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Zakaz wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków
1 marca rozpoczął się okres lęgowy ptaków i wycinanie drzew 

w większości przypadków jest niezgodne z prawem. Zakazane jest 
także „niszczenie siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, 
wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania”. Zakaz obo-
wiązuje również na własnej posesji. Na wycięcie drzewa z gniazdami 
chronionych gatunków należy uzyskać zgodę regionalnej dyrekcji 
ochrony środowiska. 

Zgodnie z Rozporządzeniem ministra środowiska z dn. 16 grud-
nia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 1 marca roz-
począł się okres, w którym nie można usuwać gniazd ptasich. Ten 
moment traktowany jest jako początek sezonu lęgowego ptaków. 
W związku z tym do 16 października pod szczególną ochroną znaj-
dują się więc także drzewa – zarówno te będące miejscem gniaz-
dowania, jak i te, które są dla ptaków obszarem rozrodu, wychowu 
młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania. 

Zakaz dotyczy praktycznie wszystkich gatunków ptaków. Jedy-
nym gatunkiem, którego miejsca gniazdowania nie są chronione 
przez cały czas, są gołębie miejskie. Ale kiedy w ich gniazdach poja-
wią się już pisklęta – gniazdo i jego okolica zaczynają być chronione 
prawem.

źródło: ekologia.pl, fot. pixabay.com
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VI sesja Rady Miejskiej w Boguchwale VIII kadencji 
odbyła się 21 marca 2019 roku. Podczas posiedzenia podjęto 
uchwały w sprawie:

1. Zmian w Statucie Sołectwa Lutoryż,
2. Zmian w Statucie Sołectwa Kielanówka,
3. Zmian w Statucie Sołectwa Mogielnica,
4. Zmian w Statucie Sołectwa Racławówka,
5. Zmian w Statucie Sołectwa Nosówka,
6. Zmian w Statucie Sołectwa Niechobrz,
7. Zmian w Statucie Sołectwa Zarzecze,
8. Zmian w Statucie Sołectwa Wola Zgłobieńska,
9. Zmian w Statucie Sołectwa Zgłobień,
10. Zmian w Statucie Osiedla Boguchwała Centrum,
11. Zmian w Statucie Osiedla Boguchwała Górna,
12. Zmian w Statucie Osiedla Boguchwała Dolna,
13. Zmian w Statucie Osiedla Boguchwała Gaj,
14. Terminu wyborów Przewodniczących Zarządów 

i Członków Zarządów Osiedli,
15. Terminów wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich,
16. Wyrażenia opinii dotyczącej  proponowanego przyłącze-

nia z Gminy Boguchwała części sołectwa Racławówka – 
„Racławówka Doły” do gminy miasto Rzeszów,

17. Poręczenia przez Gminę Boguchwała kredytu bankowe-
go długoterminowego na sfinansowanie inwestycji pole-
gającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzin-
nego realizowanego przez TBS,

18. Zmiany uchwały budżetowej,
19. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
20. Wyrażenia zgody na przystąpienie gminy do partner-

stwa dla wspólnej realizacji projektu,
21. Ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warun-

ków podawania napojów alkoholowych,
22. Projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie do-

stosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gim-
nazjów prowadzonych przez gminę do nowego ustroju 
szkolnego,

23. Określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego,

24. Zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymia-
ru godzin zajęć nauczycieli,

25. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomny-
mi,

26. Nabycia na rzecz gminy działki nr 373/1 w Zgłobniu,
27. Sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 

2711/9 położonej w Niechobrzu,
28. Darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Rze-

szów,
29. Darowizny na rzecz Powiatu Rzeszowskiego działek nr 

560/4 i 989/5 w Niechobrzu,
30. Uchylenie uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu ko-

rzystania z dworca autobusowego w Boguchwale,
31. Uchylenia uchwały dotyczącej zaliczenia dróg na terenie 

Gminy Boguchwała do kategorii dróg gminnych.

Zmiany w statutach osiedli i sołectw dotyczyły wy-
dłużenia kadencji Przewodniczących i Zarządów Osiedli 
oraz Sołtysów i Rad Sołeckich, które od tej pory będą 
wynosić, podobnie jak kadencja Rady Miejskiej, 5 lat. 
Rada przyjęła także zmiany w granicach boguchwalskich 
osiedli oraz ustaliła terminy zebrań wyborczych Sołty-
sów, Rad Sołeckich, Przewodniczących i Zarządów Osie-
dli. Zebrania, podczas których zgłaszane były kandyda-
tury odbyły się w dniach 11-14 kwietnia 2019 roku. 

 Radni wyrazili także negatywną opinię w sprawie 
przyłączenia części sołectwa Racławówka do miasta Rze-
szowa. Ponadto Rada wysłuchała informacji, udzielonej 
przez Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin PKS, 
na temat funkcjonowania komunikacji na terenie gmi-
ny. Radni wysłuchali również sprawozdania z Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii, realizacji zadań 
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
a także Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 
2018 rok.

UM

Wspólna inwestycja drogowa 
Rzeszowa i Boguchwały

Boguchwała i Rzeszów zrealizują wspólną inwestycję, 
polegającą na przebudowie ul. Kalinowej.

Ulica Kalinowa na osiedlu Bzianka biegnie wzdłuż gra-
nic Rzeszowa i sąsiaduje z Nosówką. Pierwsze rozmowy 
w sprawie wspólnej inwestycji prowadzone były jeszcze 
w kwietniu ubiegłego roku. Samorządy zawarły wstępne 
porozumienie w grudniu, a obie Rady Miejskie podjęły 
odpowiednie uchwały w marcu bieżącego roku.

Większość drogi znajduje się na terenie Rzeszowa, któ-
ry pokryje koszty opracowania całej dokumentacji pro-
jektowej. Boguchwała zobowiązała się z kolei m.in. do 

pokrycia kosztów wykupu nieruchomości (po swojej stro-
nie) potrzebnych do zrealizowania inwestycji. Droga zo-
stanie gruntownie przebudowana, powstaną także zatoka 
i pętla dla kursujących tamtędy autobusów. Zbudowane 
zostanie również odwodnienie terenu.

W ramach porozumienia miasto Rzeszów zabezpieczy 
10,26 mln zł, Gmina Boguchwała zaś 390 tys. zł. Prace 
projektowe maja zakończyć się w przyszłym roku. Same 
roboty budowlane planowane są na lata 2024-2026. 

źródło: Gospodarka Podkarpacka
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Nowe miejsca w boguchwalskim żłobku

W żłobku w Boguchwale zakończyły się prace mo-
dernizacyjne umożliwiające powstanie dodatkowych 
29 miejsc dla dzieci.

W ramach prac budowlanych o wartości ponad 96 000 
zł, w pomieszczeniach o powierzchni użytkowej 114,6 
m², powstały 2 sale przeznaczone dla dzieci, a także 
zaplecze techniczne, sanitarne oraz biurowe. Wnętrze 
otrzymało nowe wyposażenie o wartości ponad 63 000 
zł - meble, zabawki, pomoce do pracy z maluchami oraz 
sprzęt AGD. Środki na utworzenie nowych miejsc po-
chodzą z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ra-
mach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 „Maluch”. Kwota przyznanej dotacji 
wyniosła 100 603 zł.

Boguchwalski żłobek prowadzony jest przez podmiot 
wyłoniony w konkursie - Akademia Maluszka „Słod-

ki Bobasek” s.c. Szczegółowe informacje o rekrutacji 
można uzyskać pod numerami telefonu: 695 761 799,  
667 305 003.

Powiększenie żłobka w Boguchwale jest kolejnym ele-
mentem aktywnej polityki rodzinnej Gminy Boguchwa-
ła. Obecnie na terenie gminy funkcjonują trzy gmin-
ne żłobki - w Boguchwale, Racławówce oraz Nosówce, 
w których łącznie znajduje się 129 miejsc dla podopiecz-
nych. Dodatkowo, wsparciem w wysokości 300 zł, wy-
datkowanym z budżetu gminy, samorząd partycypuje 
w kosztach opieki dziecka. Rezultatem tych działań jest 
zmniejszenie kosztów ponoszonych przez rodziców, 
a w konsekwencji wzrost zainteresowania z ich strony 
tą formą opieki.

UM
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2 kwietnia Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol podpisał 
umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. z siedzibą 
w Dębicy, które za ponad 1 mln zł przebuduje 3,7 km dróg w Nie-
chobrzu, Racławówce i Woli Zgłobieńskiej. Inwestycje otrzymały 
dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W Niechobrzu przebudową zostanie objęta droga nr 108185R. 
Na odcinku ponad 1,7 km wykonana zostanie nowa nakładka 
bitumiczna, lokalne poszerzenia i mijanki. Nowa nawierzchnia, 
a także poszerzenia, mijanki i zjazdy do posesji pojawią się na 1,5 
km odcinku drogi nr 108161R w Racławówce - od skrzyżowania 
z drogą powiatową w kierunku kościoła w Zabierzowie. Ponadto 
przebudową zostanie objęty 0,5-km odcinek drogi - od kościoła 
w kierunku cmentarza w Woli Zgłobieńskiej. Tu także wykonana 
zostanie nowa nawierzchnia, poszerzenia, umocnione skarpy ro-
wów oraz wykonane zjazdy do posesji.

Łącznie przebudowanych zostanie 3 789 m dróg, a łączny 
koszt prac, których zakończenie przewiduje się na koniec lipca 
2019 roku, to 1 069 060 zł.

Obecnie trwają dwa postępowania przetargowe na przebu-
dowę i remonty cząstkowe dróg gminnych. Roboty budowlane 
obejmą m.in. ul. Pelca i ul. Straszewskiego w Boguchwale, drogę 
108167R w Kielanówce, drogę obok cmentarza w Lutoryżu, dro-
gę 1804 w Mogielnicy, drogę 108167R w Racławówce oraz drogę 
108183R w Woli Zgłobieńskiej.

UM, fot. UM, Google Maps

Przebudowa dróg gminnych w Niechobrzu, 
Racławówce i Woli Zgłobieńskiej

Umowa z wykonawcą przebudowy ul. Słowackiego podpisana

Kolejną dużą inwestycją drogową będzie przebudowa 
ul. Słowackiego w Boguchwale. Umowa z wykonawcą zo-
stała podpisana 28 marca. 

W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę ponad 
700-metrowego odcinka drogi. Powstanie także infrastruk-
tura towarzysząca - chodnik, pobocza oraz przejście dla 
pieszych z oświetleniem. 

Wartość prac wyniesie ponad 2,2 mln zł. Termin zakoń-
czenia robót planuje się na wrzesień bieżącego roku.

UM, fot. Google Maps



7

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

 WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE 7

Rusza montaż paneli fotowoltaicznych 
na terenie gminy

Ruszył montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy 
Boguchwała. W instalacje zostanie wyposażonych ponad 200 
gospodarstw domowych oraz budynki użyteczności publicznej.

Gospodarstwa domowe
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Justyna Placha-Adamska podpisała umowę 
z firmą INERGIS S.A. na dostawę i montaż instalacji fotowol-
taicznych dla blisko 2 800 gospodarstw domowych. W ramach 
projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt para-
solowy" w instalacje fotowoltaiczne zostaną wyposażone 224 go-
spodarstwa z terenu Gminy Boguchwała. Spodziewana, szacun-
kowa efektywność wdrożonych rozwiązań z zakresu instalacji 

odnawialnych źródeł energii to 539 600 kWh/rok, przy spadku 
emisji gazów cieplarnianych 430 600 kg CO2/rok. Koszt projektu 
to prawie 4 mln zł.

Budynki użyteczności publicznej
Instalacje fotowoltaiczne pojawią się także na budynkach 

użyteczności publicznej. 3 kwietnia Burmistrz Boguchwały Wie-
sław Kąkol podpisał umowę z firmą ML SYSTEM S.A., która za 
ponad 520 tys. zł, w ramach kolejnego projektu ROF, wyposaży 
w instalacje fotowoltaiczne budynek Urzędu Miejskiego oraz sie-
dzibę Miejskiego Centrum Kultury. Produkcja energii elektrycz-
nej z nowo wybudowanych instalacji wyniesie 33 180 kWh/rok, 
a szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych to kolejne 26 
480 kg CO2/rok.

UM, ROF, fot. ROF, freepik

Rewaloryzacja parku podworskiego w Zgłobniu
12 kwietnia ruszył przetarg na wyłonienie wykonawcy in-

westycji polegającej na rewaloryzacji parku podworskiego 
w Zgłobniu w ramach projektu „Unikatowe parki historyczne 
- skarby pogranicza polsko-słowackiego”.

Na terenie parku wokół XIX-wiecznego dworu z Zgłobniu 
planuje się zagospodarowanie istniejących terenów zielonych. 
Powstaną aleje parkowe z ławkami, oświetleniem i monitorin-
giem. W parku pojawi się altana, nowe nasadzenia zieleni oraz 
stanowiska ogrodu sensorycznego. Całość uzupełni ogrodzenie 
części terenu wraz z bramą wjazdową, zjazd do drogi powiatowej, 

a także tablice informujące o bogactwie przyrodniczym parku.
Park wraz z infrastrukturą będzie dostosowany dla osób z nie-

pełnosprawnościami. Ogród sensoryczny będzie oddziaływał na 
zmysły wzroku, dotyku, słuchu, węchu i smaku, a tablice infor-
mujące o starodrzewie będą posiadały opisy w alfabecie Braille'a. 
Inicjatywa przyczyni się także do promocji turystyki  i dziedzic-
twa polsko-słowackiego pogranicza. Działaniom inwestycyjnym 
będą towarzyszyć wydarzenia kulturalne spotkania dzieci i mło-
dzieży, wystawy oraz warsztaty.

Inwestycja realizowana w ramach projektu „Unikatowe parki 
historyczne - skarby pogranicza polsko-słowackiego” jest współ-
finansowana ze środków Programu Interreg Polska-Słowacja. Li-
derem projektu jest słowackie miasto Snina, Gmina Boguchwała 
pełni rolę partnera. Całkowita wartość projektu po stronie Gmi-
ny Boguchwała to ponad 1 mln zł.

UM
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STOP SMOG
Niska świadomość ekologiczna oraz 

pozorna oszczędność powodują, że 
część mieszkańców decyduje się spalać 
odpady powstałe w ich gospodarstwach. 
Te osoby bardzo negatywnie wpływają 
na zdrowie swoje, swojej rodziny oraz 
sąsiadów, którzy przestrzegają przepi-
sów i dbają o naszą wspólną przestrzeń. 
Co to jest smog?  

Powietrze nad naszym krajem przez 
wiele dni i nocy jest zanieczyszczone. 
Wyrazistym i odczuwanym przez każde-
go dowodem prawdziwości tego stwier-
dzenia jest tak zwany smog. To efekt 
zanieczyszczenia powietrza spowodowa-
nego działalnością człowieka. Powstaje 
przez skumulowanie znacznej ilości za-
nieczyszczeń (nieodpowiednie ogrzewa-
nie budynków, motoryzacja, przemysł) 
na pewnym obszarze (np. w mieście). 
Zjawisko występuje w określonych wa-
runkach atmosferycznych takich jak 
utrzymująca się mgła czy brak wiatru. 
Najgroźniejszym efektem smogu jest 
zaleganie w atmosferze substancji nie-
bezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi. 
Szczególnie szkodliwe są trzy ich rodzaje:

• pyły zawieszone (ziarna mniejsze 
PM 2,5 i ziarna większe PM 10),

• dwutlenek azotu,
• kancerogenna substancja ben-

zo(a)piren.
Skutki smogu 

Długotrwała ekspozycja na smog po-
woduje poważne zagrożenia dla zdrowia 
i życia ludzi. W Polsce z powodu chorób 
wywołanych zanieczyszczonym powie-
trzem rocznie umiera ok. 45 000 osób, 
czyli ponad 7 razy więcej niż w wyni-
ku biernego palenia. Toksyny obecne 
w smogu (pyły PM 10, PM 2,5 i benzo(a)
piren są tak drobnymi cząstkami, że z ła-
twością dostają się z każdym oddechem 
do oskrzeli i płuc, stamtąd do krwi, 
a razem z nią do mózgu. Ich kumulacja 
w dłuższej perspektywie skutkować może 
zatrzymaniem akcji serca, zawałem, uda-
rem mózgu albo rakiem płuc – u osób, 
które nigdy nie paliły papierosów! Nie 

bez powodu smog znalazł się w grupie 
pięciu głównych czynników wskazy-
wanych jako najbardziej szkodliwe dla 
zdrowia. 

Na poziomie lżejszych, codziennych 
dolegliwości smog odpowiada za częste 
infekcje dróg oddechowych – stany za-
palne tchawicy, krtani, oskrzeli czy płuc, 
przewlekłe katary, zapalenie spojówek 
i coraz częściej diagnozowane alergie. 
Przyczynia się też do migren, a nawet 
problemów z cerą, które obecnie są za-
uważalne także u osób, które wiek doj-
rzewania mają już dawno za sobą.
Dla zdrowia, dla przyrody, dla portfela  

Podstawowe źródła problemu to:
• ogrzewanie pomieszczeń prze-

starzałymi domowymi piecami oraz ko-
tłami na węgiel i drewno

• emisja spalin samochodowych
• emisja zanieczyszczeń przez za-

kłady przemysłowe
Co możemy zrobić w tej sytuacji? Na 

niekorzystne położenie geograficzne 
i zjawiska atmosferyczne nie mamy wpły-
wu, pozostaje nam (…) ograniczanie 
emisji zanieczyszczeń (…). Ważne jest 
też budowanie w społeczeństwie świado-
mości, że to, czym palimy w domowych 
piecach, ma wpływ na nasze zdrowie – 
zauważa pulmonolog i alergolog prof. Je-
rzy Kozielski ze Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach.  

Warto zrezygnować z aut wyposażo-
nych w dieslowskie silniki. W wielu kra-
jach europejskich takie pojazdy nie mają 
już prawa wjazdu do miast ze względu 
na liczbę i skład spalin, które emitują do 
środowiska. Dlatego tak ważne jest, by 
przy zakupie auta kierować się nie tylko 
walorami ekonomicznymi, ale też ekolo-
gicznymi, które w warunkach miejskich 
idą ze sobą w parze. Kawałek nieba, na 
którego jakość mamy wpływ, to nie tylko 
nasz dom, ale też ulice, po których poru-
szamy się każdego dnia.

Smog to nie tylko zagrożenie dla 
zdrowia, ale także dla otaczającego nas 
środowiska naturalnego. Emisja toksycz-

nych substancji jest pułapką dla zwierząt 
i roślin. Tam, gdzie zabudowa jest gęsta, 
a mieszkańcy nieodpowiedzialnie palą 
w swoich piecach i kotłach, tworzy się 
„ekologiczny zator”.

Dym z przestarzałych pieców i kotłów 
to trująca mieszanka wybuchowa. Za-
wiera substancje szkodliwe dla naszego 
zdrowia i życia, powodujące zarówno do-
raźne dolegliwości, jak i poważne scho-
rzenia. Zagrożeni są wszyscy. Nawet ci, 
którzy jeszcze nie przyszli na świat: smog 
zagraża zdrowiu płodu. Każdego roku 
z powodu zanieczyszczonego powietrza 
umiera aż 45 tysięcy osób w naszym kra-
ju. To tak jakby stracić średniej wielkości 
miasto! 

Ogrzewanie domu przestarzałymi 
i nieekologicznymi metodami to bardzo 
drogi proceder. Aby utrzymać ciepło 
w pomieszczeniach, potrzeba dużych 
ilości złej jakości paliw. Dla domowego 
budżetu każdego roku to duży wydatek. 
Zyskane w ten sposób ciepło naraża tak-
że na inne straty: wdychając szkodliwe 
substancje, płaci się za leczenie dolegli-
wości i chorób przez nie wywoływanych.

źródło: MOŚ, WIOŚ, 
fot. czystepowietrze.eu
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Alpakoterapia z Fundacją Podaruj Miłość
W najbliższym czasie do grona Rodziny Fundacji Podaruj 

Miłość dołączą alpaki, które będą świadczyć usługę MOBIL-
NEJ ALPAKOTERAPII dla osób z niepełnosprawnościami.

Zwierzęta te w Polsce pojawiły się stosunkowo niedawno, ale 
ich popularność rośnie. Mówi się o nich „duże owieczki” lub 
„żywe maskotki”. Na co dzień żyją w Andach na wysokościach 
od 4000 do 4700 m n.p.m., gdzie hodowane są w stadach. Można 
je spotkać głównie w Peru, Chile i Boliwii. Ze względu na podob-
ny wygląd do lam, często są z nimi mylone. Jednak są od nich 
mniejsze i posiadają dużo grubszą wełnę. Ostatecznie oba ssa-

ki należą do tej samej rodziny wielbłądowatych. Przysmakiem 
każdej alpaki jest marchewka, dodatkowo spożywają specjalną 
paszę, siano i trawę.

Alpaki to zwierzęta o spokojnej i łagodnej naturze. Nie wy-
kazują agresji, dlatego wzbudzają tak dużą sympatię szczególnie 

wśród dzieci. Są inteligentne i ciekawe otoczenia, a przy okazji 
łatwo się uczą. Mają bardzo miękkie oraz przyjemne w dotyku 
futro, które jest hypoalergiczne, co stanowi atut dla alergików. 
Ich uroczy wygląd, który sprawia, że nie sposób się nie uśmiech-
nąć oraz ich pozytywne usposobienie jest idealne dla usprawnie-
nia rozwoju człowieka, dlatego coraz chętniej wykorzystywane są 
właśnie podczas terapii.

Terapia z alpakami to nowa dziedzina zooterapii, polega na 
współpracy terapeuty i pacjenta z alpaką. W tej relacji alpaka 
stanowi motywator do podjęcia działania, co pozytywnie wpły-
wa na sferę emocjonalną, poznawczą oraz społeczną. Fundacja 
Podaruj Miłość z Nosówki zapraszamy do zapisów - tel. 535 159 
036, 533 670 848.

źródło: Fundacja Podaruj Miłość, juniorowo.pl, fot. UM

Gmina Boguchwała z projektem Human Smart Cities
Boguchwała jako jedno 

z 25 miast w Polsce rozpo-
czyna realizację projektu 
w ramach programu Human 
Smart Cities. Celem projektu 
jest wdrożenie inteligentne-
go systemu monitorowania 
środowiska, w tym zagrożeń 
hydrologicznych oraz jakości 
powietrza. 

Celem projektu, w którym 
zastosowano szereg innowa-
cyjnych rozwiązań w skali 
kraju i Europy, jest poprawa 

bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego na obszarze miasta 
Boguchwała. Na potrzeby monitoringu stanu powietrza, hałasu 
i zagrożeń hydrologicznych zbudowana zostanie infrastruktura 
złożona ze stacjonarnych i mobilnych (drona) stacji pomiaro-
wych. Na bazie pomiarów powstanie cyfrowa mapa obrazują-
ca bieżący stan środowiska, a dane statystyczne oraz prognozy 
krótko- i długoterminowe. Mieszkańcy Boguchwały będą mogli 
wykorzystywać zasoby systemu oraz brać aktywny udział w jego 
tworzeniu m.in. za pomocą smartfonu, komputera, czy tabletu.

W celu realizacji projektu Gmina Boguchwała podjęła part-
nerstwo z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania. Rzeszowska 

uczelnia będzie koordynować zaprojektowanie i wdrożenie sys-
temu SMART CITY, a dodatkowo zostaną podjęte działania edu-
kacyjne - cykl otwartych spotkań informacyjno-edukacyjnych 
dla mieszkańców, szkolenia i spotkania w placówkach oświato-
wych, konkursy z nagrodami, czy organizacja gry miejskiej. War-
tość projektu to ponad 1,9 mln zł, a jego realizację zaplanowano 
na lata 2019-2020.

Inauguracja wdrażania programu Human Smart Cities odbyła 
się 1 kwietnia w Krakowie, podczas pierwszej edycji Krajowego 
Forum Miejskiego, w którym udział wzięli burmistrz Wiesław 
Kąkol oraz zastępca Justyna Placha-Adamska.

UM, fot. UM, freepik
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Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika  
w Boguchwale (1727 r.)

Ponad 290 lat temu zakończyła 
się budowa kościoła pw. św. Stani-
sława Biskupa i Męczennika w Bo-
guchwale. Od wielu trwają prace 
nad renowacją zabytkowej świątyni.

Kościół pw. św. Stanisława Bi-
skupa i Męczennika w Boguchwale 
został wzniesiony w miejscu roze-
branego, grożącego zawaleniem, 
drewnianego kościoła pw. św. Kle-
mensa i św. Doroty Dziewicy. Bu-
dowa trwała dwa lata, od 1725 do 
1727 roku. Krakowski konserwator 
zabytków Zygmunt Hendel, któ-
ry nadzorował renowację kościoła 
w latach 1895-1903, twierdził, że 
kościół był dziełem budowniczego 
pochodzącego z Moraw.

Od czasu budowy kościoła minę-
ło z górą 290 lat i w tym czasie wiele 
zmieniło się w otoczeniu i wystroju 
świątyni. Dużą wartość artystycz-
ną reprezentuje ambona z I połowy 
XVIII w. wykonana z drewna, wzbo-
gacona w złocenia i polichromie, za-
wieszona przy ścianie nawy. (…)

Prace renowacyjne w koście-
le i wokół niego prowadzono nie-
ustannie. W latach 1820-1823, gdy 
kolatorem parafii był Stanisław 
Straszewski, naprawiono wieżę 
i pokrycie dachowe. W II połowie 
XIX w. jego syn Henryk Straszew-
ski czynił starania, aby utrzymać 

kościół i jego otoczenie w należy-
tym porządku. Poza uposażeniem 
kościoła zadbał o jego wygląd ze-
wnętrzny, otaczając go murem ce-
glanym. Na murze polecił umieścić 
datę budowy - 1860 i jego mono-
gram H[enryk] S[traszewski].

W latach 1895-1903 przepro-
wadzono remont i restaurację ko-
ścioła. Prace konserwatorskie nad-
zorował krakowski konserwator 
zabytków Zygmunt Hendel. Dach 
i wieżę kościoła pokryto blachą 
cynkową, w okna wstawiono wi-
traże, a kościół odmalowano. Do 
świątyni dobudowano także przed-
sionek w miejsce małej kruchty. Za-
świadcza o tym epitafium Mikołaja 
Ostoi Ziarnickiego umieszczony 
przy bramie głównej, upamiętniają-
cy złożenie na progu świątyni pro-
chów ekonoma dworskiego w 1782 
r. Na elewacji tego przedsionka 
znajduje się herb Szreniawa z czar-
nego marmuru, nad którym znaj-
duje się korona cierniowa i napis: 
Nobis autem absit gloriari nisi in 
Cruce Domini Nostri Jesu Christi, 
a pod spodem napis: Krzyż Chrystusa 
to mój herb, zaszczyt, honor, sława, 
pod tym krzyżem niech szuka sławy 
swej Szreniawa. Freski odnowił Hen-
ryk Kuhn artysta malarz ze Lwowa, 
zaś część malowideł dekoracyjnych 
wykonał Juliusz Domański. 

W kronice parafialnej znajdu-
jemy informację, że znaczne kwoty 
pochłonęło odnowienie malowideł 
po zakończeniu I wojny światowej. 
W latach 1945-1946 przeprowadzo-
no prace renowacyjne. W latach 
1972-1973 zakończono prace przy 
odnowieniu wielkiego ołtarza w ko-
ściele. W następnym roku przepro-
wadzono konserwację i złocenia 
ram obrazów dwunastu apostołów, 
a w latach 1974-1975 odnowiono 
obrazy apostołów. W 1976 r. świą-
tynia została wpisana do rejestru 
zabytków.

Po poświęceniu nowego kościo-
ła we wrześniu 1990 r. dotychczaso-
wy obiekt został wyłączony z użyt-
kowania, krótko służył również 
jako kaplica cmentarna. W kwiet-

niu 2003 r. z inicjatywy ks. Stani-
sława Rydzika rozpoczęto remont 
barokowego kościoła. W latach 
2003-2005 wysuszono i zaimpre-
gnowano fundamenty, odgrzybiono 
ściany i wyremontowano drewniane 
sklepienie kościoła, dach pokryto 
blachą miedzianą. Wyremontowa-
no wieżę kościelną, której groziło 
zawalenie, powierzając wykona-
nie mistrzowi blacharstwa Janowi 
Wojtaszkowi. W latach 2005-2006 
odnowiono elewację zewnętrzną, 
a następnie (2005-2007) mur wo-
kół kościoła. W 2010 r. zakończono 
prace konserwatorskie polichromii 
na suficie świątyni, które trwały 3 
lata. W ostatnich latach trwały pra-
ce przy odnowieniu polichromii 
ścian kościoła, które były współfi-
nansowane m.in. z budżetu Gminy 
Bogugchwała. Obecnie boguchwal-
ska Parafia złożyła wniosek do Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o dofinansowanie 
wykonania izolacji pionowej obiek-
tu, konserwację stolarki okiennej 
i drzwiowej oraz wykonanie części 
wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Wnętrze kościoła rok 2007  ,

źródło: S.Wnęk, Szkice z dziejów 
Boguchwały, UM, fot. UM
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V Spartakiada Przedszkolna 2019

30 marca Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Bo-
guchwała zorganizowało V Spartakiadę Przedszkolną. Celem 
spotkania w Szkole Podstawowej w Niechobrzu było zachęca-
nie dzieci do propagowania zdrowego stylu życia poprzez ak-
tywne spędzanie czasu oraz integrowanie dzieci z poszczegól-
nych punktów przedszkolnych.

W konkurencjach sportowych wzięło udział 9 Punktów 
Przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie, które re-
prezentowane były przez 6-cio osobowe zespoły dzieci w wieku 
4-6 lat. Mali sportowcy wzięli udział w 8 konkurencjach, w któ-
rych wykazali się dokładnością, sprawnością, szybkością oraz 
sprytem. Pokazali, że znajomość podstawowych zasad bezpiecz-
nej zabawy nie jest im obca. Sprawnością i szybkością mogli wy-
kazać się również opiekunowie drużyn. W konkurencji: ,,Dmu-
chanie balonów na czas”, mogli zdobyć dodatkowe punkty dla 
swojej drużyny. Po skończonych zawodach mali sportowcy udali 

się na poczęstunek, a jury na podliczanie punktów. Wszystkie 
drużyny dzielnie walczyły, przestrzegając tym samym zasad 
zdrowej rywalizacji sportowej.

Ich zaangażowanie zostało nagrodzone gromkimi brawami 
publiczności oraz wręczeniem medali, upominków oraz pucha-
rów i dyplomów dla poszczególnych punktów przedszkolnych. 
Zamknięcia Spartakiady dokonał Prezes SROGB Leszek Kalan-
dyk, który podziękował wszystkim za udział w V Spartakiadzie 
Przedszkolnej.

Dziękujemy nauczycielom i pomocom za przygotowanie przed-
szkolaków do konkurencji, Rodzicom za dowóz dzieci, publicz-
ności za kibicowanie oraz wszystkim osobom zaangażowanym 
w pomoc przy zorganizowaniu i prowadzeniu V Spartakiady. Już 
teraz zapraszamy wszystkie Punkty Przedszkolne do uczestnictwa 
w Spartakiadzie za rok. 

opracowanie: Anna Kalandyk, fot. SROGB

VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Wesołego Alleluja”
11 kwietnia w Szkole Podstawowej 

w Woli Zgłobieńskiej rozstrzygnięto VII 
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny 
„Wesołego Alleluja”. 

Pomysł przeprowadzenia konkursu 
zrodził się 21 lat temu. Początkowo obej-
mował on swoim zasięgiem teren Gminy 
Boguchwała, później województwa pod-
karpackiego, następnie całą Polskę, a od 
7 lat jest konkursem międzynarodowym. 
Tematyka, od początku związana z rado-
snym przeżywaniem Świąt Wielkanoc-
nych, inspiruje młodych twórców do wy-
konania prac plastycznych w formie kartki 
świątecznej. Głównym celem konkursu 
jest pobudzenie aktywności twórczej dzie-
ci i młodzieży oraz pielęgnowanie trady-
cji narodowych związanych ze Świętami 
Wielkiej Nocy, zarówno w naszym kraju, 
jak i w innych państwach świata. Prace 
nadesłane przez dzieci w wieku przed-

szkolnym oraz przez uczniów szkół pod-
stawowych oceniła komisja w składzie: 

• ks. dr Jan Kulig – przewodniczący 
komisji – proboszcz parafii w Woli 
Zgłobieńskiej

• Wiesław Kąkol – Burmistrz Bo-
guchwały

• Anna Gruszczyńska-Chruściel – 
nauczyciel plastyki

• Katarzyna Być – pracownia „ Być” 
w Woli Zgłobieńskiej

• ks. Paweł Batory – dyrektor Mu-
zeum Diecezjalnego w Rzeszowie

• Damian Drąg – dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Bo-
guchwale

Na tegoroczną edycję wpłynęło 1009 
kartek wielkanocnych ze 158 przedszkoli 
i szkół z całej Polski, a także z zagranicy. 
Spośród zgłoszonych prac komisja wy-
brała i nagrodziła 61 autorów w trzech 
kategoriach wiekowych. Wyróżniały się 
one ciekawym ujęciem tematu, oryginal-
nością interpretacji, przekazem wartości 
religijnych i rodzinnych oraz kreatyw-
ną aktywnością plastyczną. W budynku 
Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej 
powstała wystawa, na której wyekspono-
wano wszystkie nadesłane przez uczestni-
ków prace, głoszące radość Zmartwych-

wstania. 
Nagrody dla laureatów ufundowano 

dzięki pomocy okazanej przez: Staro-
stwo Powiatowe w Rzeszowie, Gminę Bo-
guchwała, Bank Spółdzielczy w Niechob-
rzu. Honorowy patronat nad konkursem 
objęli: Podkarpacki Kurator Oświaty, 
Marszałek Województwa Podkarpackie-
go, Starosta Rzeszowski, Burmistrz Bo-
guchwały, Prezes Banku Spółdzielczego 
w Niechobrzu, Dyrektor Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Boguchwale. Patronat 
medialny objęło Radio „Via” Katolickie 
Radio Rzeszów, które promowało wielka-
nocny konkurs na swojej antenie.

źródło i fot. SP Wola Zgłobieńska
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Sukces  
młodych  

gimnastyczek  
z Boguchwały
Już po raz dwunasty Gmin-

ny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Zarzeczu (powiat przeworski) 
był gospodarzem Finałów Woje-
wódzkich Igrzysk Dzieci i Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w gimnasty-
ce. Szczególnie dużym zaintere-
sowaniem cieszyła się kategoria 
najmłodszych dziewcząt - brało 
w niej udział aż 42 drużyny. Oczy-
wiście nie mogło zabraknąć rów-
nież reprezentacji Szkoły Podsta-
wowej w Boguchwale.

Drużyna w składzie: Izabela 
Jachymek, Zofia Górka, Matyl-
da Tabaka, Karolina Czaja i Nina 
Szudrowicz uplasowała się na 20 
miejscu. Indywidualnie natomiast 
wyróżniła się Izabela Jachymek, 
która zajęła 2 miejsce w ćwicze-
niach wolnych na ścieżce, 3 miej-
sce w ćwiczeniach równoważnych 
na ławeczce i 3 miejsce w wielobo-
ju wśród 170 dziewcząt startują-
cych w zawodach.

źródło i fot. SP Boguchwała

Boguchwalski  
Jarmark Wielkanocny

14 kwietnia odbył się kolejny Bo-
guchwalski Jarmark Wielkanocny. 
Pyszne ciasta, pachnące, swojskie 
wędliny, szynki i boczki, aromatycz-
ne sery, czy świeży chleb to tylko nie-
które ze specjałów, które przyciągnęły 
wielu odwiedzających i kupujących.

Swoje stoiska na terenie Miejskiego 
Centrum Kultury zaprezentowało bli-
sko 40 wystawców. Oprócz wspomnia-
nych pyszności, można było zakupić 
świąteczne stroiki, barwne upominki, 
rośliny i kwiaty, czy wiklinowe koszy-
ki. Swoje rękodzieło - pisanki, kra-
szanki, stroiki - zaprezentowali m.in. 
członkowie Fundacji Podaruj Miłość 
z Nosówki, działający przy Miejskim 
Centrum Kultury w Boguchwale Klub 
Aktywna Kobieta, a także Stowarzy-
szenie Pomocy Osobom Niepełno-
sprawnym Gminy Boguchwała. 

Zwiedzającym czas umilały występy 
artystyczne. Na scenie zaprezentowały 
się Stowarzyszenie Krzewienia Kultu-
ry Zespół Pieśni i Tańca „Kompanija” 
z Boguchwały oraz Zespół Ludowy 
„Jubilatki” ze Zgłobnia. Przygotowano 
także przepyszny świąteczny poczęstu-
nek.  

Podczas Jarmarku odbyło się także 
wręczenie nagród w Konkursie Palm 
Wielkanocnych, współorganizowa-
nym przez Szkołę Podstawową im. 
gen. Stanisława Maczka w Boguchwa-
le oraz Miejskie Centrum Kultury 
w Boguchwale. Oceny wykonanych 
prac dokonała komisja konkursowa 
w składzie: Anna Gruszczyńska-Chru-
ściel - nauczyciel SP Boguchwała, 
przewodnicząca komisji, Agnieszka 
Czarnik-Buż - dyrektor MCK w Bo-
guchwale, Ewa Stanisz i Monika Mlaś-
-Bieniasz z SP Boguchwała.

Nagrody i wyróżnienia w poszcze-
gólnych kategoriach otrzymali: 

• grupa młodsza (kl. I-III): 1 
miejsce Adrianna Siorek, Oli-
wia Nazimek, Aleksander Fu-
larz, wyróżnienie: Szymon Ty-
śnicki, Emilia Ruszała,

• grupa starsza (kl. IV-VIII oraz 
gimnazjalne): 1 miejsce Ju-
lia Bielenda, 2 miejsce: Hanna 
Tomkowicz, 3 miejsce Magda-
lena Byjoś, wyróżnienie: Julia 
Olejasz, Fabian Tragarz.

UM, MCK, SP Boguchwała, fot. UM
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Droga Krzyżowa pod Krzyż Milenijny w Niechobrzu
12 kwietnia mieszkańcy Niechobrza 

oraz pozostałych miejscowości gminy 
uczestniczyli w Drodze Krzyżowej pod 
Krzyż Milenijny. Procesję poprzedziła 
Msza Św. w kościele p.w. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Niechobrzu.  

Na pamiątkę Męki Pańskiej, drewniany 
krzyż nieśli wierni oraz przedstawiciele 
sołectw i stowarzyszeń. Honorową asy-
stę zapewnili strażacy OSP Niechobrz, 
a udział w Drodze Krzyżowej stanowił 
symboliczne wejście w Wielki Tydzień.  

Inicjatorami i organizatorami Dro-
gi Krzyżowej byli Parafia Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Niechobrzu 
oraz Lokalny Ośrodek Kultury "Razem" 
w Niechobrzu.

V Misterium Męki Pańskiej w Niechobrzu

W Niedzielę Palmową 14 kwietnia 
odbyło się jubileuszowe, piąte Misterium 
Męki Pańskiej w Niechobrzu. 

Sceny męki i śmierci Jezusa Chrystusa 
obserwowało tysiące osób. Wśród nich 
znalazł się m.in. Biskup Rzeszowski Jan 
Wątroba, poseł RP Krystyna Wróblewska, 
a także Starosta Rzeszowski Józef Jodłow-
ski oraz przedstawiciele władz samorządo-
wych Gminy Boguchwała. 

Organizatorem misterium po raz kolej-
ny była parafia Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy. Pierwsze misterium przygotowa-
no w 2015 roku. Jego pomysłodawcą był 
mieszkaniec Niechobrza Tomasz Grze-
byk. Dzięki współpracy wielu środowisk 
odbyło się widowisko, które obejrzało 
kilkaset osób. Po pierwszym sukcesie or-
ganizatorzy zdecydowali się kontynuować 
przedsięwzięcie. Z roku na rok Misterium 
zyskiwało coraz większą popularność 
i przyciągało jeszcze więcej widzów.  

Tegoroczne Misterium tworzyło bli-
sko stu aktorów i statystów. Odtworzono 
wydarzenia sprzed ponad 2000 lat, po-
cząwszy od wjazdu Jezusa od Jerozolimy 
aż do śmierci na Golgocie. Sceny roze-
grały się na terenie Parku Matki Bożej 
na wzniesieniu powyżej Sanktuarium 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Poka-
zano między innymi ostatnią wieczerzę, 
modlitwę w Ogrodzie Oliwnym, pojma-
nie Jezusa i sąd przed Piłatem. Uczestni-
cy misterium przeszli za Jezusem drogą 
wiodącą na szczyt wzniesienia, w stronę 
cmentarza, gdzie zlokalizowała była sym-
boliczna Golgota, miejsce ukrzyżowania 
Zbawiciela.

Widzowie, aktorzy i organizatorzy pod-
kreślali duchowy wymiar przedstawienia, 
które jest swego rodzaju nabożeństwem. 
Odzwierciedlenie tych podniosłych wyda-
rzeń stanowi wprowadzenie do Wielkiego 
Tygodnia i pozwala głębiej przeżywać ta-
jemnice męki, śmierci i zmartwychwsta-
nia Chrystusa. 

Organizatorem wydarzenia była Pa-
rafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Niechobrzu. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objęli: Biskup Rzeszowski 
Jan Wątroba, Starosta Rzeszowski Józef 
Jodłowski, Burmistrz Boguchwały Wie-
sław Kąkol, Poseł RP Kazimierz Gołojuch, 
Poseł RP Stanisław Ożóg, Poseł RP Kry-
styna Wróblewska, Poseł RP Halina Szy-
dełko oraz Rektor Wyższego Seminarium 
Duchownego w Rzeszowie Ks. dr Paweł 
Pietrusiak.
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Gminna Biblioteka Publiczna w czołówce  
bibliotek powiatu rzeszowskiego

Gminna Biblioteka Publiczna 
znalazła się w czołówce biblio-
tek w powiecie rzeszowskim za 
2018 rok. Informację przekazała 
Wojewódzka i Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Rzeszowie, która 
przygotowała statystykę porów-
nawczą. GBP została wyróżnio-
na w kategoriach: największa 
liczba czytelników, największa 
liczba wypożyczeń, najaktyw-
niejszy księgozbiór, najwięcej 
zakupionych nowości.

źródło: GBP, WiMBP

I Gminny Konkurs Recytatorski  
„W świecie poezji i pieśni Karola Wojtyły”

2 kwietnia, w czternastą rocznicę śmierci Jana Pawła II, w filii 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy odbył się I Gminny 
Konkurs Recytatorski pod hasłem „W świecie poezji i pieśni Ka-
rola Wojtyły”. Celem konkursu było przybliżenie wśród uczest-
ników twórczości Jana Pawła II, ale także promowanie młodych 
talentów. To pierwsza edycja przeglądu organizowanego przez 
Bibliotekę i Szkołę Podstawową w Mogielnicy. Konkurs cieszył 
się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, a samo spotkanie 
było okazją do oddania hołdu wyjątkowemu człowiekowi. 

W konkursie wzięło udział 66 uczestników, którzy wystąpi-
li w dwóch kategoriach wiekowych. Recytację oceniała komisja 
w składzie: Magdalena Szuba, Antoni Ziobro i Czesław Drąg.
Wśród uczestników wyłoniono 16 laureatów przeglądu. 

W kategorii I-III recytacja komisja przyznała nagrody dla:
I miejsce - Maja Raszewska (SP w Mogielnicy)
II miejsce - równorzędne Anna Szczoczarz (SP w Lutoryżu), 

Wioletta Deszczak (SP w Mogielnicy)
III miejsce - Maja Kurc (SP w Zgłobniu)
Wyróżnienie - Blanka Burtan (SP w Mogielnicy)

W kategorii klasowej IV-VIII recytacja komisja przyznała  
nagrody dla:
I miejsce - Weronika Bury (SP nr 1 w Niechobrzu)
II miejsce - Krystian Gubernat (SP w Nosówce)
III miejsce - równorzędne Magdalena Byjoś (SP w Boguchwale), 

Joanna Gierczak (SP w Racławówce)
Wyróżnienie - Aldona Bastrzyk (SP w Mogielnicy), Oskar 

Marszał (SP nr 2 w Niechobrzu), Zuzanna Rak (SP  
w Mogielnicy).

W kategorii IV-VIII poezji śpiewanej komisja przyznała na-
grody dla:
I miejsce - Kinga Szalacha (SP w Mogielnicy)
II miejsce - Jakub Książek (SP w Racławówce)
III miejsce - Patrycja Migut (SP nr 1 w Niechobrzu)

Wyróżnienie - Paulina Kurc (SP nr 1 w Niechobrzu) 

Organizatorzy konkursu składają podziękowania nauczycie-
lom i opiekunom za przygotowanie uczniów do konkursu.

źródło i fot. GBP
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Klimatyczne Piątki w Miejskim Centrum Kultury
Za nami seria „Klimatycznych Piątków”, czyli koncertów or-

ganizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale 
w Kawiarni Klimatycznej. Podczas dwóch ostatnich wydarzeń 
zaprezentowali się ciekawi wokaliści i zespół, który powrócił na 
scenę po 12 latach przerwy.

15 marca w Kawiarni Klimatycznej zagrała Żaneta Lubera, pół-
finalistka programu The Voice of Poland, autorka piosenek, sty-
pendystka Miasta Krakowa, laureatka World Independent Music 
Award. Współpracowała z wieloma artystami na szerokim polu 
gatunków muzycznych. Występowała m.in. z Patrycją Markow-
ską, Piotrem Nalepą, Mattem Kowalskim, Jarosławem Śmietaną, 
Wojciechem Karolakiem, Maciejem Balcarem i wieloma innymi. 
Podczas koncertu towarzyszył jej ojciec - Roberta Lubera, który 
od lat działa na rynku muzycznym, próbując odejść od sztam-
powych produkcji muzycznych. Przez wiele lat takie podejście 

do muzyki zaowocowało koncertami z Maciej Maleńczukiem, 
Piotrem Nalepą, Maciejem Balcarem, Eweliną Flinta, Krzyszto-
fem Zalewskim, Pawłem Kukizem, Arturem Gadowskim, Kasią 
Kowalską i Ewą Bem. Podczas koncertu publiczność usłyszała 
autorskie piosenki Roberta, piosenki Żanety z jej autorskiej płyty 
oraz piosenki z Voice of Poland i Tribute to Breakout.

Natomiast 29 marca, po 12 latach przerwy, na scenę powrócił 
zespół Aguri Montatorii. Zespół, grający mocne, rockowe rytmy, 
powstał w 2001 roku w Boguchwale i ma na koncie ponad 60 
koncertów. Przed publicznością w Miejskim Centrum Kultury 
w Boguchwale zaprezentował się obecny skład: Szymon Hen-
dzel (wokal), Grzegorz Stojek (gitara), Łukasz Białorucki (wokal) 
i Łukasz Kiebała (bas). Podczas Klimatycznego Piątku gościnnie 
wystąpił także zespół 004.

Biblioteczny rozkład jazdy na Tydzień Bibliotek 2019
Od 8 do 15 maja potrwa XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. 

Tegoroczne hasło to #biblioteka. Gminna Biblioteka Publiczna 
w Boguchwale zaprasza na spotkania autorskie, warsztaty dla biblio-
tekarzy i nauczycieli oraz dla dzieci i młodzieży, a także na różne 
konkursy. 

Tydzień Bibliotek rozpocznie się 8 maja spotkaniem autorskim 
z Marzeną Rogalską, znaną dziennikarką radiową i telewizyjną, pro-
wadzącą program „Pytanie na śniadanie”. 9 maja gościem Biblioteki 
będzie teatr z Krakowa, który zagra spektakl dla dzieci pt. „Witajcie 
w naszej bajce”. 10 maja zaproszenie skierowane jest do bibliotekarzy 
oraz nauczycieli z Gminy Boguchwała na warsztaty z biblioterapii. 
Dzień później odbędzie się promocja książki „Muzyczny przewod-
nik dla dzieci. Cz. 1 Gitara”. 14 maja w Nosówce zorganizowane zo-
stanie spotkanie z autorkami książki „Aptekarskie SILVA RERUM, 
czyli subiektywny słownik farmaceutycznych tajemnic”. Natomiast 
15 maja rozstrzygnięty zostanie konkurs Podkarpackie Wiosenne 
Spotkanie z Poezją i Piosenką "Pamiętajcie o ogrodach..."  oraz od-
będzie się spotkanie edukacyjne z Moniką Armatą z Nadleśnictwa 
Strzyżów.

Oprócz programu Tygodnia Bibliotek, warto także odwiedzić bi-
bliotekę, wypożyczalnię książek. Istnieje możliwość zagrania w gry 
planszowe, a także skorzystania z nowej edycji gry małżeńskiej.

źródło i fot. GBP
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Zakończenie sezonu siatkarskiego
Sezon siatkówki halowej dobiegł końca. Trzy zespo-

ły SST Lubcza Racławówka występowały w rozgryw-
kach organizowanych przez Podkarpacki Wojewódzki 
Związek Piłki Siatkowej i wszystkie zakończyły sezon 
z medalem. Siatkarki biorące udział w rozgrywkach III 
Ligi zajęły drugą lokatę, zaś dwa męskie zespoły grające 
w III i IV Lidze zakończył zmagania na trzecim miejscu. 
Wyłoniono także zwycięzcę XIV edycji Boguchwalskiej 
Amatorskiej Ligi Siatkówki, którym został Volley Club 
Wola Zgłobieńska.

Siatkarki walczyły o II Ligę
Drugie miejsce w III Lidze Kobiet zapewniło siatkar-

kom Lubczy udział w Turnieju Ćwierćfinałowym o Awans 
do II Ligi. Zawody odbyły się w Ostrowcu Świętokrzy-
skim w dniach 5-7 kwietnia, a oprócz drużyny z Racła-
wówki rywalizowały w nim miejscowy zespół SMS KSZO, 
a także mistrz województwa małopolskiego SOS Poprad 
Stary Sącz oraz wicemistrz województwa lubelskiego TPS 
Szóstka Biała Podlaska. Lubcza zakończyła zmagania na 
trzecim miejscu. W dwóch pierwszych dniach rywalizacji 
podopieczne trenera Andrzeja Tereszkiewicza przegrały 
1:3 z Popradem oraz 0:3 z SMS KSZO. W ostatnim poje-
dynku siatkarki z Racławówki zwyciężyły starcie z Szóstką 
Biała Podlaska. Awans do dalszych gier o II ligę zapewniły 
sobie tylko dwa najlepsze zespoły, zatem na tym etapie 
Lubcza zakończyła sezon 2018/2019. Udział w rywalizacji 
z zespołami z innych województw pozwolił młodym siat-
karkom z Racławówki zdobyć cenne doświadczenie.

Brąz siatkarzy w rozgrywkach III Ligi 
Pierwszy zespół siatkarzy Lubczy w rundzie zasad-

niczej III Ligi Mężczyzn zajął trzecią lokatę i w dniach 
22-24 marca wziął udział w Turnieju Finałowym. Go-
spodarzem zawodów był MOSiR Jasło. W rywalizacji 
udział wzięły także Wisłok Strzyżów i Klima Błażowa. 
Już w pierwszym dniu turnieju zespołowi z Racławówki 
przyszło się mierzyć z miejscową drużyna z Jasła. Spo-
tkanie było bardzo emocjonujące, ale ostatecznie ze 
zwycięstwa cieszyli się gospodarze, którzy w swoich sze-
regach mają kilku zawodników z drugoligową przeszło-
ścią. W kolejnym spotkaniu podopieczni trenera Marka 
Samolewicza bardzo pewnie zwyciężyli z Klimą Błażo-

wa i zapewnili sobie trzecie miejsce na koniec sezonu. 
Na więcej Lubcza nie mogła jednak liczyć i ostatni mecz 
turnieju z Wisłokiem Strzyżów nie miał znaczenia dla 
układu tabeli. Mimo wszystko zespoły stoczyły zacięte 
i stojące na wysokim poziomie starcie, które ostatecz-
nie ekipa ze Strzyżowa zwyciężyła 3:1. Lubcza odebrała 
brązowe medale już po raz piąty w krótkiej historii ist-
nienia męskiej drużyny. Identyczne osiągnięcie w roz-
grywkach IV Ligi wywalczył w sezonie 2018/2019 zespół  
Lubczy II. 

Volley Club Wola Zgłobieńska zwycięzcą BALS-u
Już po raz czternasty Stowarzyszenie Sportowo-Tu-

rystyczne Lubcza było organizatorem Boguchwalskiej 
Amatorskiej Ligi Siatkówki. W tegorocznej edycji wzięło 
udział 22 drużyny, co daje łączną liczbę blisko 250 uczest-
ników. Zmagania trwały od października do kwietnia. 
Rywalizacja podzielona była na dwie ligi. Mistrzem roz-
grywek został Volley Club Wola Zgłobieńska, który w de-
cydującym meczu pokonał Union Jack Rzeszów. Rzeszo-
wianom przypadł srebrny medal, zaś brąz zdobyła Iskra 
Mapei Rzeszów. W rozgrywkach II ligi zwycięzcą okazał 
się Rzeszowski Węgiel. Wybrano także najlepszych za-
wodników w poszczególnych ligach. Pamiątkowe statuet-
ki trafiły w ręce Dominika Worosza z Volley Clubu oraz 
Michała Pomianka z Rzeszowskiego Węgla. 

źródło i fot. SST Lubcza
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IV Bieg Boguchwała  
Wisłoczysko

Stowarzyszenie Sportowo-Tu-
rystyczne "Lubcza" po raz czwarty 
zaprasza do wzięcia udziału w Bie-
gu Boguchwała Wisłoczysko. W tym 
roku odbędzie się on 9 czerwca.  

Tradycyjnie na biegaczy czeka 
10-km trasa ze startem i metą na 
Rynku Miejskim, prowadząca przez 
malownicze tereny nad Wisłokiem 
w Boguchwale. Mogą się na niej ści-
gać osoby pełnoletnie, ale organizator 
za zgodą opiekuna prawnego dopusz-
cza udział młodzieży w wieku 16-17 
lat (roczniki 2002 i 2003). Oprócz 
nagród w poszczególnych kategoriach 
wiekowych, specjalną statuetkę przy-

gotowano dla najszybszego mieszkańca i najszybszej mieszkanki Gminy 
Boguchwała. 

Udział w zawodach mogą wziąć całe rodziny, bowiem przygotowano 
także zmagania dla dzieci i młodzieży. Rywalizację najmłodszych podzie-
lono na kategorie wiekowe: 0-4 lata, 5-7 lat, 8-9 lat, 10-11 lat oraz 12-13 
lat. Dystans do przebiegnięcia po płycie Rynku, wokół Spichlerza, wynosi 
dla dwóch pierwszych kategorii 200 m, dla dwóch kolejnych 400 m, zaś 
dla najstarszej 800 m. Zaplanowano także dwie kategorie młodzieżowe 
14-15 lat (1200 m) i 16-17 lat (1500 m).

Zapisy na bieg główny prowadzone są przez platformę www.timeke-
eper.pl. Zapisy na kategorie dziecięca i młodzieżowe prowadzone będą 
w dniu biegu, w Biurze Zawodów zlokalizowanym na Rynku Miejskim 
w godzinach 08:00-10:30. Szczegóły i regulamin na www.sstlubcza.com 
oraz www.boguchwala.pl. Bieg po raz kolejny organizowany będzie w ra-
mach Dni Boguchwały (8-9 czerwca).

Izolator Boguchwała  
liderem IV ligi 

Początek rundy wiosennej w piłkarskich rozgryw-
kach jest bardzo udany dla drużyny Izolatora Bo-
guchwała. Zespół prowadzony przez trenera Tomasza 
Głąba w sześciu rozegranych meczach zapisał na swoim 
koncie pięć zwycięstw i jeden remis. Dzięki temu jest 
liderem rozgrywek IV Ligi Podkarpackiej. Drużyna 
z Boguchwały odniosła kilka efektownych wygranych, 
między innymi pokonując Błękitnych Ropczyce 5:0. 
Wysoką formę strzelecką utrzymuje Patryk Zieliński, 
który w tym sezonie strzelił już 23 bramki.

Dobrze wiedzie się także Jedności Niechobrz, która 
wygrała cztery z pięciu rozegranych spotkań. Dzięki 
temu drużyna zajmuje czwarte miejsce w tabeli klasy 
okręgowej. Dwa mecze w rundzie wiosennej rozegrała  
występująca w A-klasie Iskra Zgłobień. Oba zakończyły 
się triumfem drużyny ze Zgłobnia. Uwagę zwraca szcze-
gólnie drugie zwycięstwo, bowiem Iskra na wyjeździe 
pokonała lidera tabeli Aramix Niebylec, który do tej 
pory nie poniósł porażki w bieżącym sezonie. 

W B-klasie wiosną doszło już do dwóch derbowych 
pojedynków. Płomyk Lutoryż najpierw uległ ekipie Novi 
Nósówka 0:3, a później przegrał z Gromem Mogielni-
ca 0:1. Lutoryżanom nie powiodło się także w trzeciej 
kolejce i aktualnie zespół zajmuje  11 pozycję. Na czele 
tabeli pozostają Novi i Grom, które oprócz wygranych 
z Płomykiem, triumfowały także w dwóch pozostałych 
spotkaniach i są głównymi faworytami do awansu.

UM

Mateusz Kosturek  
z brązowym medalem  

mistrzostw świata w karate
Mateusz Kosturek, mieszkaniec Bo-

guchwały, zdobył brązowy medal w Mistrzo-
stwach Świata Karate Kyokushin Tezuka Gro-
up w japońskiej Fukuoce.

Zawodnik KS Oyama Rzeszów startował 
w kategorii do 75 kg w konkurencji knockdown. 
Mateusz stoczył cztery pojedynki w całym tur-
nieju. W pierwszej walce doznał kontuzji łydki 
oraz rozcięcia łuku brwiowego, jednak udało 
mu się pokonać Amerykanina Giorgi Karau-
lashvilimiego. W drugim pojedynku Kosturek 
pokonał wyraźnie Gruzina Uriego Tumarkina, 

w trzecim w pokonanym polu pozostawił reprezentanta Belgii Patricka De-
bende. Dzięki zwycięstwu znalazł się w półfinale mistrzostw świata, co auto-
matycznie zapewniało mu brązowy medal w całych zawodach.

Niestety w walce półfinałowej kontuzje okazały się być na tyle poważne, 
że reprezentant Polski uległ Japończykowi Met Isaiahowi - który do półfinału 
dotarł dwoma wolnymi losami, co pozwoliło Isaiahowi zaoszczędzić sporo 
sił. Ostatecznie Mateusz wywalczył trzecie miejsce i jako jedyny reprezentant 
Polski stanął na podium.

źródło: wyborcza.pl, 
fot. Mateusz Kosturek (archiwum prywatne)
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