Zimowe utrzymanie dróg
na terenie Gminy Boguchwała
Na terenie Gminy Boguchwała mamy do czynienia z czterema
kategoriami dróg: krajową, powiatowymi, gminnymi i prywatnymi. Za utrzymanie dróg, w tym zimowe, odpowiedzialne są zatem
różne podmioty. Droga Krajowa nr 19, na odcinku przebiegającym przez naszą gminę jest odśnieżana przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Rzeszowie, natomiast
utrzymanie dróg powiatowych leży w gestii Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie. Odśnieżaniem dróg gminnych zajmuje się
Gospodarka Komunalna w Boguchwale.
Służby drogowe udostępniają użytkownikom dróg telefony
alarmowe, na które można dzwonić w sytuacjach gdy dojdzie do
utrudnień spowodowanych przez śnieg lub gołoledź.
W przypadku drogi:
• krajowej nr 19 jest to numer Punktu Informacji Drogowej przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
- oddział w Rzeszowie - tel. (17) 85 20 815 lub (17) 229 15 21,
(17) 229 90 09 oraz w Punkcie Informacji Drogowej pod
numerem 19 111
• powiatowej jest to numer Zarządu Dróg Powiatowych
w Rzeszowie, Obwód Drogowo-Mostowy w Babicy - tel.
(17) 27 72 297 całodobowo
• gminnej - prosimy o przesłanie służbom odpowiedzialnym za ich odśnieżanie zgłoszeń w następujący sposób:
> telefonicznie pod numer telefonu 17 87 14 300 w godzinach pracy Gospodarki Komunalnej w Boguchwale
(07:00-15:00)
> SMS-em przez cały tydzień: SMS na numer telefonu
666 028 153 (koszt zgodny z cennikiem danego operatora), w treści SMS-a należy wpisać nazwę miejscowości
oraz numer posesji obok której przebiega droga wymagająca odśnieżania
> e-mail na adres: zgk@seth.pl lub sekretariat@go-kom.pl,
w tytule wiadomości prosimy wpisać "ODŚNIEŻANIE",
a w treści podać nazwę miejscowości oraz numer posesji
obok której przebiega droga wymagająca odśnieżania.
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VIII kadencja samorządu rozpoczęta

20 listopada w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale odbyło się pierwsze posiedzenie
nowo wybranej Rady Miejskiej w Boguchwale.

Pierwszą sesję VIII kadencji otworzył radny senior Tadeusz Kalandyk.
W pierwszej kolejności wręczone zostały zaświadczenia o wyborze radnych
Rady Miejskiej oraz złożone ślubowanie. Podczas sesji przeprowadzono także wybory na Przewodniczącego Rady
Miejskiej oraz zastępców przewodniczącego. Przewodniczącym jednogłośnie został wybrany Piotr Pustelny,
a funkcje zastępców zostały powierzone Tadeuszowi Rakowi i Łukaszowi
Hudzikowi. Zaświadczenie oraz ślubowanie złożył również Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol. Radni ustalili także składy stałych komisji Rady
Miejskiej.

Samorząd Gminy Boguchwała VIII kadencji
Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol
Zastępca Burmistrza Justyna Placha-Adamska
Skarbnik Gminy Dorota Witek
Sekretarz Gminy Krzysztof Lassota
Rada Miejska w Boguchwale:
• Piotr Pustelny z Boguchwały - Przewodniczący
Rady Miejskiej
• Tadeusz Rak z Niechobrza - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
• Łukasz Hudzik ze Zgłobnia - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
• Maria Angowska z Boguchwały
• Agnieszka Bednarska z Boguchwały
• Dominik Maziarz z Boguchwały
• Agnieszka Siorek z Boguchwały
• Elżbieta Zielińska z Boguchwały
• Marta Ćmiel-Giergielewicz z Lutoryża
• Grzegorz Wojewoda z Lutoryża
• Iwona Pezdan-Śliż z Kielanówki
• Antoni Ziobro z Mogielnicy
• Marek Cisek z Nosówki
• Alina Pociask z Nosówki
• Jerzy Mazur z Niechobrza
• Andrzej Zając z Niechobrza
• Piotr Bednarski z Racławówki
• Piotr Kobyłecki z Woli Zgłobieńskiej
• Paweł Sanecki z Woli Zgłobieńskiej
• Katarzyna Warchoł z Zarzecza
• Tadeusz Kalandyk ze Zgłobnia
KOMISJE RADY MIEJSKIEJ
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
• Jerzy Mazur - Przewodniczący Komisji
• Katarzyna Warchoł
• Maria Angowska
4
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• Elżbieta Zielińska
Komisja Statutowo-Prawna:
• Marta Ćmiel-Giergielewicz - Przewodnicząca
Komisji
• Andrzej Zając
• Piotr Pustelny
Komisja Edukacji i Rozwoju Społecznego:
• Iwona Pezdan Śliż - Przewodnicząca Komisji
• Piotr Kobyłecki
• Marek Cisek
• Elżbieta Zielińska
• Marta Ćmiel-Giergielewicz
• Dominik Maziarz
Komisja Mienia Gminy Rolnictwa i Ochrony
Środowiska:
• Paweł Sanecki - Przewodniczący Komisji
• Marek Cisek
• Agnieszka Bednarska
• Grzegorz Wojewoda
• Tadeusz Rak
• Łukasz Hudzik
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:
• Tadeusz Kalandyk - Przewodniczący Komisji
• Iwona Pezdan-Śliż
• Katarzyna Warchoł
• Antoni Ziobro
• Alina Pociask
• Piotr Bednarski
Komisja Rewizyjna:
• Maria Angowska - Przewodnicząca Komisji
• Jerzy Mazur
• Agnieszka Siorek
UM
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Sesje Rady Miejskiej w Boguchwale
3.

4.
5.

Podczas I Sesji Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbyła się 20 listopada 2018 roku, podjęto uchwały w sprawie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Boguchwale.
Wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Boguchwale.
Wyboru Przewodniczących Stałych Komisji
Rady.
Zatwierdzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Zatwierdzenia składu osobowego Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji.
Zatwierdzenia składu osobowego Komisji Statutowo-Prawnej.
Zatwierdzenia składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Zatwierdzenia składu osobowego Komisji Edukacji i Rozwoju Społecznego.
Zatwierdzenia składu osobowego Komisji Mienia Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Wyboru przedstawiciela Gminy Boguchwała
do Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.
Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Boguchwały.
Zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

guchwale usług w ogólnym interesie gospodarczym.
Wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona
w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
O zamiarze przekształcenia Przedszkola Publicznego w Boguchwale poprzez likwidację
oddziałów zamiejscowych w Mogielnicy.
Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Boguchwała na rok 2019.
Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2020.
Nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Racławówce.
Nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Lutoryżu.
Nadania nazw ulic w Boguchwale.
Zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia
Gminy Boguchwała do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Trygon - rozwój i innowacja".
Wyboru delegatów na Zebranie Delegatów
Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do
Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych
"Aglomeracja Rzeszowska".
Zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości diet dla radnych.
Uchylenia uchwały dotyczącej miesięcznego
limitu kilometrów na korzystanie z własnego
samochodu.
Zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody
na udzielenie poręczenia pożyczki zaciągniętej
przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie.

Podczas II Sesji Rady Miejskiej w Boguchwale,
która odyła się 6 grudnia 2018 roku, podjęto uchwały w sprawie:
1.

2.

Obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała w 2019
roku.
Powierzenia przez Gminę Boguchwała spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w BoWIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE
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Budżet Obywatelski Gminy Boguchwała 2019 - wyniki
- 305 głosów
• projekt nr 5 - Budowa oświetlenia drogi gminnej od kapliczki św. Rocha w Racławówce
w kierunku Nosówki - 298 głosów
W obszarze "budowa, przebudowa dróg" zostaną
zrealizowane:
• projekt nr 2 - Budowa drogi dojazdowej na
części ul. Ks. S. Pelca - 509 głosów
• projekt nr 3 - Budowa drogi gminnej Niechobrz - Zapłocie - 492 głosy
• projekt nr 4 - Budowa rowów przy drogach
gminnych w Woli Zgłobieńskiej - 327 głosów
W obszarze "budowa, rozbudowa terenów sportowo-rekreacyjnych" zostaną zrealizowane:
• projekt nr 3 - Miasteczko ruchu drogowego
w Mogielnicy - 515 głosów
• projekt nr 8 - Budowa placu zabaw na terenie
stadionu sportowego w Nosówce - 711 głosów

Mieszkańcy po raz szósty włączyli się w podjęcie decyzji o wydatkach inwestycyjnych gminy.
W ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała wyłoniono 9 projektów.
W głosowaniu wzięło udział 3144 mieszkańców.
3056 ankiet spełniło wymogi określone w regulaminie Budżetu Obywatelskiego. Do realizacji zostały rekomendowane projekty, które uzyskały największą liczbę głosów.
W obszarze "budowa, modernizacja oświetlenia"
zostaną zrealizowane:
• projekt nr 1 - Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej Niechobrz - Łąki - 466 głosów
• projekt nr 2 - Wykonanie oświetlenia uliczZadania wybrane w ramach tegorocznej edycji
nego na Osiedlu Koreja - wzdłuż ogrodzenia Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała zoPODR - 403 głosy
staną uwzględnione przez Burmistrza Boguchwały
• projekt nr 4 - Projekt i budowa oświetlenia w budżecie gminy na 2019 rok.
przy drogach gminnych w Woli Zgłobieńskiej

Nowa droga łącząca krajową "19" z Wisłoczyskiem
Zakończyły się prace przy budowie drogi gminnej
łączącej ul. Kwiatkowskiego z krajową "19". Nowa
droga zapewni łatwość dojazdu dla użytkowników
boguchwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ale
także mieszkańców do nieruchomości, obiektów
infrastruktury technicznej, czy Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Przy 290-metrowym odcinku drogi wybudowany
został chodnik oraz ścieżka rowerowa, przebudowano zjazdy do nieruchomości, odwodnienia drogi
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oraz zamontowano oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. W zakresie inwestycji znalazła
się również przebudowa 285-metrowego odcinka
drogi krajowej z budową skrzyżowania.
Wartość inwestycji przekroczyła 5 mln zł. Projekt otrzymał dofinansowanie z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 2 313 969
zł.
TBS

INFORMACJE

TBS rozpoczyna nową inwestycję Mikołaja Reja 5
Nowa inwestycja Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale - Mikołaja Reja 5 - już w sprzedaży.
TBS oferuje 24 mieszkania w atrakcyjnych cenach o metrażu od 39 do
76 m2, przestronne tarasy na parterze, komórki lokatorskie oraz miejsca
postojowe na parkingu zewnętrznym.
Budowa mieszkań ruszy w I kwartale
2019 roku.
Szczegóły:
Biuro Sprzedaży Boguchwała,
Mikołaja Reja 3/U 1
tel. 17 740 34 14, 533 244 281
e-mail: sekretariat@tbsboguchwala.pl
www.tbsboguchwala.pl

Bezpieczna karta podczas świątecznych zakupów
Polacy pokochali płatności zbliżeniowe, więc na dy, kartę płatniczą czy np. dowód rejestracyjny, mopewno w zbliżającym się okresie świątecznym będą żemy stać się nieświadomymi ofiarami przestępstwa.
chętnie korzystać ze swoich kart. Niestety, czas
przedświątecznej gorączki to również większe ryzyAby uniknąć przykrych konsekwencji, w przypadko kradzieży lub utraty nie tylko gotówki, ale także ku utraty dokumentów:
kart płatniczych, których Polacy mają już w port• zastrzec dokumenty w banku - wystarczy
felach ponad 40 milionów. W przypadku problemu
w jednym, a dane zostaną automatycznie
utraty karty, ale także dowodu osobistego z pomocą
przekazano do Centralnej Bazy Danych, a namoże nam przyjść szybkie zastrzeżenie naszej karstępnie rozesłane do tysięcy instytucji ko-rzyty pod całodobowym międzybankowym numerem
stających z Systemu DZ. Jeżeli ktoś spró¬buje
alarmowanym (+48) 828 828 828. Od początku jego
posłużyć się zastrzeżonym dokumen¬tem,
funkcjonowania, Polacy skorzystali z takiej możlioperacja zostanie zablokowana, a do wyjawości już ponad 575 tys. razy.
śnienia sprawy wzywana jest policja.
• w przypadku kradzieży dokumentów należy
Świąteczny czas beztroski
też zawiadomić najbliższy posterunek policji.
Do świąt pozostał niespełna miesiąc. W sklepach
• trzeba też poinformować gminę lub placówkę
wraz ze świątecznymi ozdobami i wieloma promocjakonsularną (w przypadku utraty dokumentu
mi pojawia się coraz więcej osób, szukających prezenza granicą).
tów dla swoich bliskich. Kupując je korzystają coraz
chętniej z wygodnych kart płatniczych – jak wskazuje Więcej informacji: www.zastrzegam.pl
Narodowy Bank Polski już w drugim kwartale 2018
r. w porównaniu z pierwszym kwartałem br. liczba
transakcji zbliżeniowych wzrosła aż o 15 proc. i wyniosła 869,2 mln. Warto jednak pamiętać, że mając
w portfelu kartę nie możemy zapomnieć o jej bezpieczeństwie i środków na niej zgromadzonych. To właśnie w tym okresie jesteśmy szczególnie narażeni na
utratę lub kradzież nie tylko gotówki, ale także innych
równie ważnych dla nas dokumentów. Pamiętajmy, że
gdy utracimy dowód tożsamości, paszport, prawo jazWIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE
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100 drzew na 100-lecie odzyskana
niepodległości w Boguchwale
Na osiedlu Gaj w Boguchwale pojawiło się blisko 100 drzew miododajnych. Nowe drzewa zostały
zasadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego we współpracy z Gminą Boguchwała.
Samorząd Województwa Podkarpackiego zainicjował akcję sadzenia drzew miododajnych pod nazwą:
„100 drzew na 100-lecie odzyskana niepodległości
przez Polskę”. Jej celem jest tworzenie żywych pomników pamięci o tamtych wydarzeniach w formie parków, skwerów i alei. Inicjatywa wpływa jednocześnie
na wzbogacenie środowiska przyrodniczego, powiększenie bazy pożytków dla pszczół, a tym samym na
poprawę bioróżnorodności.
Do współpracy zgłosiło się 106 samorządów z terenu Podkarpacia, w tym Gmina Boguchwała. Dzięki współpracy na osiedlu Gaj pojawiło się blisko 100
drzew miododajnych, wśród nich takie gatunki, jak
lipa, czy klon.
fot. UM, źródło: www.podkarpackie.pl

Modernizacja remizy w Nosówce zakończona
Zakończyły się prace
związane z modernizacją i rozbudową remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nosówce.
Zakres inwestycji objął
przebudowę,
rozbudowę
i nadbudowę remizy OSP
Nosówka. W budynku pojawił się nowy garaż dla wozu
bojowego, przebudowane
zostały instalacje wewnętrzne, kanalizacja deszczowa,
dostosowano funkcjonalność pomieszczeń, a na
całości obiektu został wykonany nowy dach. Przy
budynku powstał parking
oraz plac manewrowy.
Inwestycja została w całości sfinansowana z budżetu
Gminy Boguchwała. Koszt
modernizacji wyniósł ponad
848 tys. zł.
8
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Boguchwała z „OSĄ”
W Boguchwale pojawiła się OSA,
czyli nowy plac zabaw i miejsce rekreacji.
Nowy plac zabaw w Boguchwale powstał w ramach rządowego programu
budowy Otwartych Stref Aktywności.
OSA przy Rynku Miejskim to m.in.
wieża ze zjeżdżalniami, trampoliny
oraz mini park linowy. W ramach projektu powstał także siłownia plenerowa
składająca się m.in. z orbitreka, biegacza, prasy ręcznej i nożnej, wahadła
oraz twistera. Strefa relaksu to stół do
gry w szachy z siedziskami, ławeczki,
stojak na rowery i nowe nasadzenia.
Wartość prac to 185 116,23 zł. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki
wyniosła 75 000 zł.
UM

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie • drogą korespondencyjną lub telefonicznie
stanowi wyróżnienie dla osób, które przepod nr tel. 17 87 55 212.
żyły co najmniej 50 lat w jednym związku
Z wnioskiem o nadanie medali mogą wymałżeńskim.
stąpić zarówno sami jubilaci, jak i rodziny.
Oczekiwanie na medale z Kancelarii PrezyOKOLICZNOŚCI:
denta RP trwa od 6 do 8 miesięcy. Aby otrzy• długoletnie pożycie małżeńskie w jednym mać medal w nadchodzącym roku wniosek
związku małżeńskim trwa nieprzerwanie należy złożyć do 15 stycznia 2019 roku.
ponad 50 lat
• osoby przedstawione do odznaczenia
w imieniu Prezydenta RP Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie muszą spełniać warunek niekaralności
MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla miejsca zameldowania jubilatów, zgłoszenia można dokonać:
• sobiście przez zainteresowane osoby,
WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE

9

KRONIKA

Obchody 100 rocznicy odzyskania
niepodległości w Boguchwale
Deo Gloria z Boguchwały i pocztów sztandarowych.
Punktualnie o godz. 12:00 zgromadzeni pod Pomnikiem
Grunwaldu odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Następnie wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele władz samorządowych, a także reprezentanci przedszkolaków,
uczniów gminnych placówek oświatowych, harcerzy oraz
przedstawiciele stowarzyszeń seniorów.
UM

11 listopada świętowaliśmy 100 rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości. Gminne obchody rozpoczęły się już w sobotę koncertem pieśni patriotycznych
"Niepodległe na Boguchwałę". W Miejskim Centrum
Kultury w Boguchwale wybrzmiały pieśni inspirowane
twórczością Adama Kowalskiego, autora ponad 200 pieśni
i piosenek żołnierskich. Utwory mieszkańca Boguchwały
i uczestnika walk I i II wojny światowej zaprezentował
zespół Buen Camino wraz z zaproszonymi gośćmi, m.in.
Chórem Deo Gloria i Orkiestrą Dętą z Mogielnicy. Wydarzeniu towarzyszyła promocja płyty "Kierunek Wisła"
oraz promocja publikacji Gminnej Biblioteki Publicznej
"Klaudiusz Angerman - patriota i społecznik". Na zakończenie uroczystości w Kawiarni Klimatycznej odbył się
wernisaż wystawy plakatów Wiesława Grzegorczyka.
Niedzielne uroczystości zainaugurowała uroczysta
Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Boguchwale w asyście Orkiestry Dętej z Mogielnicy, Chóru

Boguchwalskie szkoły dla Niepodległej

Gminne obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości odbyły się 10 i 11 listopada.
Świętowanie w gminnych placówkach oświatowych rozpoczęło się
10

WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE

już w dniach poprzedzających niedzielne święto.
9 listopada, punktualnie o godz.
11:11, w gminnych placówkach oświatowych odśpiewany został Mazurek

Dąbrowskiego. Wspólne śpiewanie
hymnu odbyło się w ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej "Rekord dla Niepodległej". W całym kraju czterozwrotkowy hymn narodowy
jednocześnie odśpiewało blisko 5 mln
uczniów i 480 tys. nauczycieli w 24 439
przedszkolach, szkołach i placówkach
oświatowych.
Boguchwała
W tym samym dniu w Przedszkolu Publicznym w Boguchwale odbyła się uroczysta akademia. Gościem
specjalnym wydarzenia był kpt. Daniel Buż, który przybliżył dzieciom
wkład żołnierzy w odzyskanie niepodległości. W ramach programu
"Przedszkolaki Niepodległej" zapre-

KRONIKA
zentowane zostały piosenki, wiersze
i tańce. Odbyło się także rozdanie
nagród w konkursie plastycznym
"Boguchwała - moja mała Ojczyzna"
oraz wspólne sadzenie pamiątkowego drzewka przed budynkiem przedszkola. Szkoła Podstawowa w Boguchwale zorganizowała natomiast
wydarzenie artystyczne "Boguchwała dla Niepodległej!". Dopełnieniem
widowiska było rozstrzygnięcie
"Wielkiego Testu o Niepodległości",
zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Boguchwale.
24 października poprzez stronę internetową join.quizizz.com w multimedialnym teście wzięło udział aż
231 osób. Wyłoniono 41 laureatów,
przyznając łącznie 15 nagród i 26
wyróżnień.
Kielanówka, Racławówka,
Nosówka

W Szkole Podstawowej w Kielanówce uroczystościom z okazji
100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości towarzyszyło święto
Patrona Szkoły - Armii Krajowej.
Oprócz uroczystej akademii odbyło się poświęcenie i odsłonięcie
pamiątkowych tablic. Odsłonięcia dokonali Wiesław Kąkol oraz
Beata Szal - przedstawiciel Podkarpackiego Kuratorium Oświaty.
Tablice ufundował Zakład Kamieniarski Paweł Pałka.
Uroczystości w Racławówce zainaugurowała Msza Św. w intencji
Ojczyzny w kościele parafialnym
w Zabierzowie. We wspólnym korowodzie uczestnicy przeszli do
szkoły, gdzie odbyła się akademia
środowiskowa pod hasłem: "Wolności! Bądź nam siłą!". Podczas akademii nastąpiło również rozstrzygnięcie VIII Gminnego Konkursu
Regionalnego "Mamy Niepodległą".
Wzięło w nim udział 85 uczniów z 9
szkół z terenu Gminy Boguchwała.
31 października przypadła 73.
rocznica śmierci Patrona Szko-

ły Podstawowej w Nosówce. Z tej
okazji uczniowie klas V-VIII wzięli
udział w konkursie pod hasłem "Życie i działalność Wincentego Witosa
oraz jego wkład w odzyskanie niepodległości". Uroczyste wręczenie
nagród i dyplomów odbyło się 9 listopada podczas akademii z okazji
100. rocznicy odzyskania niepodległości. Uczniowie przygotowali
także montaż słowno-muzyczny
a przed szkolną publicznością wystąpił Zespół Ludowy "Nosowiany".
Zgłobień,
Wola Zgłobieńska
8 listopada przed budynkiem
Szkoły Podstawowej w Zgłobniu
poświęcono tablicę pamiątkową dedykowaną urodzonemu w Zgłobniu
oficerowi Józefowi Szczepanikowi,
który był jedną z ofiar mordu katyńskiego w 1940 roku. W uroczystości wzięli udział m.in. Adam Trala
- członek rodziny zamordowanego
Józefa Szczepanika, przedstawiciele Kuratorium Oświaty oraz radni
powiatu i Rady Miejskiej. Kolejnym
punktem uroczystości był koncert
pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru "Risoluto", uczniów oraz
mieszkańców, a także występ kapeli
"Słowiańska Nuta".
W Szkole Podstawowej w Woli
Zgłobieńskiej uczniowie w montażu
słowno-muzycznym zaprezentowali
wybrane zagadnienia z historii Polski, przeplatane fragmentami poezji
patriotycznej. Podczas uroczystości
odbyło się wręczenie nagród laureatom wewnątrzszkolnego konkursu
plastyczno-historycznego pod nazwą
"Portrety Niepodległości". Ponadto
przedstawiciele uczniów i grona pedagogicznego uczestniczyli w modlitwach odprawionych przy pomniku
pomordowanych na "Ścieżkach".

Mogielnica, Niechobrz,
Lutoryż
W Szkole Podstawowej w Mogielnicy odbyła się żywa lekcja historii,
podczas której grupa rekonstrukcyjna "Pasjonaci Ożywionej Historii" przybliżyła czasy I wojny światowej oraz moment odzyskania
niepodległości. Uczniowie mieli
możliwość przymierzyć mundury
armii walczących w latach 19141918 oraz zapoznać się bronią
i elementami wyposażenia. Szkołę
odwiedzili także przedstawiciele
organizacji "Strzelec", a uczniowie
pełnili honorową straż pod pomnikiem Krzyża, ufundowanego
z okazji 20 rocznicy odzyskania
niepodległości.
Dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej nr 1 w Niechobrzu przygotowały widowisko "Niepodłegła".
Uczniowie zaprezentowali scenki,
pantomimę, patriotyczne pieśni
oraz tańce. Natomiast w Szkole
Podstawowej nr 2 w Niechobrzu
zorganizowano pogadankę historyczną, multimedialną prezentację
oraz inscenizację, w ramach której
zaprezentowane zostały dzieje Polski.
Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Lutoryżu wzięli udział w konkursie pod hasłem Dyktando Niepodległościowe "Po polsku o historii".
Zorganizowana została także straż
honorowa pod tablicą wmurowaną
w ścianę Domu Ludowego oraz finał Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej. Na zakończenie
obchodów Święta Niepodległości
odbył się marsz ulicami Lutoryża,
w którym uczestniczyli uczniowie,
nauczyciele, rodzice i obecni na
akademii goście.
Źródło: SP
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Andrzejkowy Charytatywny
Maraton Zumby dla Tomusia

25 listopada w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale odbył się Andrzejkowy Charytatywny Maraton Zumby dla Tomusia.
Dochód z imprezy przeznaczono
na operację i rehabilitację małego
pacjenta. Łącznie zebrano 6500 zł.
Maraton prowadziło siedmiu
certyfikowanych instruktorów ZIN.
W przerwach odbyły się dwa pokazy akrobatyczno-żonglerskie Duo
„The Essence” i Akademii Tańca
Indyjskiego „BhovRati”. W trakcie
wydarzenia zostały rozlosowane

nagrody dla uczestników maratonu,
ufundowane przez sponsorów.
Pierwsza operacja
W listopadzie Tomuś Chmiel
z Boguchwały przeszedł pierwszą
operację, która została wykonana
przez specjalistę ortopedii dziecięcej dr Feldmana z USA. Był to bardzo skomplikowany zabieg rekonstrukcji biodra. Tomuś przebywa
w warszawskiej Klinice pod opieką
lekarzy. Czeka go kilkutygodniowa rehabilitacja, a w kwietniu 2019
roku kolejny zabieg. To dopiero po-

czątek długiej drogi do chodzenia.
Tomuś rośnie i co kilka miesięcy
potrzebuje nowej protezy. Wszystko jest bardzo kosztowne, pomoc
finansowa jest ogromnym wsparciem dla rodziców.
- Dziękujemy organizatorom
Andrzejkowego
Charytatywnego
Maratonu Zumby, sponsorom, darczyńcom oraz ludziom otwartym na
potrzeby drugiego człowieka, którzy
hojnie wsparli i wspierają leczenie
naszego synka – podkreślali rodzice
Tomusia.

Gminne Spotkanie Wigilijne w Nosówce

oraz degustacji potraw wigilijnych. Organizatorem
spotkania był Lokalny Ośrodek Kultury "Wspólnota" w Zgłobniu oraz Stowarzyszenie Kultury Tradycji i Nowoczesności Wielu Pokoleń w Zgłobniu.
UM

16 grudnia w Ośrodku Kultury w Nosówce odbyło
się Gminne Spotkanie Wigilijne. Na scenie zaprezentował się Zespół Wokalny „Unanime” pod batutą dr
Anny Marek-Kamińskiej, który wykonał prawykonanie aranżacji kolęd kompozytora Dominika Lasoty.
Kolędy i pastorałki wykonał także chór „Risoluto” ze
Zgłobnia oraz Zespół Ludowy "Nosowiany" z Nosówki.
Świąteczne życzenie złożyli Burmistrz Boguchwały
Wiesław Kąkol oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Pustelny. Wspólną modlitwę poprowadzili ks.
Mariusz Mik - proboszcz parafii w Boguchwale oraz
ks. Józef Opaliński - proboszcz parafii w Zabierzowie.
Nie zabrakło tradycyjnego dzielenia się opłatkiem
12
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"Matematyczna przestrzeń"
w Szkole Podstawowej nr 1 w Niechobrzu

Szkoła Podstawowa nr
1 w Niechobrzu od 3 lat
uczestniczy w kolejnych edycjach Programu mPotęga.
adresowany jest do uczniów
klas IV-VI. Celem tegoroczny projektu - "Matematyczna
przestrzeń" - jest pokazanie,
że matematyka jest użyteczna, ciekawa i wręcz niezbędna w codziennym życiu.
Uczniowie rozwijają wyobraźnię przestrzenną, uczą
się rozpoznawania brył, obliczania pól powierzchni i objętości. Wspaniale się bawią,
budując modele wielościanów z klocków magnetycznych, rurek plastikowych,
a nawet skręconego papieru pakowego. Drużyny złożone z uczniów klas IV-VI
rywalizowały ze sobą w matematycznej grze terenowej
- poszukiwali figur płaskich
i
brył
geometrycznych
w otoczeniu szkoły, mierzy-

li wymiary boiska i parkingu
tradycyjną taśmą mierniczą
oraz dalmierzem laserowym,
obliczali pola powierzchni,
budowali bryły z klocków
drewnianych i magnetycznych, szkicowali, rozwiązywali łamigłówki. Zorganizowano także mini-warsztaty
architektoniczne.
Produktem finalnym pro-

jektu będzie makieta budynku szkoły, która zostanie
zaprezentowana na grudniowym Festiwalu Matematyki. Projekt - realizowany od
września do grudnia 2018
roku - sfinansowała Fundacja mBank.
źródło i fot. SP nr 1
w Niechobrzu

Szkolne Koło Caritas w Lutoryżu na I miejscu w diecezji

21 listopada przedstawiciele
Szkolnego Koła Caritas Szkoły Podstawowej im. ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu
uczestniczyli w diecezjalnym
spotkaniu Opiekunów i Wolontariuszy SKC. W auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie zebrali się
wolontariusze z całej diecezji.
Na szczególną uwagę zasługiwał film pt. "Dzieła miłosierdzia Caritas". Ponadto wolontariusze wysłuchali prelekcji
"Św. Stanisław Kostka - patron
trudnych dróg" i wykładu prof.

dr hab. Kazimierza Ożoga na
temat roli Kościoła w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Kolejnym punktem
programu było ogłoszenie wyników konkursu "Dzieło miłosierdzia Caritas na 100-lecie
odzyskania
niepodległości"
i wręczenie nagród. Szkolne
Koło Caritas SP w Lutoryżu,
w diecezjalnym konkursie pod
patronatem Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby, zajęło
I miejsce.
źródło i fot. SP Lutoryż
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"Łączymy pokolenia" w Szkole Podstawowej w Boguchwale

30 listopada w Szkole Podstawowej w Boguchwale
zakończyła się realizacja inicjatywy pn. "Łączymy pokolenia" w ramach projektu "Podkarpackie Inicjatywy
Lokalne 2018-2019", dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Główne założenie inicjatywy to integracja społeczności
lokalnej Boguchwały wokół 50-letniej historii szkoły. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, absolwentów i mieszkańców
Boguchwały zgromadzono zdjęcia, eksponaty, pamiętniki
i inne materiały, które posłużyły do przygotowania wystawy i publikacji "50-lecie Szkoły Podstawowej w Boguchwale". Uczniowie i zwiedzający wystawę dowiedzieli się m.in.
jak wyglądał poprzedni budynek szkoły, w którym uczyli
się ich dziadkowie, jakie pomoce, podręczniki obowiązywały w dawnych czasach oraz poznali panujące wówczas
zwyczaje. Wielkoformatowe zdjęcia grona nauczycielskiego od lat 50-tych do współczesnych ocaliły od zapomnienia pedagogów uczących w szkole.
W ramach projektu zorganizowano również warsztaty historyczne dla uczniów klas III, IV i V. Prowadzili je
wolontariusze - emerytowani nauczyciele szkoły - panie
Elżbieta Zielińska, Michalina Ziobro i Danuta Wolańska-Leniard. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali, jak wy-

glądało szkolne życie ich rówieśników w minionych latach.
Działania realizowane przez grupę inicjatywną "Poszukiwacze historii szkoły" były możliwe dzięki współpracy ze
Stowarzyszeniem Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała,
głównym partnerem inicjatywy. Regionalnymi operatorami projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej", Stowarzyszenie LGD "TRYGON - Rozwój i Innowacja", "Fundacja
Przestrzeń Lokalna".

IV Gminny Konkurs z Języka Angielskiego
"The English Challenge" 2018

29 listopada odbyła się IV edycja Gminnego Konkursu z Języka Angielskiego dla klas IV "The English
Challenge". W konkursie wzięli udział reprezentanci
z siedmiu szkół gminy Boguchwała: Szkoły Podstawowej w Mogielnicy, Szkoły Podstawowej w Zgłobniu,
Szkoły Podstawowej w Boguchwale, Szkoły Podstawowej nr 2 w Niechobrzu, Szkoły Podstawowej w Racławówce, Szkoły Podstawowej w Lutoryżu i Szkoły
Podstawowej w Kielanówce. Uczestnicy konkursu
rozwiązując test leksykalno-gramatyczny na komputerze wykazali wysoki poziom wiedzy językowej
przekraczający materiał przewidziany w podstawie
programowej.
Laureatami konkursu zostali:
• I miejsce i główną nagrodę w postaci kuponu
w wymiarze 30 godzin nauki języka na dowolnym
poziomie zaawansowania o wartości 450 zł otrzymał Maciej Chutkowski z Boguchwały
• II miejsce i nagrodę w postaci kuponu w wymiarze 24 godzin nauki języka na dowolnym poziomie
zaawansowania o wartości 360 zł otrzymał Jakub
14
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Kwarta z Racławówki
• III miejsce i nagrodę w postaci kuponu w wymiarze 16 godzin nauki języka na dowolnym poziomie
zaawansowania o wartości 240 zł otrzymała Maria
Pączek z Lutoryża
Dziękujemy serdecznie sponsorowi nagród Szkole Języków i Zarządzania Promar-International w Rzeszowie.
Laureatom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
źródło i fot. ZS Kielanówka

KULTURA I ROZRYWKA

Świąteczny klimat na Rynku Miejskim

W hali wystawienniczej pojawiło
się 30 stoisk handlowych.
Nie zabrakło świątecznych wyrobów na wigilijny stół, wędlin,
pieczywa, miodów, stroików,
gwiazd betlejemskich, światełek
i ozdób, choinek, biżuterii, smakołyków oraz dużego wyboru
16 grudnia odbyła się kolejna,
rękodzieła. Dzięki zorganizowaczwarta edycja Boguchwalskiego
nym przez Gminną Bibliotekę
Jarmarku Bożonarodzeniowego.
Publiczną warsztatom, najmłod-

si mogli własnoręcznie wykonać
ozdoby choinkowe. W Miejskim
Centrum Kultury pojawił się Mikołaj a na scenie wystąpił zespół
„Kompanija”. Odbyło się także losowanie choinek ufundowanych
przez szkółkę ogrodniczą Mag-Ren. Wystawcom, odwiedzającym i wszystkim gościom świąteczne życzenia złożył Burmistrz
Boguchwały Wiesław Kąkol.

5 lat działalności Chóru "Risoluto"

30 listopada swój jubileusz
świętował Chór "Risoluto" ze
Zgłobnia. Z tej okazji w kościele parafialnym p.w. św. Andrzeja Apostoła chór wykonał specjalnie przygotowany program
muzyczny.

Nie zabrakło podziękowań od
Burmistrza Boguchwały Wiesława Kąkola, radnych Rady Miejskiej Łukasza Hudzika i Tadeusza Kalandyka oraz radnego
powiatu rzeszowskiego Wiesława Kwaska. Bardzo dziękujemy
wszystkim przybyłym na koncert
chóru, a szczególne podziękowania kierujemy za obecność przedstawicielom Gminy Boguchwała, organizacjom działającym
w Zgłobniu oraz wszystkim za-

proszonym gościom - podkreślał
w podziękowaniu dyrygent chóru Ryszarda Pich.
Chór "Risoluto" powstał jesienią 2013 roku, początkowo jako
chór parafialny. Po krótkim czasie zespół nawiązał współpracę
z Lokalnym Ośrodkiem Kultury
"Wspólnota" w Zgłobniu, gdzie
do tej pory odbywają się próby.
Chór czynnie działa przy parafii
w Zgłobniu, wzbogacając liturgię
swoim śpiewem podczas różnego rodzaju uroczystości i świąt.
Zespół miał również okazję wystąpić poza granicami Polski,
koncertując w zabytkowych kościołach na Ukrainie - we Lwowie, Mościskach i Krysowicach.
Repertuar chóru obejmuje szeroki wachlarz utworów z różnych
epok, różnego rodzaju opracowania pieśni liturgicznych oraz
utwory w językach: łacińskim,
rosyjskim, angielskim.
fot. UM,
źródło: www.facebook.com
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Boguchwalska Biblioteka ponownie w czołówce
Rankingu Bibliotek „Rzeczpospolitej”
W tegorocznej, szóstej już edycji organizowanego przez Instytut Książki i "Rzeczpospolitą"
rankingu najlepiej prowadzonych bibliotek w naszym kraju,
Gminna Biblioteka Publiczna
w Boguchwale zajęła 3 miejsce
w województwie podkarpackim
oraz 29 w całej w Polsce.
W rankingu oprócz parametrów formalnych, takich jak powierzchnia biblioteki, jej dostępność dla czytelników, liczba filii
czy wielkość księgozbioru, wzięto
pod uwagę także nowatorskie metody rozwijania czytelnictwa oraz
obecność biblioteki w mediach
społecznościowych i jej udział życiu społecznym oraz kulturalnym
społeczności lokalnej. W stosunku
do roku ubiegłego - jest to awans zarówno w odniesieniu do innych
placówek bibliotecznych naszego
kraju jaki i województwa (w 2017
GBP zajęła 4 miejsce w województwie podkarpackim oraz 59. w skali ogólnopolskiej).
W 2018 roku - ciężka praca boguchwalskich bibliotekarzy i ich osobiste zaangażowanie przejawiały się
udziałem biblioteki w ogólnopolskich
akcjach promujących czytelnictwo,
takich jak kolorowa i pełna atrakcji
Noc Bibliotek czy Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”. Przypomnijmy,
że w tym roku, w Zarzeczu czytaliśmy
fragmenty powieści Stefana Żeromskiego nie tylko z mieszkańcami naszej Gminy, ale także z motocyklistami. Działania GBP skierowane były
zarówno do osób starszych, czego
wspaniałym przykładem są kolejne
semestry Uniwersytetu Aktywni Plus,
jak i do najmłodszych, czego dowiódł
choćby udział biblioteki w akcji In16
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stytutu Książki „Mała Książka Wielki
Człowiek”.
Ogromne znaczenie dla promocji potencjału intelektualnego
Gminy Boguchwała miały edytorskie inicjatywy boguchwalskiej
biblioteki. W tym roku, nakładem
GBP, ukazał się szereg wydawnictw przypominających i propagujących sylwetki ważnych dla
historii i regionu postaci, takich
jak: Ksiądz Franciszek Boguń,
któremu poświęcona jest książka
„Ksiądz Franiu”, Tadeusz Nalepa
- bohater „Muzycznego przewodnika dla najmłodszych”, "Klaudiusz
Angerman - patriota i społecznik"
wspominany na kartach książki
Jarosława Angermana oraz Adam
Kowalski, którego pieśni zawiera nagrana i wydana z okazji 100.
Rocznicy Odzyskania Niepodległości płyta pt. „Kierunek Wisła”
zespołu Buen Camino.

Oprócz udziału w ogólnopolskich
akcjach czytelniczych, promowania rodzimych wydawnictw i prowadzenia licznych klubów i kół
zainteresowań, boguchwalska biblioteka organizowała również
spotkania autorskie ze znanymi
i cenionymi pisarzami m.in. z Jackiem Hugo Baderem i Marią Krasowską. W 7 filiach i oddziałach
biblioteki działają Dyskusyjne Kluby Książki, natomiast we wszystkich 10 przez cały rok odbywają
się zajęcia, warsztaty edukacyjne
i konkursy dla dzieci. Prowadzenie
tak rozległej działalności, daje nadzieję na kolejne sukcesy Gminnej
Biblioteki Publicznej w Boguchwale i stałą aktywność naszych czytelników, którym bardzo serdecznie
dziękujemy za wsparcie, życzliwość i bezcenne uwagi oraz wysoki
poziom czytelnictwa w całym 2018
roku. Liczymy na więcej.
Paulina Piechowicz, fot. rp.pl
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I Otwarty Turniej FIFA19 Gminy Boguchwała za nami

Pierwsze, gminne starcie w e-sportowym świecie
za nami. 8 grudnia w Miejskim Centrum Kultury odbyły się finały I Otwartego Turnieju FIFA19 Gminy
Boguchwała.
W finałach Turnieju organizowanego przez Urząd
Miejski w Boguchwale i Szkołę Podstawową im. gen.
Stanisława Maczka w Boguchwale wzięło udział 8
uczestników wyłonionych w eliminacjach, przeprowadzonych w placówkach oświatowych. Finały były
rozgrywane system "każdy z każdym" w dwóch grupach wiekowych.
W grupie wiekowej do 14 lat zwyciężył Kamil Biernat. Najlepszym graczem w kategorii powyżej 14 lat
okazał się Mateusz Rachwalski. Pamiątkowe dyplomy
oraz karty podarunkowe Millenium Hall dla zdobywców pierwszych trzech miejsc wręczył Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol.
UM

Aguśka Mnich mistrzynią świata freestyle futbolu

Boguchwalanka Agnieszka "Aguśka" Mnich zwyciężyła w tegorocznej edycji mistrzostw świata freestyle futbolu.
Futbolowe triki, wielkie emocje i tłumy kibiców wypełniły 22 listopada Halę Gwardii w Warszawie podczas
kolejnej edycji Red Bull Street Style. Do mistrzostw
globu w wykonywaniu piłkarskich trików przystąpiło
ponad 50 zawodników z 45 państw. Gracze mierzyli się

w 3-minutowych pojedynkach 1 na 1. Prezentując na
scenie dynamiczne układy musieli zyskać uznanie sędziów, którzy po zakończonej batalii po kolei wyciągali
w górę kartki z nazwiskami swoich faworytów.
Potężne brawa od publiczności dostała pochodząca
z Boguchwały Aguśka Mnich, która wygrała rywalizację
kobiet. W finale pokonała dwukrotną mistrzynię świata
Francuzkę Melody Donchet. Był to udany rewanż za finał mistrzostw świata sprzed dwóch lat, gdy w Londynie
lepsza okazała się Francuzka. - Wiedziałam, że zwycięstwo jest w moim zasięgu - już podczas ostatniego finału w 2016 roku otarłam się o pierwsze miejsce. Walkę
o tytuł znów toczyłam z Melody Donchet. Tym razem to
ja nie popełniłam błędów. Jestem przeszczęśliwa! Dziękuję! - cieszyła się.
Puchary triumfatorom wręczył Roberto Carlos, były
gwiazdor Realu Madryt i reprezentacji Brazylii, który
był gościem specjalnym imprezy i jednym z pięciu jurorów.
źródło i fot. www.redbull.com
WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE
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Podsumowanie piłkarskiej jesieni

Podział punktów w ostatnim meczu rudny jesiennej z beniaminkiem
z Kolbuszowej Dolnej spowodował
spadek Izolatora na trzecie miejsce w ligowej tabeli. Drużyna z Boguchwały w 17 jesiennych meczach
zgromadziła 34 pkt z 10 zwycięstwami, 4 remisami i 3 porażkami
na koncie. Biało-zieloni zdobyli 33
bramki, tracąc 18 goli. Różnica do
liderów tabeli wynosi jedynie 2 pkt.
Jedność Niechobrz zimową przerwę spędzi na 6. miejscu w tabeli
klasy okręgowej. Piłkarze z Niechobrza odnieśli 6 zwycięstw, 5 remisów i 4 porażki, przy czym zdecydowana większość wygranych

została wywalczona w wyjazdowych
spotkaniach. Jedność na własnym
boisku zwyciężyła jedynie raz. Strata
do drużyn z Tyczyna i Soniny wynosi 2 pkt, Sokołowa Młp. 4 pkt i do
liderów tabeli - Głogovii i Resovii II
8 pkt.
Iskra Zgłobień, jedyna drużyna
z terenu gminy w klasie A, zakończyła pierwszą część ligowych zmagań
na 7. miejscu w tabeli. Iskra zwyciężyła w 5 meczach, z czego 4 na
własnym boisku. Zanotowała także
2 remisy oraz 5 porażek. Piłkarze ze
Zgłobnia w 12 meczach strzelili 28
bramek, tracąc 31. Strata do rywali
z 5 i 6 miejsca to jedynie 3 pkt.

Nabór do UKS
Gimnasion Boguchwała

UKS Gimnasion Boguchwała zaprasza do sekcji bokserskiej
dziewczęta i chłopców w wieku 12-18 lat. - Trening bokserski często kojarzony jest tylko z uderzaniem w worek treningowy. Chcemy pokazać wszystkim, że trening bokserski to bardzo skomplikowany proces kształtowania zawodnika. Przede wszystkim rozwija
ogólną koordynację ruchową, poprawia refleks i spostrzegawczość.
Na treningach prowadzimy zawodników tak by mobilizować ich
do pracy nad własnymi słabościami, uczymy pokory i szacunku podkreślają trenerzy.
Kontakt telefoniczny: 664 007 460, 501 020 398.
Szczegóły: www.facebook.com/UKS.Gimnasion.Boguchwala
Dodatkowo, według wstępnych planów, 19 stycznia 2019 roku
odbędzie się organizowany przez klub i Gminę Boguchwała Turniej o Puchar Burmistrza Boguchwały.
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Rzeszowsko-strzyżowskiej klasie
B przewodzą drużyny z terenu Gminy Boguchwała. Na czele tabeli uplasowali się Novi Nosówka z 10 zwycięstwami, 1 porażką, 1 remisem i 31
pkt na koncie. Piłkarze z Nosówki
zdobyli w 12 meczach aż 59 bramek, tracąc jedynie 7. Drugi w tabeli Grom Mogielnica posiada 4 pkt
straty. Drużyna z Wichroareny odniosła 9 zwycięstw, w tym dwukrotnie pokonywała rywali w gminnych
derbach, oraz 3 porażki. Zajmujący
7 miejsce w klasyfikacji Płomyk Lutoryż zgromadził 15 pkt, odnosząc 4
zwycięstwa, 3 remisy i 5 porażek.
Nie można zapomniećo dobrej postawie żeńskiej drużyny Izolatora, która w podkarpackiej III lidze zajmuje
2 miejsce. Panie w 9 meczach odniosły
8 zwycięstw i tylko jedną porażkę.
Do przewodzącej tabeli drużynie
Startu Jarosław tracą jedynie punkt.
Warto także wspomnieć, iż działalność klubów sportowych z terenu
gminy, w tym udział w rozgrywkach,
została wsparta dotacjami z budżetu gminy. W 2018 roku Gmina Boguchwała przekazała stowarzyszeniom sportowym 532 000 zł.
UM, www.90minut.pl

Zapraszamy na lodowisko
w Boguchwale

Godziny otwarcia:
• poniedziałek-piątek - 08:00-14:30 - zajęcia dydaktyczne
dla uczniów szkół z terenu Gminy Boguchwała, 15:0020:00 - ogólnodostępne dla wszystkich
• sobota - 10:00-19:00 - ogólnodostępne dla wszystkich
• niedziela - 14:00-19:00 - ogólnodostępne dla wszystkich
Szkoła nie prowadzi wypożyczalni łyżew. Przerwy techniczne na odśnieżanie lodowiska - według potrzeb - ustalone przez obsługę. Możliwe zamknięcie lodowiska z uwagi na
niekorzystne warunki pogodowe. Dla wszystkich chętnych
lodowisko przez cały sezon będzie bezpłatne.

