich latach z funduszy gminnych zakupiony został alkomat.
Władze samorządowe wsparły także zakończoną w grudniu 2014 roku modernizację budynku komisariatu. Wówczas środki
finansowe zostały przekazane na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego remontowanego obiektu.
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Straż Miejska
Straż Miejska w Boguchwale koncentrowała się na różnorodnych działaniach
prewencyjnych. Łącznie w 2016 roku
przeprowadzono kontrole ponad 1400
nieruchomości oraz 620 tzw. miejsc zagrożonych – terenów placówek oświatowych, domów kultury, przystanków. Straż
wystosowało 437 pisemnych poleceń
dotyczących m.in. wywozu nieczystości,
przyłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej, utrzymania porządku lub zajęcia
pasa drogowego. Podobnie jak w latach
ubiegłych Strażnicy brali udział we wspólnych patrolach z Policją. Sprawcom wykroczeń wystawiono 1460 pouczeń.

Ochotnicze Straż Pożarne
Dziewięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie
Gminy Boguchwała łącznie skupia 431
członków zwyczajnych, w tym 38 kobiet,
23 członków wspierających, 33 członków
honorowych i 63 członków Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych. Przeszkolenie posiada 236 strażaków ratowników, w tym
176 ratowników Jednostek Operacyjno-Technicznych. Jednostki OSP na swoim
wyposażeniu posiadają 18 samochodów
ratowniczo-gaśniczych w tym 2 ciężkie,
7 średnich, 9 lekkich oraz 2 przyczepy.
W 2016 roku samorząd wydatkował
360 000 zł z przeznaczeniem na bieżącą dzia-

łalność jednostek oraz zakup wyposażenia.
Dzięki środkom budżetowym gminy, wkładom własnym jednostek, funduszom sołeckim, dofinansowaniu Komendy Głównej PSP
oraz dotacjom, strażacy z każdej jednostki
otrzymali nowy sprzęt. Ciężki zestaw ratownictwa technicznego trafił do OSP Niechobrz,
umundurowanie strażackie i detektor gazowy do jednostki w Boguchwale, a rozpieracz
kolumnowy oraz sprzęt ratowniczy do Racławówki. OSP Zarzecze zostało wyposażone
w nowe aparaty powietrzne, prądownicę
szybkiego natarcia oraz mundury. Pozostałe
środki wydatkowano m.in. na utrzymanie remiz, zakup paliwa, ubezpieczenia, przeglądy
techniczne i naprawy sprzętu.
W porównaniu z rokiem 2015, w ubiegłym roku zanotowano blisko 35% spadek
niebezpiecznych zdarzeń. Strażacy ochotnicy
65-krotnie wyjeżdżali do pożarów oraz 63 razy
do miejscowych zagrożeń, m.in. wypadków
drogowych, czy szkód wyrządzonych przez
wichury. Odnotowano 4 fałszywe alarmy.
Strażacy OSP włączali się także w organizację uroczystości państwowych i kościelnych,
zabezpieczali wydarzenia kulturalno-sportowe, brali udział w akcjach zbiórek krwi. Warto wspomnieć o ubiegłorocznym sukcesie
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej dziewcząt
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Racławówce,
która wywalczyła drugie miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych
MDP, które odbyły się w Wiśle. Był to najlepszy
wynik z dotychczasowych czerech startów
w Mistrzostwach Polski. Straż z Racławówki
była także gospodarzem ubiegłorocznego
IV Zjazdu Powiatowego ZOSP RP.
Działalność operacyjna jednostek,
w tym mobilność, ilość wyjazdów do zdarzeń, wyszkolenie strażaków, posiadany
sprzęt oraz praca z Młodzieżowymi Drużynami Pożarniczymi, stawiają naszą gminę
w czołówce samorządów z terenu powiatu
rzeszowskiego.
UM
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Rozpoczynamy przebudowę Płatności

Domu Ludowego w Mogielnicy bezpośrednie 2017
Rozpoczęły się prace związane z rozbudową Domu Ludowego w Mogielnicy. Realizacja inwestycji stworzy nową
infrastrukturę społeczną - Środowiskowy Dom Samopomocy. Ponadto zmodernizowane zostaną pomieszczenia
Ochotniczej Straży Pożarnej.

Środowiskowy Dom
Samopomocy
W zakresie inwestycji znalazła się
kompleksowa przebudowa oraz rozbudowa Domu Ludowego. Pierwszy etap
prac przewiduje wykonanie nowych
instalacji: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji,
klimatyzacji, centralnego ogrzewania.
Wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowej, w budynku pojawi się
winda dla osób niepełnosprawnych
i nowe wyposażenie. Dzięki realizacji inwestycji powstanie świetlica zapewniająca dzienną opiekę osobom
niepełnosprawnym, a Środowiskowy
Dom Samopomocy przyczyni się do
poprawy warunków świadczenia
usług w zakresie pomocy społecznej.
W placówce będą realizowane m.in.
programy pomagające podopiecznym
w nabyciu umiejętności wykonywania
podstawowych czynności życia codziennego.

Remiza strażacka
Drugi etap inwestycji przewiduje
rozbudowę budynku o garaże dla wozów bojowych OSP. Wykonane zostaną
nowe posadzki, instalacje elektryczne
i wodociągowe oraz niezbędne prace
wykończeniowe. Ponadto przewiduje
się budowę parkingów i chodników
oraz termomodernizację obiektu. Powierzchnia użytkowa budynku zwiększy się do blisko 620 m2.
Utworzenie Środowiskowego Do-mu Samopomocy otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 w wysokości 1,2 mln zł. Pozostałe środki zostaną wydatkowane
z budżetu Gminy Boguchwała. Całkowita wartość obu etapów inwestycji to
2 241 816 zł. Zakończenie prac planowane jest na początek 2018 roku.
UM

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa rozpoczęła zbieranie wniosków
na płatności bezpośrednie. Wniosek wraz
z wymaganymi załącznikami (dokumentami), w tym wypełnionym materiałem graficznym będzie można złożyć do 15 maja br.
Wniosek o przyznanie płatności wraz
z załącznikami może być także złożony
w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 czerwca 2017 roku, jednak za każdy dzień roboczy
opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2017 roku,
stosowane będzie zmniejszenie płatności
w wysokości 1% należnej kwoty płatności.
Katalog realizowanych w Polsce płatności bezpośrednich w 2017 roku obejmuje:
 jednolitą płatność obszarową (JPO),
 płatność z tytułu praktyk rolniczych
korzystnych dla klimatu i środowiska
(tzw. płatność za zazielenienie),
 płatność dla młodych rolników,
 płatność dodatkową (redystrybucyjną),
 płatności związane z produkcją,
 płatności w ramach przejściowego
wsparcia krajowego,
 System dla małych gospodarstw (od
roku 2016 rolnik nie ma możliwości
przystąpienia do systemu dla małych
gospodarstw).
Do 15 maja można skorzystać z usług
specjalistów Podkarpackiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
w zakresie wypełniania wniosków obszarowych. Zapraszamy do Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w siedzibie
Miejskiego Centrum kultury w Boguchwale (Plac Rynek 2) w godz. 08:00-15:30. Więcej informacji o pełnionych dyżurach pod
nr tel. 723 977 467.

Zakończyło się postępowanie

w sprawie naruszenia dóbr osobistych Gminy Boguchwała
25 września 2014 roku Antoni Lassota oraz Jan Nawrot, ówcześni radni Rady Miejskiej
w Boguchwale, w wypowiedzi udzielonej Polskiemu Radiu Rzeszów podali nierzetelne informacje dotyczące domniemanych nieprawidłowości przy wydatkowaniu kwoty 7 mln zł
otrzymanej od miasta Rzeszów, w ramach rozliczenia za ujęcie wody w Zwięczycy.
W 2004 roku decyzją Wójta Gminy
Boguchwała Wiesława Dronki orzeczono o nabyciu z dniem 5 grudnia 1990
roku przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie
prawa użytkowania wieczystego działek
położonych w Zwięczycy, stanowiących
własność Gminy Boguchwała oraz o od-

płatnym nabyciu własności znajdującej się tam infrastruktury za kwotę 6 875 645 zł. Prezydent Miasta
Rzeszowa oraz MPWiK wielokrotnie
odwoływali się od ww. decyzji przed
Ministrem Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Wojewódzkim Sądem Administracyjny oraz Naczel-

nym Sądem Administracyjnym. Ostatecznie
w 2009 roku MPWiK zostało zmuszone do
wpłaty tejże kwoty na konto gminy.
W 2014 roku za sprawą radnych Antoniego Lassoty i Jana Nawrota w Radiu Rzeszów
pojawił się materiał zawierający sugestie, że
doszło do nieprawidłowości przy rozdyspo-

Dokończenie na str. 8
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nowaniu tej kwoty. Odzyskane od MPWiK środki stanowiły dochody własne gminy pozyskane z majątku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa środki tego typu nie są „znaczone” tzn. nie jest określone z góry,
na jakie cele mają być wykorzystane. O sposobie przeznaczenia tego typu
dochodów, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, decyduje Rada
Miejska.
W związku z podaniem
OŚWIADCZENIE
w mediach nieprawdziwych
My niżej podpisani Antoni Lassota, Jan Nawrot radni
informacji, 9 października
Gminy Boguchwała kadencji 2010-2014 wyrażamy ubo2014 roku wystosowany zolewanie z uwagi na zaistniałą sytuację dotyczącą audycji
stał pozew przeciwko radnym
radiowej wyemitowanej w Radio Rzeszów w dniu 25
września 2014 r., a zamieszczonej następnie na stronie
Rady Miejskiej w Boguchwainternetowej Polskiego Radia Rzeszów. Nasze wypowiele o naruszenie dóbr osodzi jako radnych Gminy Boguchwała w żaden sposób nie
bistych Gminy Boguchwała
miały na celu godzić w interesy i dobre imię Gminy Boi jej urzędników, w tym Burguchwała. Przedstawione przez nas informacje okazały
mistrza Boguchwały. 10 marsię sprzeczne ze stanem faktycznym. Powyższe oświadca 2017 roku strony zawarły
czenie publikuje się na skutek ugody sądowej zawartej
ugodę, w ramach której zow sprawie z powództwa Gminy Boguchwała.
staje opublikowane niniejsze
Antoni Lassota, Jan Nawrot
oświadczenie.

Lokalny Program
Rewitalizacji

- seminarium podsumowujące

W ramach prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguchwała, 30 marca
w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego odbyło się
seminarium podsumowujące proces tworzenia dokumentu.
Podczas spotkania omówiono założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji, a w szczególności cele strategiczne dla obszarów wyznaczonych do rewitalizacji. Zaprezentowane zostały zgłoszone do LPR zadania inwestycyjne
i społeczne oraz efekty ich realizacji. Dodatkowo omówiono plan finansowy
programu oraz harmonogram jego wdrażania.
Wyniki uzyskane w przeprowadzonych diagnozach, a także wskazane przez
mieszkańców oczekiwania i potrzeby, doprowadziły do wyodrębnienia obszarów rewitalizacji. Wskazany obszar składa się z 5 podobszarów obejmujących
tereny miasta Boguchwała, Niechobrza, Woli Zgłobieńskiej, Zarzecza
i Zgłobnia. W procesie prac nad programem dokonano także wyboru kluczowych projektów rewitalizacyjnych, które oferują kompleksowe rozwiązania zdiagnozowanych problemów. Projekty zostały wyłonione w oparciu
o opinie mieszkańców oraz ocenę formalną i merytoryczną. W programie
zostało ujętych łącznie 17 projektów inwestycyjnych i społecznych.
Wizją Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguchwała jest zapewnienie wysokiej jakości usług społecznych, nowoczesnej infrastruktury
oraz wykorzystanie lokalnego potencjału. Zadania rewitalizacyjne doprowadzą do przemiany wskazanych terenów w aspekcie społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym i środowiskowym. Proces
rewitalizacji tworzy zatem szansę na zwiększenie bezpieczeństwa społecznego, poprawę jakości zamieszkania i warunków ekonomicznych dla potencjalnych inwestorów. Program będzie także podstawą do ubiegania się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej, przede wszystkim w procesie wnioskowania
o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
UM
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Stowarzyszenie Współpracy
i Rozwoju Progres

Budowanie
świadomości obywatelskiej
i integracja
społeczności lokalnej
Stowarzyszenie Współpracy i Rozwoju Progres
w ramach Programu Fundusz Inicjatywy Obywatelskich (FIO) otrzymało dotację ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla
projektu „Budowanie świadomości obywatelskiej
i integracja społeczności lokalnej mieszkańców
Gminy Boguchwała” w kwocie 73 430, 00 zł. Projekt zakłada organizację warsztatów dotyczących
aktywnej edukacji prawnej i obywatelskiej. Przeprowadzone zostaną warsztaty z zakresu prawa
budowlanego, podatku od osób fizycznych, podatków lokalnych, prawa spadkowego. Uczestnicy projektu wezmą udział również w warsztatach
mających na celu zapoznanie ich z takimi pojęciami jak: Cloud Computing, Twitter, Facebook,
e PUAP. Dodatkowo nabędą umiejętność poruszania się w sieci i zabezpieczania swoich danych
na portalach społecznościowych. Nauczą się również głosować korespondencyjnie i przez pełnomocnika. Kolejnym z zaplanowanych działań jest
wspieranie aktywnych form integracji społecznej.
Zorganizowane zostaną warsztaty rękodzieła,
kulinarne, nornic walking, piknik rodzinny, turnieje, warsztaty plenerowe. Poprzez realizację
projektu chcemy zaktywizować mieszkanców naszej Gminy w sprawach wspólnotowych poprzez
poruszenie tematyki zrównoważonego rozwoju
we własnej społeczności, nieszkodzenia sobie
i innym w formie spotkań i debaty społecznej.
Ze swoimi działaniami pragniemy dotrzeć do osób
szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym lub marginalizacją.
Wszystkie warsztaty będą prowadzone przez
wykwalifikowaną kadrę.
Zaplanowane zajęcia będą odbywać się na
terenie gminy Boguchwała min: w Budynku Wielofunkcyjnym w Mogielnicy, Szkole Podstawowej
im Jana Pawła II w Mogielnicy, Miejskim Centrum
Kultury w Boguchwale, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Boguchwale oraz Zespole Szkół w Kielanówce.
Projekt będzie trwał od 1.05.2017 r. do
31.12.2017 r. wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony http://
progres-mogielnica.org.pl oraz https://www.facebook.com/progres.mogielnica gdzie na bieżąco
będziemy informować o jego realizacji.
RR
Prezes Stowarzyszenia
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Wspólne inwestycje

samorządów zrzeszonych w ROF

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są nową formą współpracy samorządów, współfinansowaną z Funduszy Europejskich. Trzynaście samorządów w latach 2016-2020 zrealizuje
wiele wspólnych projektów wspartych kwotą 360 mln zł.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to program skierowany do obszarów
metropolitarnych, z którego korzysta
wiele państw Unii Europejskiej. Zachęca
on do realizowania partnerskich projektów przez miasto i samorządy z jego
otoczenia. W województwie podkarpackim realizowany jest ZIT skierowany do
Rzeszowa oraz jego obszaru funkcjonalnego. Obszar funkcjonalny obejmuje
13 gmin: Rzeszów, Boguchwałę, Chmielnik, Czarną, Czudec, Głogów Młp., Krasne, Lubenia, miasto Łańcut, gminę
Łańcut, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn.
Samorządy zawiązały partnerstwo –
Stowarzyszenie Rzeszowski Obszar
Funkcjonalny i przygotowały wspólną
Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ROF.
W ramach ZIT zostaną zrealizowane
projekty w obszarach transportu, kultury, gospodarki, odnawialnych źródeł
energii i ochrony środowiska. Środki na
te zadania – ok. 367 mln zł – będą pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z Europejskiego
Funduszu Społecznego z których zasilany jest Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego. Stworzona zostanie lepsza sieć komunikacji
publicznej, wspólna oferta gospodarcza
i turystyczna. Gminy wspólnie zadbają
o ochronę dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego. Każda z nich zrealizuje
projekt służący społecznej integracji
i wyrównywaniu szans.

Korzyści dla Gminy
Boguchwała
Gmina Boguchwała w ramach ZIT
zrealizuje projekty w zakresie rozwoju gospodarczego, kultury, transportu
i odnawialnych źródeł energii. W ramach projektu „Tworzenie warunków
dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF” na terenie gminy uzbrojone
zostaną kolejne tereny inwestycyjne. Na
boguchwalskim Wisłoczysku planuje się
wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej oraz dróg.
Projekty z zakresu odnawialnych
źródeł energii będą się koncentrować

na wykonaniu mikroinstalacji, z których
korzystać będą gospodarstwa domowe
oraz obiekty użyteczności publicznej.
W projekcie parasolowym gospodarstwa
domowe otrzymają wsparcie na montaż paneli fotowoltaicznych. W instalacje OZE zostanie wyposażony również
budynek administracyjno-targowy na
Rynku Miejskim oraz budynek Urzędu
Miejskiego.
Jednymi z najważniejszych projektów w ramach ZIT będą inwestycje związane z transportem publicznym. Dla
całego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego planuje się zakup 50 nowych
autobusów, budowę mostów, parkingów, ścieżek rowerowych, chodników
oraz przebudowę dróg. Na terenie gminy powstanie blisko 4 km chodników
w Lutoryżu, Mogielnicy, Niechobrzu,
Nosówce i Racławówce. W 13 lokalizacjach pojawią się nowe wiaty przystankowe. Projekt obejmie również przebudowę budynku dworca kolejowego
w Boguchwale z zagospodarowaniem
terenu przydworcowego oraz zakupem wyposażenia. W ramach przedsięwzięcia planuje się także przebudowę
ul. Kolejowej, gdzie powstanie ścieżka
rowerowa. Kolejną inwestycją będzie
rozbudowa boguchwalskiego dworca
PKS, gdzie oprócz zagospodarowania
terenu i zakupu wyposażenie, utworzo-

na zostanie strefa parkingowa w systemach Bike&Ride i Park&Ride.
18 mln zł zostanie wydatkowanych
na ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację domów kultury i utworzenie jedenastu Centrów Promocji Dziedzictwa
Kulturowego, w tym utworzenie wspólnego produktu turystycznego – Etnokraina Franciszka Kotuli. Jedno z takich
centrów powstanie w Niechobrzu.
Ponadto realizowane będą projekty
z zakresu rewitalizacji, promujące integrację społeczną oraz porządkujące
ład przestrzenny. Obecnie Gmina Boguchwała zakończyła prace nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji, który stworzy szansę na realizację
kolejnych projektów inwestycyjnych
i społecznych.
UM

Bezpłatne szczepienia przeciw zakażeniom wirusem HPV - zadbaj o zdrowie i życie swoich córek
Rozpoczęty w marcu 2015 roku program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV będzie kontynuowany w roku bieżącym. W 2017 roku szczepieniami zostaną objęte dziewczęta z rocznika 2006, zameldowane na terenie
gminy. Akcję poprzedzi kampania informacyjno-edukacyjna, w tym spotkania
z lekarzami i specjalistami w placówkach szkolnych, które rozpoczną się w kwietniu.
Szczegóły programu szczepień będą przekazywane podczas spotkań z rodzicami, które odbędą się w placówkach szkolnych. Dokładne terminy zostaną
podane na stronie internetowej gminy oraz w szkołach.
Realizatorem szczepień jest Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie - Przychodnia Rejonowa w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 169, tel. 17 871 44 44
Kontakt: Kinga Harpula, tel. 785 934 140, harpula.k@zoz2-rzeszow.med.pl
Kontakt w Urzędzie Miejskim w Boguchwale:
Katarzyna Błońska-Mnich, tel. 17 87 55 255, k.blonska@um.boguchwala.pl
Program finansowany w ramach Gminnego Programu Ochrony i Profilaktyki
Zdrowia Mieszkańców Gminy Boguchwała
wiadomości

Boguchwalskie

9

KRONIKA

Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”

1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Karolu Chmielu, Józefie Rzepce
oraz pochodzącym z Nosówki Franciszku Błażeju.
W ramach wojewódzkich obchodów
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
w Rzeszowie, wiązankę kwiatów pod popiersiem mjr. Franciszka Błażeja złożył
Burmistrz Boguchwały Wiesław Dronka.
Pomnik jest elementem odsłoniętego
w 2013 roku monumentu płk. Łukasza
Cieplińskiego oraz jego podkomendnych. Fundatorem popiersia był samorząd Gminy Boguchwała.
Życie i walkę mjr Franciszka Błażeja
upamiętnia także tablica pamiątkowa
przed Szkołą Podstawową w Nosówce,
gdzie wiązankę kwiatów i znicze złożyli
zastępca burmistrza Ewa Śliwa oraz
dyrektor Marek Mindziak, a także
uczniowie szkoły.
Major Franciszek Błażej, syn Łukasza
i Marii z domu Kalandyk, urodził się 27
października 1907 roku w Nosówce. Był
oficerem zawodowym w 84. pułku piechoty. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. Włączył się w działalność

konspiracyjną, jako oficer szkoleniowy,
następnie jako oficer operacyjny Inspektoratu AK Rzeszów. W październiku 1944
roku brał udział w nieudanej próbie
uwolnienia z rąk UB więźniów w zamku
rzeszowskim. W latach 1945-1946 pełnił
funkcję kierownika Wydziału w Zarządzie
Obszaru Południowego „WiN”. Od grudnia 1946 roku do był prezesem Obszaru
Południowego „WiN”.
Aresztowany w Krakowie 2 września
1947 roku. Po trzyletnim śledztwie skazany wyrokiem WSR w Warszawie z dnia 14
października 1950 roku na karę śmierci.
Wyrok wykonano w więzieniu mokotowskim strzałem w tył głowy. W 1992 roku
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego
unieważnił wyrok, a w 2010 Prezydent
RP odznaczył go pośmiertnie Krzyżem
Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Franciszek Błażej został pośmiertnie awansowany do stopnia majora.
UM

Innowacja pedagogiczna w Niechobrzu…
Wiosna na dobre zagościła w Szkole Podstawowej nr 2 w Niechobrzu! Z jej nadejściem czekały na uczniów różne atrakcje.
W ramach innowacji pedagogicznej
„Polubić czytanie” podejmowali szereg
działań zmierzających do rozwijania zainteresowań czytelniczych. W pierwszym
etapie uczniowie Szoły Podstawowej
w NIechobrzu zaprezentowali swoje talenty. Zarówno maluchy jak i starsi uczniowie
wykazali sie różnymi zdolnościami: spiewali, grali na instrumentach, recytowali,
tańczyli, prezentowali sztuki walki” Od
13.03.2017 w ramach przygotowań do
powiatowego konkursu, którego organizatorem jest Gminna Biblioteka Publiczna
w Boguchwale, oglądali wystawę książek
Astrid Lindgren, słuchali fragmentów wybranych książek czytanych przez starszych
kolegów, wychowawców, zaproszonych
gości. W ramach cyklicznych spotkań „ Poczytaj mi...” gościliśmy panów policjantów
z Komisariatu w Boguchwale, którzy przeczytali fragm. książki „Karlsson z dachu”.
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Zainteresowanie czytaniem uczniowie
rozwijali biorąc udział w spotkaniach teatralnych i odwiedzając Gminną Bibliotekę
Publiczną w Boguchwale. Młodsze klasy
23.03. 2017 r. obejrzały Musical „Dzwonnik
z Notre Dame”, podczas którego uczyły się
tolerancji i wrażliwości na drugiego człowieka. Dodatkową atrakcją było spotkanie

Spotkanie z policjantami

z aktorami. Następnie udały się z wizytą
do Biblioteki Gminnej w Boguchwale. Tam
dzieci miały możliwość zapoznania się
z ofertą biblioteki. Pani bibliotekarka zaprosiła ich do obejrzenia Teatrzyku Kamishibai, w którym głównymi bohaterami
były Misie. Dzieci rozwiązywały zagadki,
śpiewały piosenki o pluszakach.

KRONIKA

Inne atrakcje w bibliotece czekały
na uczniów klas IV – VI. W trakcie lekcji
bibliotecznej prowadzonej prze Panią
Irenę Jakubiec obejrzeli prezentację pt.
‘Polubię fizykę… tak jak Maria Skłodowska-Curie!”, Uczestniczyli w wystawie
„Fashionable, dandys, elegant: moda
męska w XIX i na początku XX wieku
w czasopismach ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie”. Nasi

uczniowie mieli możliwość nauczyć się
korzystania z katalogów bibliotecznych.
W multimedialnym centrum informacji
po raz pierwszy sami wyszukiwali różnych
publikacji o życiu i działalności noblistki i
nabywali nowe kompetencje czytelnicze.
Podsumowaniem tego dnia był udział
klas IV – VI w Musicalu „Bogowie i herosi.
Opowieści Afrodyty”. To był moment na
przypomnienie sobie już poznanych mi-

tów i bohaterów, którymi kierują honor,
wierność i prawdomówność. Wspólnie
z aktorami nauczyli się poruszania wśród
mitycznych postaci i opowieści.
Rozwijanie kultury czytelniczej i literackiej będziemy kontynuować biorąc
udział w powiatowym konkursie i Pasowaniu na Czytelnika „WŚRÓD BOHATERÓW ASTRID LINDGREN...”
Tekst/fot. A. Grochowy, M. Misiak

Uczniowskie „Oskary” rozdane

Tego dnia odbyła się również ceremonia wręczenia Uczniowskich Oskarów,
którą poprowadzili absolwenci naszej
szkoły, Aneta Wilk oraz Krzysztof Szczupiel. Uroczystość ta miała na celu wyrażenie podziwu, szacunku, nagrodzenie
i podanie do publicznej wiadomości osiągnięć uczniów, którzy swoją nauką, pracą,
systematycznością, konsekwencją w działaniu, kreatywnością i talentem rozsławili
dobre imię swoich rodzin, a także szkoły.
W IX kategoriach rozdano 42 statuetki,
które zaprojektowali uczniowie klas szóstych, a wykonania podjął się nauczyciel
plastyki pan Krzysztof Koziołkiewicz.
Oskarową galę uświetniły występy
artystyczne uczniów. Gościnnie w montażu słowno-muzycznym wystąpili uczniowie Gimnazjum w Boguchwale. Ostatnim
punktem programu były zajęcia zorganizowane przez nauczycieli gimnazjum dla
szóstoklasistów i ich rodziców.
		
SP Boguchwała

W sobotę, 18 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej im. gen.
Stanisława Maczka w Boguchwale, odbył się Dzień Otwartej
Szkoły dla wychowanków przedszkoli i ich rodziców.
Podczas imprezy zaprezentowano dorobek szkoły. Rodzice i dzieci mieli możliwość zapoznania się z bogatą ofertą szkoły, a także czynnie uczestniczyć w różnorodnych zajęciach.

Rekolekcje w rytmie rapu

W dniach 20-22 marca w Boguchwale odbyły się rekolekcje
szkolne połączone z parafialnymi, które poprowadził charyzmatyczny i utalentowany kapłan diecezji wrocławskiej
- raper - ks. Jakub Bartczak.

Ksiądz Jakub Bartczak pochodzi z Wrocławia. Od małego wyrastał w środowisku
blokowisk i hip-hopu. Kilka lat temu podjął decyzję o pójściu do seminarium i tak
stał się pierwszym rapującym księdzem.
W swoim dorobku muzycznym posiada
dwie płyty: „Powołanie” i „Po prostu wie-

rzę”. Jego utwór „Pismo Święte” posiada
ponad 1,4 mln odsłon na portalu YouTube.
Podczas spotkania z dziećmi i młodzieżą w Boguchwale rekolekcjonista przekazał niesamowity entuzjazm i namiastkę
swojego talentu muzycznego. Ponadto ks.
Jakub wystąpił w Miejskim Centrum Kul-

tury w ramach koncertu zorganizowanego
dla wszystkich szkół z terenu gminy.
UM

VII Gminny Konkurs Regionalny
w Racławówce
1 marca w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Szkole
Podstawowej w Racławówce rozstrzygnięto konkurs „Zginęli za niepodległą Polskę. Uczestnicy mieli za
zadanie narysować plakat „Żołnierze Wyklęci – Żołnierze Niezłomni”
lub napisać list do wybranego przez
siebie żołnierza, odwołując się do

jego działalności oraz wyrazić swoją
wdzięczność za jego postawę.
W konkursie, części plastycznej
wzięło udział 39 uczniów z 9 szkół
z terenu Gminy Boguchwała. Podczas uroczystego rozdania nagród
zgromadzeni wysłuchali wspomnień
pana Lesława Piwowara, syna Michała Piwowara. Był to żołnierz Legionów
wiadomości
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Polskich, żołnierz 17 pułku piechoty,
za udział w wojnie polsko-bolszewickiej trzykrotnie odznaczony Krzyżem
Walecznych, podoficer zawodowy
Korpusu Ochrony Pogranicza, więzień Ostaszkowa i niemieckich oflagów, twórca konspiracji niepodległościowej i organizator AK w okolicach

Niechobrza, działacz WiN, więzień
stalinowski, patriota, antykomunista
i legendarny dowódca partyzancki.
Większość swojego życia poświęcił służbie wolnej Rzeczypospolitej.
Za to przez komunistów został skazany na wyniszczenie i zapomnienie.
Pan Lesław ze wzruszeniem opowia-

dał o życiu swojego ojca. Następnie
głos zabrała pani Sabina Woś z Sokołowa Małopolskiego. Jest autorką
zbioru wierszy „Pamięci pomordowanych w turzańskim lesie.” Uroczystości towarzyszyły pieśni o żołnierzach
wyklętych.
Elżbieta Kręgielewska

Ziemia dzieciństwa

Wspomnień czar... i muzyka Mistrza
bluesa w tle... Tak w skrócie można opisać sobotnie spotkanie „Ziemia dzieciństwa”, zorganizowane 4 marca 2017 r.
w Rezydencji Literackiej Boguchwały, w 10
rocznicę śmierci Tadeusza Nalepy - muzyka rodem ze Zgłobnia, kompozytora i lidera takich zespołów jak Blackout i Brekout.
Boguchwalscy melomani, pamiętający muzyczne aranżacje Tadeusza
Nalepy, a zwłaszcza jego kultowe wykonanie utworu „Kiedy byłem małym
chłopcem”, z uwagą przysłuchiwali się
wspomnieniom snutym przez Tomasza
Paulukiewicza - dziennikarza, reportażysty oraz autora publikacji o Tadeuszu
Nalepie, uzupełnianych rodzinnymi
ciekawostkami, przekazywanymi „na
żywo” przez Czesława Nalepę - brata
muzyka oraz jego rodzinę i przyjaciół.
Medialną wizytówką spotkania były
archiwalne fotografie Tadeusza Nalepy,

pokazujące Mistrza podczas koncertów
oraz spotkań z bliskimi. Mało kto wie, że
Tadeusz Nalepa poza muzyką miał jeszcze inne hobby – a mianowicie konie.
Zdjęcia z takich m.in. niecodziennych
kontaktów Mistrza z jego ulubieńcami
mogli zobaczyć uczestnicy bibliotecznej uroczystości, no i oczywiście kolekcję płyt kompozytora, prezentowaną
przez Tomasza Paulukiewicza. Wspomnienia rodziny i przyjaciół Tadeusza
Nalepy zachęcały gości Rezydencji Literackiej Boguchwały do zadawania
pytań i... osobistych refleksji. Tak było
m.in. w przypadku Wandy Michalskiej,
która uczestnikom spotkania zaprezentowała swój autorski wiersz „Do Tadeusza Nalepy”.
Bibliotecznej uroczystości towarzyszyła wystawa płyt Tadeusza Nalepy
z kolekcji Gminnej Biblioteki Publicznej
w Boguchwale oraz prezentacja dwu-

płytowego albumu „Tadeusz Nalepa...
w hołdzie dla Mistrza”, wydanego przez
Polskie Radio Rzeszów.
I. Jakubiec

Seniorzy wciąż aktywni.

Inauguracja VI semestru Uniwersytetu Aktywni Plus
3 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Boguchwale rozpoczęto kolejny sezon edukacji seniorów. W uroczystej inauguracji wzięła udział zastępca burmistrza Ewa Śliwa.
W ramach semestru wiosennego
boguchwalska biblioteka zaplanowała wiele form aktywności dla osób
w wieku 50+. Nowością szóstego semestru jest szeroki zasięg edukacji
realizowany nie tylko w Boguchwale,
Niechobrzu, czy Racławówce, ale także w innych miejscowościach Gminy
Boguchwała – Kielanówce, Zgłobniu i
Mogielnicy. W formie wykładów otwartych zaplanowano m.in. „Zdrowy kręgosłup”, „Domowa apteczka”, „Przydomowy ogródek”, a także cykl wykładów
monograficznych prowadzonych przez
dziennikarzy z Polskiego Radia Rzeszów
„Świat obok nas”.
To oczywiście nie wszystkie atrakcje
semestru wiosennego. Pierwszą z nich
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studenci UAP mogli zobaczyć podczas
wykładu inauguracyjnego Roberta Szybiaka z Muzeum Skamieniałości i Minerałów w Dubiecku. Mowa tu oczywiście
o „Skamieniałościach fliszu karpackiego”, których historia i piękno urzekła
studentów boguchwalskiego uniwersytetu. Z myślą o nich w szóstym, wiosennym semestrze obok lektoratów języka
angielskiego i włoskiego zorganizowane
zostaną warsztaty – rękodzieło, pilates,
trening kreatywności, tajemnice ziół
i roślin oraz warsztaty fotograficzne.
No i oczywiście sekcje: brydża, robótek
ręcznych, ogrodnicza, nordic walking
i melomana. Takiej aktywności można
seniorom tylko pozazdrościć.
I. Jakubiec

Informacje
EDUKACJA

Uczniowie z Nosówki

mistrzami powiatu rzeszowskiego
Duży sukces odnieśli chłopcy ze Szkoły Podstawowej w Nosówce zajmując
pierwsze miejsce w powiecie rzeszowskim w rozgrywkach mini-koszykówki
prowadzonych przez Podkarpacki SZS.
Droga do mistrzostwa prowadziła przez
rozgrywki gminne, gdzie drużyna z Nosówki
pokonała reprezentacje szkół podstawowych z Boguchwały i Woli Zgłobieńskiej. Następnie zajęła pierwsze miejsce w półfinale
powiatu, wygrywając ze szkołami z Głogowa, Błażowej i Krasnego. Młodzi sportowcy
po mistrzowski tytuł sięgnęli w finale rozgrywanym w Krasnem, pokonując drużynę
z Bratkowic (19:15) oraz gospodarzy (22:17).
Zwycięstwo w Krasnem pozwoliło
uczniom z Nosówki reprezentować naszą
gminę oraz cały powiat rzeszowski w turnieju wojewódzkim (1/4 finału), który odbył się
w Łańcucie. W nim również zaprezentowali

się bardzo dobrze pokonując mistrza powiatu leżajskiego - SP Chałupki Dębiańskie
oraz ulegając mistrzowi Rzeszowa - Szkole
Podstawowej nr 3 i wielokrotnemu finaliście
wojewódzkiemu - SP nr 2 z Łańcuta. Ostatecznie Szkoła Podstawowa w Nosówce
została sklasyfikowana na miejscach 13-18
w województwie podkarpackim.
Skład drużyny: Ksawery Bieryt, Seweryn Rzepka, Mateusz Stachowicz, Krystian
Buczek, Sebastian Bębenek, Kacper Rak,
Bartek Sarna, Patryk Ostrowski oraz Mateusz Byjoś, Maciej Bieryt, Dariusz Szczepanik i Oskar Urban. Opiekunowie drużyny:
Krzysztof Syniec, Marek Mindziak.

„Szacunek i wsparcie” podczas meczu Asseco Resovii.
Wspomnienie st. chor. Jana Kiepury
W sobotę 1 kwietnia w rzeszowskiej
hali Podpromie Asseco Resovia podejmowała mistrza Polski, ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Poczynania Resovii śledzili weterani misji wojskowych, w ramach kampanii
„Szacunek i wsparcie”. Celem kampanii
jest uwrażliwienie społeczeństwa na problemy weteranów i ich rodzin, szczególnie
tych, którzy zostali ranni w czasie pełnienia
służby lub ponieśli najwyższą cenę. W akcję
włączyło się wielu znanych sportowców
i artystów - Marcin Gortat, Piotr Gruszka,
Łukasz Piszczek, Cezary Żak.
W hali Podpromie pojawił się m.in.
kapral Dariusz Liszka, weteran misji w
Afganistanie, na której stracił przedramię,
a także kapral Piotr Leśniak, weteran misji
w Kosowie, ranny na misji w Afganistanie,
reprezentujący Stowarzyszenie Rannych

i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju. Weterani otrzymali od zarządu klubu pamiątkowe koszulki meczowe.
Z kolei statuetkę dla najlepszego siatkarza
meczu wręczył uczeń Zespołu Szkół w Kielanówce Gniewko Kiepura - syn poległego
w Afganistanie, starszego chorążego Jana
Kiepury. Kapitan Asseco Resovii Jochen
Schops podarował statuetkę chłopcu na
pamiątkę.
Plutonowy Jan Kiepura zginął w Afganistanie 10 czerwca 2013 roku w wyniku wybuchu miny. Do zdarzenia doszło na południe od
bazy Ghazni, podczas patrolu wykonywanego przez żołnierzy plutonu zmotoryzowanego
ze składu Zespołu Bojowego CHARLIE. Służbę wojskową pełnił od 2007 roku. Zajmował
stanowisko dowódcy drużyny w 1 batalionie
strzelców podhalańskich ze składu 21 Bry-

gady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.
Był doświadczonym żołnierzem, instruktorem walki. Była to jego druga misja zagraniczna. Wcześniej służył w Afganistanie podczas
VI zmiany PKW. Miał 35 lat.
Minister Obrony Narodowej Tomasz
Siemoniak awansował plutonowego Jana
Kiepurę do stopnia starszego chorążego.
Pogrzeb odbył się 14 czerwca 2013 roku na
cmentarzu parafialnym w Racławówce.
źródło: Asseco Resovia, MON,
fot. Asseco Resovia

Nowa tablica interaktywna
w boguchwalskim przedszkolu
Do
Przedszkola
Publicznego
w Boguchwale zawitała technologia na
miarę XXI wieku w postaci tablicy interaktywnej. Tablica została zakupiona

pod koniec grudnia 2016 roku, a w lutym bieżącego roku nauczyciele wzięli
udział w szkoleniu dotyczącym możliwościom wykorzystania jej w pracy
z dziećmi.
Tablica interaktywna posiada wiele
funkcji: odtwarzanie filmów, słuchania
bajek i opowiadań, rozwiązywanie zagadek, rebusów, puzzli, czytania i liczenia.

Jest nieoceniona w codziennej pracy
z dziećmi. Służy do poznawania niedostępnej przyrody, uczy spostrzegawczości, kształtuje pamięć, wzrok i słuch
a także wyobraźnię i pomysłowość.
Dzięki połączeniu wielu rozwiązań technologicznych w jednym urządzeniu, pobudza dzieci do aktywności zwiększając
efektywność działań. Pełni również rolę
wiadomości
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wielkiego monitora, po którym dzieci
mogą pisać i rysować bezpośrednio palcem lub specjalnym piórem.
Korzystając z zasobów programów nauczyciele mogą wspierać rozwój umiejętności matematycznych i językowych dzieci,
kształtować zdolności rozróżniania kolorów, kształtów, liczb, wielkości i kierunków.

Tablica uatrakcyjnia zajęcia a także angażuje dzieci do współpracy przy rozwiązywaniu różnych zadań. Ułatwia również nawiązywanie pozytywnych relacji w grupie,
dostarczając dzieciom wspólnych przeżyć
i emocji a przede wszystkim zabawy.
Korzystanie z tak nowoczesnego środka
dydaktycznego jaką jest tablica interaktyw-

na daje możliwość nauczycielom w naszym
przedszkolu stworzenia takich warunków
każdemu dziecku, które ułatwią mu adaptację do warunków szkolnych i pracę w nowej
cyfrowej rzeczywistości, która wkracza we
wszystkie dziedziny naszego życia - podsumowuje dyrektor Przedszkola Publicznego
w Boguchwale Renata Traciak.

Strażacka lekcja w Lutoryżu
Po raz kolejny druhny i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutoryżu
odwiedzili przedszkolaków oraz uczniów młodszych klas Szkoły Podstawowej im. ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu.
Dla klas I-III druhowie przygotowali turniej „Strażak na Medal”. Uczniowie odpowiadali na pytania związane z bezpieczeństwem,
próbowali swoich sił w zgłaszaniu zdarzenia
odpowiednim służbom, oraz startowali
w mini sztafecie. Na koniec wszystkie drużyny zostały odznaczone przez Prezesa OSP
Adama Barana pamiątkowymi medalami.
Przedszkolaki natomiast zapoznały się
ze strażackim wyposażaniem, spróbowały
się w „gaszeniu pożaru” przy użyciu specjalnie przygotowanych wozów strażackich
i ognisk. Na koniec wszyscy otrzymali odznaczenia
„strażaków-przedszkolaków”.
Szczególną uwagę poświęcono zachowaniu podczas sytuacji zagrożenia oraz nauce
wzywania pomocy.

Boguchwalskie Liceum realizuje Zdrowo jemy
kolejny projekt Erasmus +
zdrowo rośniemy

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale realizuje kolejny ambitny projekt współpracy
międzynarodowej w ramach programu
Erasmus+. Projekt nosi nazwę Hi! great
home SCHOOL. Naszymi partnerami są
tym razem szkoły z Turcji, Włoch, Portugalii, Hiszpanii i Litwy. Poza oczywistą
w tego typu działaniach integracją międzynarodową i międzykulturową ma on
wartościowy cel badawczy.
W dniach 20 – 26 marca 2017 roku,
w Liceum w Boguchwale zrealizowano
spotkanie międzynarodowe, w którym
uczestniczyły delegacje pięciu państw.
Tym razem boguchwalska społeczność
szkolna gościła u siebie ponad 40 osób,
w tym 30 uczniów z naszych szkół partnerskich, przy czym kraje uczestniczące
w tym przedsięwzięciu wybrano nieprzypadkowo. Do współpracy zaproszono
bowiem zarówno szkoły reprezentujące
państwa o najwyższym współczynniku
przedwczesnego przerywania edukacji
na etapie szkoły średniej (Turcja, Hiszpania, Portugalia), jak i te znajdujące się na
przeciwnym krańcu zestawień sporządza-
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nych przez instytucje międzynarodowe.
Liceum w Boguchwale postrzegane jest
w tym gronie jako szkoła wzorcowa, szczycąca się stuprocentową zdawalnością
matury, której wyznaczono rolę lidera
w poszukiwaniu i konstruowaniu uniwersalnej recepty na budowę szkoły przyjaznej uczniowi. Dobre praktyki LOB mają
pomóc naszym partnerom w modernizacji warsztatu pracy.
Pokłosiem realizacji projektu, będzie
książka oparta na badaniach empirycznych, doświadczeniach nauczycieli z poszczególnych państw oraz materiałach
wytworzonych przez młodzież w trakcie
międzynarodowych spotkań roboczych.

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy
Boguchwała w ramach ogólnopolskiej akcji
promującej prawidłowe nawyki żywieniowe
wspiera prawidłowy rozwój dzieci. Warsztaty
„Zdrowo jemy zdrowo rośniemy” skierowane są zarówno do dzieci jak i przedszkolnego personelu. Dzięki współpracy i życzliwości władz Stowarzyszenia w przedszkolach
w Zgłobniu, Lutoryżu, Niechobrzu, Racławówce, Nosówce, Zarzeczu, Woli Zgłobieńskiej oraz w Boguchwale – Pani Dominika
Kaczor - edukator żywieniowy programu,
w okresie czterech najbliższych miesięcy przeprowadzi cykl szkoleń z zakresu żywienia małych dzieci oraz przeprowadzi specjalistyczne
analizy, po których przedstawi propozycje
zmian żywienia dzieci w tych placówkach według najnowszych norm i zaleceń żywieniowych. Po zakończeniu szkolenia każda z placówek otrzyma stosowne certyfikaty.
Patronatami programu „Zdrowo jemy,
zdrowo rośniemy” są Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, Fundacja NUTRICIA,
Instytut Matki i Dziecka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości oraz
Poradnia Żywieniowo-Dietetyczna w Boguchwale.

EdukacjA

Towarzystwo Przyjaciół Liceum w Boguchwale
zaprasza do nowej Szkoły Podstawowej Montessori
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale

Szkoła Podstawowa Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale powstała z przekształcenia
Gimnazjum Dwujęzycznego. Nowotworzona wartość edukacyjna jest pokłosiem dotychczasowego, napawającego
dumą dorobku GDB (9. stanin we wszystkich obszarach
egzaminacyjnych, liczne tytuły laureatów i finalistów).
Nasz cel stanowi kontynuowanie nauczania dwujęzycznego wedle sprawdzonej metodyki (CLIL) stosowanej w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale, przy jednoczesnym rozszerzeniu
oferty o edukację wczesnoszkolną.
Metoda pracy z uczniem stanowiąca dla nas inspirację, została opracowana empirycznie ponad 100 lat temu
przez włoską lekarkę, Marię Montessori. Od tego czasu
sukcesywnie rozwijana, stosowana jest z dużym powodzeniem na całym świecie, także w Polsce. Warto podkreślić,
że metodyka Montessori jest całkowicie zgodna z polityką
oświatową MEN.
Według Marii Montessori, edukacja szkolna winna odpowiadać możliwościom i wewnętrznym potrzebom dziecka,
tzn. musi być w pełni ukierunkowana na ucznia. Proces dydaktyczny w systemie opracowanym przez Marię Montessori realizowany jest w zespołach (grupach) zróżnicowanych
wiekowo obejmujących dzieci trzech roczników. Realizuje go
nauczyciel prowadzący (wychowawca) wspomagany przez
asystenta, nauczyciela języka angielskiego i innych pedagogów. Koncepcja pracy, według założeń Marii Montessori,
umożliwia wspólną naukę, stwarzając tym samym możliwości różnicowania tempa i treści pracy ucznia, pozwalając nauczycielom na indywidualizację wsparcia i pomocy. W procesie kształcenia przeplatają się momenty samodzielnego
działania dziecka, współdziałania z nauczycielem, z innym
uczniem oraz pracy w grupie.
W pedagogice Montessori obowiązuje nauczanie holistyczne. Treści z różnych dziedzin wiedzy łączą się ze sobą
i przenikają. Istota takiej pracy zawiera się szczególnie w
edukacji kosmicznej, koncentrującej w sobie wiele zagadnień z zakresu biologii, botaniki, zoologii, historii, geografii, astronomii, chemii i fizyki. Stwarza to uczniom okazję
do samodzielnego doświadczania i eksperymentowania.
Jeden z najważniejszych komponentów nauczania
metodą Montessori stanowi otoczenie ucznia, zwłaszcza
montessoriańskie pomoce rozwojowe.
Na kolejnym etapie kształcenia (klasy 4-6) treści programowe z poszczególnych przedmiotów realizują nauczyciele specjaliści poszczególnych dziedzin wiedzy.

Ostatni etap nauki w Szkole Podstawowej Montessori z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Boguchwale stanowi edukacja dwujęzyczna (klasa 7 i 8).
Zasady pedagogiki Marii Montessori w połączeniu z edukacją językową stają
się rękojmią przygotowania ucznia do odważnego podejmowania dalszych
wyzwań edukacyjnych na etapie szkoły średniej i studiów, także zagranicznych. Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale jest skierowana do ambitnych, ciekawych świata
uczniów i zatroskanych ich rozwojem rodziców.
Szkoła oferuje uczniom (także tym najmłodszym) inspirujące zajęcia,
realizowane w ramach zajęć obowiązkowych (m.in. język angielski każdego dnia, programowanie robotów, zajęcia taneczne) oraz świetlicowych
(m.in. gry i zabawy w języku angielskim, wsparcie logopedy, psychologa
szkolnego) oraz profesjonalną opiekę profilaktyczno-medyczną, realizowaną przez Centrum Medyczne MEDYK.
Obecnie Szkoła prowadzi nabór do:

 klas 1-3 (w tym dzieci w wieku 6 lat) nauczanych w grupie Montessori,
 klasy 7 – dwujęzycznej (nauczanie w języku polskim i angielskim).

Jedną z największych zalet pracy według zasad pedagogiki Marii
Montessori stanowi atmosfera w klasie. Dzięki niej dzieci lubią się uczyć,
a Szkoła jawi się im jako miejsce przyjazne, w którym chętnie przebywają.
Więcej informacji: www.gim.liceum.boguchwala.pl

Towarzystwo Przyjaciół Liceum w Boguchwale

KOSMICZNA
NOC BIBLIOTEK
W BOGUCHWALE
13 MAJA 2017
GODZ. 17:00

PREZENTACJE GWIAZDOZBIORÓW
W PLENEROWYM PLANETARIUM
WYSTAWA "POLSKA W KOSMOSIE"
I WYSTAWA MODELI STATKÓW KOSMICZNYCH
PREZENTACJA ŁAZIKA MARSJAŃSKIEGO
ORAZ:
START RAKIETY WODNEJ,
WARSZTATY PLASTYCZNE,
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW,
DZIECIĘCE IGRASZKI LITERACKIE,
WSPÓLNE CZYTANIE.

CZYTANIE
PORUSZA
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Boguchwalskie

15

Informacje
KULTURA

Tydzień Kobiet

WOJEWÓDZKI DOM KULTURY
ORAZ GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W BOGUCHWALE
ZAPRASZAJĄ NA

Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale zaproponowało w tym roku nową, ciekawą formułę - Tydzień Kobiet, czyli „kumulację” pomysłów samych
Pań. Tydzień Kobiet dał możliwość wspólnego
spędzenia czasu oraz poznania czegoś nowego.

Tydzień Kobiet zainaugurował 11 marca koncert „Kobieta niejedno ma imię”.
Na scenie zaprezentowało się 18 młodych
artystów, zaś widownia wypełniła się po
brzegi - blisko 360 Pań z terenu gminy
zdecydowało się spotkać i świętować tego
wieczoru. Nie zabrakło symbolicznego
kieliszka szampana, tulipanów wręczanych przez pracowników Urzędu Miejskiego oraz słodkości przygotowanych przez
Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy
Boguchwała. Sam program oparty był na
polskich piosenkach o kobietach od „Ada
to nie wypada” i „Kaziu zakochaj się”, po
„Supermenkę” i „Kobiety, których nie ma”.
Zaskoczeniem był występ zamykający całość, w którym muzycy zespołu The Fre-

Kalendarz
wydarzeń
kulturalnych
KWIECIEŃ
 25 (wtorek) – Boguchwała finisaż wystawy „Tu czy tam? (GBP)
 28 (piątek) – Boguchwała „Reportaże
z Watykanu” spotkanie z Januszem
Majką z Polskiego Radia Rzeszów
i jego wspomnieniami z pogrzebu
Jana Pawła II (GBP)

MAJ
 03 (środa) - Boguchwała - Gminne Obchody Święta Narodowego Trzeciego
Maja (MCK)
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eborn Brothers zagrali „Baby ach te
baby” i „Za zdrowie pań”. Świętowaniu jak i w poprzednich latach towarzyszyło losowanie nagród. Życzenia
dla Pań złożył przewodniczący Rady
Miejskiej Wiesław Kąkol. Obecnością
zaszczycili
ponadto
zastępca
burmistrza Jerzy Opaliński, zastępca
burmistrza Ewa Śliwa, sekretarz
Krzysztof Lassota.
W kolejnych dniach odbyły się
liczne warsztaty i wydarzenia. Pokazy
kulinarne prezentowali Maciej Zając sushiman pracujący w jednej z najlepszych restauracji z japońską kuchnią
w Rzeszowie, Maksym Harbuz – właściciel restauracji Kajzerwald, który
uraczył przybyłych m.in. gruzińskimi
szaszłykami oraz tradycyjnymi ukraińskimi zupami, Anna Rydzik - pracownik
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego, która zgodziła się podzielić
swoim doświadczeniem w degustacji
wina. Po pokazach Rzeszowska Szkoła Salsy zaprosiła na dwugodzinne
warsztaty. Zajęcia w ruchu były kon-

PODKARPACKIE
WIOSENNE SPOTKANIE
Z POEZJĄ I PIOSENKĄ

KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
I ŚREDNICH Z TERENU WOJ. PODKARPACKIEGO
W KATEGORIACH: RECYTACJA I PIOSENKA

12 maja 2017 godz. 10:00
Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale
ul. Dr Tkaczowa 146

Gminna Biblioteka Publiczna
w Boguchwale

Gmina Boguchwała

tynuowane także w poniedziałek, bo aż 43 panie
zdecydowały się wspólnie tańczyć zumbę, pokazując tym samych swoją energię i radość.
Świętowanie zakończył koncert Agata Siemaszko i cymbalisty Miroslava Rajta, którym
towarzyszyli tancerze Klubu Dżet Rzeszów-Boguchwała. Artyści - znani z radiowej Dwójki
- zachwycili widownię nowatorskimi interpretacjami utworów słowackich, romskich i polskich
oraz wirtuozerskimi wykonaniami na cymbałach węgierskich. Spotkanie zakończyło losowanie nagród oraz życzenia dla Pań od Burmistrza
Boguchwały Wiesława Dronki.
UM/MCK

 8 (poniedziałek) - Niechobrz filia GBP “Czy
znasz wiersze Doroty Gelner” konkurs recytatorski dla dzieci (Tydzień Bibliotek)
 9 (wtorek) – Kielenówka filia GBP “Domowa Akademia Przedszkola” głośne
czytanie dzieciom najpiękniejszych
utworów literackich (Tydzień Bibliotek)
 9 (wtorek) – Boguchwała GBP “Wśród
bohaterów Astrid Lindgren” rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego oraz regionalnego konkursu
informatycznego “2. scratchowanie
w Bibliotece” (Tydzień Bibliotek)
 9 (wtorek) – Racławówka filia GBP spotkanie autorskie z Joanną Jodełką (Tydzień Bibliotek)
 10 (środa) – Lutoryż filia GBP “W świecie
poezji ks. Jan Twardowskiego” konkurs
recytatorski dla uczniów z klas 1-4 szkół
podstawowych (Tydzień Bibliotek) oraz
(SP w Zarzeczu)
 10 (środa) – Niechobrz filia GBP “Lokomotywa z wierszami Juliana Tuwima” spotkanie literackie dla dzieci (Tydzień Bibliotek)

 11 (czwartek) – Boguchwała GBP
“Śpiewająca Biblioteka” spotkanie
autorskie z Edytą Zarębską ilustrowane muzyką Roberta Zarębskiego
(Tydzień Bibliotek)
 12 (piątek) - Boguchwała GBP „Podkarpackie Wiosenne Spotkania z Poezją
i Piosenką. Pamiętajcie o ogrodach”
(Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie oraz GBP w Boguchwale – Tydzień
Bibliotek)
 13 (sobota) – Boguchwała GBP „Kosmiczna odyseja” czyli Noc Bibliotek
w Boguchwale z twórczością Stanisława Lema oraz modelami statków
kosmicznych i łazikiem marsjańskim
(Tydzień Bibliotek)
 21 (niedziela) - II Bieg Boguchwała-Wisłoczysko (SST Lubcza)
 21 (niedziela) - Kielanówka - Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Kielanówce (LOK Wspólnota)

SPORT

Siatkarze Lubczy mistrzami III ligi

W dniach 17-19 marca w Cmolasie rozegrany został turniej o mistrzostwo III Ligi Mężczyzn.
O mistrzostwo ligi walczyły drużyny Klimy Błażowa, AppGo II LO Rzeszów, Głogovii Głogów
Młp. oraz SST Lubcza Racławówka.
Zespoły Lubczy i Głogovii stworzyły
w pierwszym dniu turnieju finałowego
bardzo emocjonujące widowisko. Po dokładnie 2 godzinach i 20 minutach walki
ze zwycięstwa cieszyła się drużyna z Racławówki, mimo iż decydującą, piątą partię
rozpoczęła fatalnie. W obliczu sensacyjnej
porażki Klimy z AppGo, zespół z Racławówki po pierwszym dniu rywalizacji zajmował
pierwsze miejsce w tabeli.
Warunkiem do zapewnienia sobie
przez Lubczę mistrzostwa ligi już sobotę
było zwycięstwo z faworytem z Błażowej.
Dodatkowym utrudnieniem był fakt, iż
musiała zwyciężyć 3:0 lub 3:1. Ekipa Andrzeja Tereszkiewicza wygrała w trzech
setach i mogła cieszyć się z tytułu mistrza.
Przed odebraniem medali Lubcza musiała rozegrać jeszcze ostatni pojedynek z

AppGo II LO. Siatkarze z Racławówki mieli
jednak za sobą dwa wyczerpujące spotkania, co w efekcie przełożyło się na porażkę
z rzeszowskim zespołem 1:3.
Przegrana w ostatnim meczu nie zepsuła siatkarzom Lubczy wielkiego święta. Najpierw swoje medale odebrali gracze Lubczy
II, zdobywcy srebrnego medalu w debiutanckim sezonie IV ligi mężczyzn. Pamiątkowy puchar za mistrzostwo III ligi odebrał
kapitan Lubczy Patryk Masłowski. Na koniec
turnieju przyznano również nagrody indywidualne. W szeregach Lubczy wyróżnieni
zostali: Rafał Niedzielski - najlepszy rozgrywający, Mateusz Hołobut - najlepszy przyjmujący i Przemysław Fedko - MVP turnieju.
Dla siatkarzy Andrzeja Tereszkiewicza
sezon jednak się jeszcze nie zakończył. W
dniach 28-30 kwietnia na terenie naszej

gminy zostanie rozegrany turniej półfinałowy o awans do II ligi. Do Niechobrza zawitają czołowe drużyny z województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.
Klasyfikacja końcowa:
 SST Lubcza Racławówka
 STS Klima Błażowa
 AppGo II LO Rzeszów
 LKS Głogovia Głogów
źródło i fot. SST Lubcza

Boguchwalscy bokserzy
najlepsi w Mistrzostwach II Bieg
Boguchwała-Wisłoczysko
Podkarpacia

Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne Lubcza zaprasza
na kolejną edycję Biegu Boguchwała-Wisłoczysko. W tym
roku odbędzie się on 21 maja 2017 roku.
58 zawodników z 10 klubów województwa podkarpackiego wzięło udział w
VIII Mistrzostwach Podkarpacia, które odbyły się w dniach 24-25 lutego w Krośnie.
Rywalizacja toczyła w 14 kategoriach
wagowych z podziałem na grupy wiekowe.
Klasyfikację drużynową mistrzostw wygrali
bokserzy UKS Gimnasion Boguchwała, ex
aequo z gospodarzami Budo Krosno. Ponadto najlepszym kadetem został zawodnik boguchwalskiego klubu Mateusz Kuś,
a najlepszym seniorem reprezentujący Wisłok Rzeszów Mateusz Ziomek, starszy brat
Adama Ziomka, który pokonał Piotra Kamińskiego (kategoria junior 81 kg).
Z tytułami Mistrzów Województwa Podkarpackiego do Boguchwały wrócili: Kadet:
Paweł Czyż (Kadet 57 kg), Mateusz Kuś (Kadet
66 kg), Daniel Orgasiński (Junior 64 kg), Adam
Ziomek (Junior 81 kg). Wicemistrzami zostali:
Eryk Głazowski (Kadet 70 kg), Jakub Wilk (Junior 75 kg), Sebastian Murias (Senior 64 kg).
Zawodników przygotowali: Wojciech Lipa,
Jakub Sypień, Wacław Ciwiński i Andrzej Niedziałek.
źródło: pozb.pl, www.facebook.com/UKS.
Gimnasion.Boguchwala,
fot. archiwum UM

Zawodnicy po stracie z Rynku Miejskiego w Boguchwale będą podążać
ulicami Akacjową, Łąkową, Kwiatkowskiego, ścieżkami gruntowymi Wisłoczyska, ulicą Ogrodową oraz przez teren
Stawiska i zespołu płacowo-parkowego.
Organizatorzy zapewniają nagrody dla
każdej kategorii wiekowej na dystansie
10 km. Nagrody rzeczowe, dyplomy oraz
medale przewidziano także dla dzieci i

młodzieży. Ponownie nagrodzony zostanie najszybszy mieszkaniec / mieszkanka Gminy Boguchwała.
Regulamin biegu: sstlubcza.com
Rejestracja:
timekeeper.pl/bieg/?bieg_id=244
e-mail dot. organizacji biegu:
mtbboguchwala@gmail.com
kontakt telefoniczny dot. organizacji
biegu: Jan Fularz 602 226 839
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Aplikacje mobilne
w kulturze i edukacji
Urządzenia mobilne zajmują coraz więcej miejsca w naszym życiu codziennym. Z pomocą smartfona czy tabletu
komunikujemy się, dokonujemy zakupów, słuchamy muzyki, oglądamy filmy. Dzięki
aplikacjom mobilnym (czyli
program przeznaczonym na
te urządzenia) robimy zdjęcia, rysujemy, doświadczamy wirtualnej i rozszerzonej
rzeczywistości, uczymy się
i tworzymy. Które z milionów dostępnych aplikacji są
najbardziej wartościowe? Jak
znaleźć te bezpieczne i przyjazne dla dzieci? Czy aplikacje
mobilne mogą wesprzeć osoby z niepełnosprawnościami?

Czy dzięki aplikacjom można ożywić lokalną historię i zachęcić do jej poznawania? Odpowiedzi na powyższe pytania oraz
wiele innych przydatnych informacji znaleźć można na fanpage’u oraz blogu pt. Aplikacje
mobilne w kulturze i edukacji,
prowadzonym przez Sylwię
Żółkiewską, animatorkę kultury, edukatorkę, projektantkę aplikacji mobilnych, autorkę bezpłatnego przewodnika
po świecie aplikacji mobilnych pt. APPetyt na APPlikacje (wyd. Fundacja Orange
2016). Więcej: www.facebook.com/aplikacjewkulturze. www.
aplikacjewkulturze.pl.
Sylwia Żółkiewska

Artgaleria

W płomieniu
naftowej lampy
Szedłem wiejskim kamiennym mostem
W oddali – jak u impresjonistów
jaśniały jaskrawe dachy domów
za dawnym dworem w Nosówce
W rozlewiskach falujących pól
w rozlewiskach rozkołysanych zielenią wzgórz
buchały bukiety złocistych płomieni
Nie wątpiłem w mit o Prometeuszu
ani w blask pierwszej lampy Łukasiewicza
Podziwiałem autentyczność tabliczki asekuracyjnej
wbitej w futrynę drzwi drewnianego domu
na całe 27 lat przed wybuchem powstania listopadowego
Popołudnie 7 czerwca 2016 roku
było wyjątkowo słoneczne i pogodne
Ten płonący opodal skarb ziemi
to uchodzące w niebo
ciągle dziejące się zdarzenie
które samo przechodzi tu
w codzienną wieczność jutra
oswajało mnie z mocą żywiołu
W tej wędrówce
po rozpasanych stokach zieleniach
towarzyszyła mi pogodna i słoneczna
jak tamten czerwcowy dzień
Stefania Budowa
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Nie wątpiłem w żadne jej słowo
wskazaną groblę granicę
opowieść o dworskich stawach
o krowach pędzonych z Niemiec
w tumanach kurzu w 1945 roku
Na polach dojrzewającej pszenicy
w ogrodach jak dobry sen
rozpościerał się zapach piwonii
Koty pilnie strzegły swoich rewirów
i ogonami kołysały korony drzew
pełne rajskich ptaków
i zwykłych wróbli
Gorejący krzak lilii
zapalał nadchodzący zmierzch
A ja dziś
nad tamtą
minioną już gawędą
zapalam światło wiersza

Mieczysław A. Łyp „Okruchy dnia”
Autorski Zeszyt Poetycki 2016 Nr8

„Dudek Niunio z dedykacją dla
uczestników DIL”, aut. Jolanta
Richter-Magnuszewska – GBP
Boguchwała 1 kwietnia 2017

Stowarzyszenie Współpracy
i Rozwoju Progres

RUSZAJĄ
EKO-DZIECIAKI

Podstawowym celem projektu jest
kształtowanie postaw i świadomości
ekologicznej wśród dzieci i młodzieży ze
Szkoły Podstawowej w Mogielnicy im.
Jana Pawła II w Mogielnicy, a także pozostałych mieszkańców gminy
Boguchwała. Projekt został
podzielony na cztery bloki
tj. Eko-warsztaty, Eko-wycieczki, Eko-sprzątanie, Eko-konkurs.
W okresie od kwietnia
do czerwca uczestnicy projektu wezmą udział w cyklu
warsztatów tematycznych
poświęconych
ekologii.
Zajęcia będą odbywać się
w pracowni przyrodniczej
wyposażonej w sprzęt badawczy, m.in.
mikroskop z kamerą USB, stację meteorologiczną z oprzyrządowaniem, lornetki,
lupy, zestawy doświadczalne i demonstracyjne. W ramach projektu zostanie zor-

ganizowana akcja sprzątania najbliższej
okolicy, a także wyjście do lasu i spotkanie
z leśniczym, który nie tylko zapozna dzieci i młodzież z podstawowymi zasadami
ochrony przyrody, ale dodatkowo poszerzy ich wiadomości na temat
zwierząt i ptaków żyjących
w środowisku leśnym.
Dzieci i młodzież wspólnie z rodzicami wezmą
udział w wycieczkach rowerowych mających przede
wszystkim na celu aktywne
spędzanie czasu i poznanie
walorów krajobrazowych
najbliższej okolicy. Kolejnym z zaplanowanych działań będą wyjazdy uczestników projektu na Politechnikę Rzeszowską
im. Ignacego Łukasiewicza gdzie odbędą
się zajęcia laboratoryjne i wykłady praktyczne, przeprowadzone przez pracowników Uczelni.

Zorganizowany zostanie, również wyjazd do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie.
Jednym z ostatnich etapów projektu
będzie ogłoszenie gminnego konkursu
fotograficznego o tematyce ekologicznej
dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Boguchwała.
Całość projektu zostanie podsumowana na gali finałowej, na której nastąpi
również rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród. Zajęcia rozpoczynają się od
30.03.2017r. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej
strony http://progres-mogielnica.org.pl
oraz https://www.facebook.com/progres.
mogielnica gdzie na bieżąco będziemy informować o realizacji projektu.
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 Systemy kominowe ZAPEL

wiadomości

Boguchwalskie

3,5%

12 miesięcy

4%

Już dziś skorzystaj
z promocyjnych warunków kredytowych
�
�
�
�
�

24 miesiące

Stałe oprocentowanie
Kwota kredytu od 1.000 zł do 50.000 zł
Okres kredytowania do 12 lub 24 miesięcy
Szybka decyzja – minimum formalności
Kredyt na dowolny cel

Wiosenny
Kredyt

Zapytaj o szczegóły w naszych placówkach
Reprezentatywny przykład Kredytu Wiosennego (na dzień 09.02.2017 r.) :
1) RRSO wynosi 11,83% dla całkowitej kwoty kredytu 5.000,00 zł na cele konsumpcyjne, spłacanego w 12 ratach kapitałowo-odsetkowych (malejące saldo) – 431,08 zł (najwyższa rata),
przy prowizji za udzielenie kredytu 200,00 zł i opłacie przygotowawczej 0,00 zł. Stopa oprocentowania kredytu przez cały okres obowiązywania umowy 3,5% w stosunku rocznym (oprocentowanie stałe). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 5.294,46 zł, w tym: całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł, odsetki 94,46 zł. Promocja trwa od 01.03.2017 r. do 30.06.2017 r.
2) RRSO wynosi 9,53% dla całkowitej kwoty kredytu 5.000,00 zł na cele konsumpcyjne, spłacanego w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych (malejące saldo) – 231,34 zł (najwyższa rata), przy
prowizji za udzielenie kredytu 250,00 zł i opłacie przygotowawczej 0,00 zł. Stopa oprocentowania kredytu przez cały okres obowiązywania umowy 4,0% w stosunku rocznym (oprocentowanie
stałe). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 5.457,56 zł, w tym: całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł, odsetki 207,56 zł. Promocja trwa od 01.03.2017 r. do 30.06.2017 r.

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu
Centrala w Niechobrzu
36-047 Niechobrz 118
tel.(17)85-91-400
fax (17) 85-91-415
Sala obsługi Klientów
(17)85-91-410 - 414
obsługa klientów:
pon. - pt. w godz.
od 7.30 do 15.00  
www.bsniechobrz.pl

Oddział w Kielanówce
35-106 Rzeszów
Kielanówka 35F/1U
tel.(17) 74-01-044
lub 534-959-900
obsługa klientów:
poniedziałek,
środa, piątek w godz.
od 7.30 do 15.00;
wtorek, czwartek
w godz. od 10.00 do 17.30

Filia w Boguchwale
36-040 Boguchwała
ul. Dr. Tkaczowa 61
tel. (17)87-11-792
obsługa klientów:
pon.- pt. w godz.
od 8.30 do 15.30

Ekspozytura w Zgłobniu
36-046 Zgłobień
tel. (17) 87-16-097
Obsługa klientów:
pon. – pt. w godz.
od 7.30 do 16.00

Ekspozytura w Lutoryżu
36-040 Lutoryż
tel. (17) 87-01-133
Obsługa klientów:
wtorek i piątek
w godz. od 8.00 – 13.30;
poniedziałek, środa
i czwartek - nieczynne

Ekspozytura
w Rzeszowie /Zwięczycy/
35-083 Rzeszów
ul. Beskidzka 76a
tel. (17) 87-13-230
obsługa klientów
pon. - pt.
w godz. od 9.00 – 16.30

