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Aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie szacowania szkód ło-
wieckich w uprawach i płodach rolnych zawierają następujące najważ-
niejsze założenia:

• wnioski o szacowanie szkód poszkodowani mają składać do 
dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich,

• wnioski powinny być zgłaszane w terminie umożliwiającym 
oszacowanie szkody,

• termin oględzin i szacowania ostatecznego ustalany jest przez 
dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego i o tym fakcie ma 
on obowiązek powiadomić poszkodowanego, jak również woje-
wódzki ośrodek doradztwa rolniczego, właściwy ze względu na 
miejsce wystąpienia szkody, w ciągu trzech dni od daty otrzy-
mania wniosku o oszacowanie szkody,

• szacowanie ostateczne przeprowadzone powinno być najpóź-
niej w dniu zbioru uszkodzonej uprawy. Z kolei o planowanym 
terminie sprzętu uszkodzonej uprawy jej właściciel lub posia-
dacz ma obowiązek zawiadomić, w formie pisemnej, dzierżaw-
cę lub zarządcę obwodu łowieckiego nie później niż na 7 dni 
przed planowanymi czynnościami zbioru,

• niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych 
lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rol-
niczego nie wstrzymuje czynności związanych z dokonaniem 
oględzin lub szacowania ostatecznego,

• koła łowieckie nie będą ponosiły kosztów udziału w szacowaniu 
przedstawiciela ośrodka doradztwa rolniczego.

Rozpoczęcie procedury szacowania szkody dokonuje się na złożo-
ny przez poszkodowanego pisemny wniosek. Może on mieć postać pi-
semną lub elektroniczną. Umożliwienie zgłoszenia za pośrednictwem 
poczty elektronicznej ułatwi i przyspieszy zgłaszającym szkodę łowiec-
ką kontakt z kołem łowieckim. Rozporządzenie określa, że czas na 
zgłoszenie szkody wynosi maksymalnie 3 dni od dnia jej stwierdzenia, 
a w przypadku sadów 14 dni od dnia jej powstania. Szkody wyrządzone 
przez dziki na łąkach i pastwiskach w czasie trwania okresu wegetacyj-
nego będą zgłaszane w terminie 3 dni od dnia ich stwierdzenia, nato-
miast szkody wyrządzone poza okresem wegetacyjnym przed rozpo-
częciem okresu wegetacji. W związku z tym, że tropy ulegają po jakimś 
czasie zniekształceniu, szczególnie gdy wystąpią opady deszczu, odróż-
nienie tropów jelenia od tropów łosia lub żubra może przysporzyć wiele 
problemów nawet specjalistom z zakresu szacowania szkód łowieckich.

Za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny na 
terenach wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz podczas wy-
konywania polowania odpowiadają dzierżawcy bądź zarządcy obwo-
dów łowieckich.

Z kolei za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez łosie (obec-
nie objęte całoroczną ochroną) odpowiada Skarb Państwa i to on wyna-
gradza te szkody. Wobec powyższego należy dokładnie określić gatunek 
zwierzęcia, które wyrządziło szkody, gdyż nieprecyzyjne określenie ga-
tunku może narazić podmioty rekompensujące szkody na straty finan-
sowe.

źródło: www.pzlow.pl, www.pzlbydgoszcz.pl, fot. www.pexels.com
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Relacja z sesji Rady Miejskiej w Boguchwale 

Budżet Obywatelski Gminy Boguchwała 2020
Blisko 1 000 000 zł na inwestycje mieszkańców

X Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale odbyła się w 22 sierpnia 
2019 roku. Podczas sesji informację o stanie realizacji inwestycji w 
Gminie Boguchwała przedstawił Burmistrz Boguchwały Wiesław 
Kąkol. Ponadto przed rozpoczęciem posiedzenia samorządowcy 
pożegnali, przechodzącego w stan spoczynku, komendanta Komi-
sariatu Policji w Boguchwale asp. sztab. Dariusza Woźnego. Komen-
dant Dariusz Woźny pełnił tą funkcję od jesieni 2015 roku. Podzię-
kowania i życzenia złożyli Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol, 
Zastępca Burmistrza Justyna Placha-Adamska oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej Piotr Pustelny. Nowym komendantem boguchwal-
skiego komisariatu został mianowany asp. sztab. Grzegorz Oliwa.

Podczas posiedzenia podjęto uchwały w sprawie inicjatywy o 
wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego z wnioskiem do 
Prezydenta RP o nadanie odznaczenia dla mieszkańca Gminy Bo-
guchwała, a także poręczenia kredytów dla Związku Gmin ,,Podkar-
packa Komunikacja Samochodowa” oraz Towarzystwa Budownic-
twa Społecznego w Boguchwale.

Rada udzieliła także Miastu Jasło pomocy finansowej na realiza-
cję zadania pn. ,,Przebudowa części budynku byłego dworca PKP 
wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia przy ul. Metzgera w Ja-
śle” oraz Gminie Wojaszówka na realizację zadania pn. ,,Budowa 
oświetlenia przy drodze gminnej w obrębie przejazdu kolejowego 
w Wojaszówce”. Pomoc finansowa dla wymienionych samorządów 

zostanie zrealizowana w ramach projektu „Wojewódzki Fundusz 
Kolejowy”. Łącznie w projekcie uczestniczy 30 samorządów, które 
realizują inwestycje na swoim terenie w oparciu o środki finansowe 
przekazane przez pozostałe jednostki samorządowe zlokalizowane 
wzdłuż danej linii kolejowej oraz przez Województwo Podkarpac-
kie.  Uczestnicy projektu zadeklarowali stałą kwotę wkładu finan-
sowego w formie dotacji celowej w wysokości 10 000 zł dla danego 
samorządu. W ramach projektu w 2016 r. zrealizowano budowę 
oświetlenia przy ul. Kolejowej w Boguchwale.

Zmianie uległa uchwała budżetowa na 2019 rok oraz wieloletnia 
prognoza finansowa. Ponadto podjęto uchwałę w sprawie zarzą-
dzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz 
podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyzna-
czenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
Radni podjęli decyzję o zaliczeniu ul. Kolejowej w Boguchwale do 
kategorii dróg gminnych oraz nabyciu na rzecz gminy nieruchomo-
ści położonych w Boguchwale, Lutoryżu i Zarzeczu.

Rada Miejska podjęła ponadto uchwałę w sprawie lokalnego pro-
gramu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz 
wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, nawiązania 
współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Boguchwała, a białoru-
skim miastem Brześć oraz uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.

Ruszyła kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Bo-
guchwała. Do dyspozycji mieszkańców jest w tym roku 980 tys. 
zł. 

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest 
demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy 
współdecydują o wydatkach publicznych. W skrócie oznacza to, 
że:

• mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które 
następnie są analizowane pod kątem możliwości realiza-
cji;

• propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację 
poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;

• w efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane 

propozycje zadań przeznacza się do realizacji – wpisując 
je do budżetu.

Pieniądze, które zostały przeznaczone na Budżet Obywatelski 
to wydzielona część budżetu Gminy Boguchwała. W tym roku 
do dyspozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest 980 tys. zł. 
Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bez-
pośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana 
część budżetu gminy. 

Ze środków budżetu obywatelskiego są finansowane zadania 
należące do zadań własnych Gminy Boguchwała wynikających z 
ustawy o samorządzie gminnym, które są możliwe do realizacji 
w 2020 roku. Obecnie trwa procedura oceny 31 wniosków, które 
zostały zgłoszone do tegorocznej edycji. Głosowanie odbędzie 
się w dniach 23 października – 11 listopada 2019 roku.

Wszelkie szczegóły dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gmi-
ny Boguchwała na rok 2020 dostępne na dedykowanej stronie:  

https://boguchwala.budzet-obywatelski.org
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Rok szkolny 2019/2020 rozpoczęty
2 września pierwszy dzwonek w szkołach 

obwieścił zakończenie wakacji i rozpoczę-
cie nowego roku szkolnego. W placówkach 
oświatowych z terenu Gminy Boguchwała 
naukę rozpoczęło ponad 1750 uczniów i bli-
sko 850 przedszkolaków. 

W Mogielnicy rozpoczęcie roku szkol-
nego połączone było z otwarciem rozbu-
dowanej Szkoły Podstawowej. Uroczystego 
przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz Bo-
guchwały Wiesław Kąkol, Wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej w Boguchwale Tadeusz 
Rak, Radny Rady Miejskiej w Boguchwale 
Antonii Ziobro, Sołtys Sołectwa Mogielnica 
Maria Niedziałek, Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Mogielnicy Łukasz Bubicz, starsza 
wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 
Alina Szczepańska, Przewodnicząca Regio-

nalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
"Solidarność" w Rzeszowie Bogumiła Buda, 
Przewodniczący Rady Rodziców Sławomir 
Warzocha oraz uczniowie. Pani wizytator w 
trakcie uroczystości odczytała list w imieniu 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgo-
rzaty Rauch. Poświęcenia budynku dokonał 
ks. dr Mariusz Godek.

Specjalnie na tą okazję uczniowie przygo-
towali występy wokalne i taneczne. Książkę 
wydaną przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Boguchwale pt. „Historia Szkoły Podsta-
wowej w Mogielnicy w dokumentach i wspo-
mnieniach” zaprezentowała jej autorka Ewa 
Zięba. W uroczystościach uczestniczyła tak-
że delegacja z Zakladnej Skoly Lucna z Vra-
nova nad Topl’ou oraz kabareciarz Stan Tutaj. 

Uroczyste otwarcie roku szkolnego, w 

obecności Burmistrza Boguchwały Wie-
sława Kąkola, odbyło się także w Szkole 
Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w 
Boguchwale. Prowadził je nowo wybrany dy-
rektor tej placówki Bartłomiej Wisz. Zmiany 
na stanowiskach dyrektorskich nastąpiły 
także w szkołach w Zgłobniu, gdzie funkcję 
tą objął Grzegorz Kowal oraz w Nosówce, 
gdzie nowym dyrektorem została Bożena 
Łyszczek. Dodatkowo na kolejną kadencję w 
Zespole Szkół w Kielanówce został wybrany 
Mariusz Kalandyk. Zmiany nastąpiły także 
w Referacie Oświaty Urzędu Miejskiego w 
Boguchwale. Nowym kierownikiem referatu 
została Agnieszka Mazur. Ponadto od roku 
szkolnego 2019/2020 w każdej szkole na tere-
nie gminy funkcjonują sekretariaty.

UM

Bożena Łyszczek, 
dyrektor Szkoły 
Podstawowej w 
Nosówce – w la-
tach 1983-2019 
nauczyciel edu-
kacji wczesnosz-
kolnej, geografii, 

wychowania do życia w rodzinie w Ze-
spole Szkół w Świlczy. W latach 2018-
2019 nauczyciel wychowania do życia w 
rodzinie w Niepublicznej Szkole Podsta-
wowej Sióstr Nazaretanek w Rzeszowie. 
Wieloletni kierownik kolonii letnich, 
uczestniczka ogólnopolskich konkursów 
m.in. „Zdrowo jem więcej wiem”, w któ-
rym zajęła 3. i 7. miejsce. Organizatorka 
dydaktyczno-wychowawczych projektów 
szkolnych i środowiskowych, zaanga-
żowana w działalność artystyczną m.in. 
prowadzenie zespołu „Mała Świlcza” oraz 
„Novi Dance”.

Grzegorz Kowal, 
dyrektor Szko-
ły Podstawowej 
w Zgłobniu –  
w 1997r. na-
-uczyciel wy- 
chowania fizy- 
cznego w Szko-

le Podstawowej nr 28 w Rzeszowie, 
w latach 2001-2019 nauczyciel wy-
chowania fizycznego oraz języka 
angielskiego w Zespole Szkół w Nie-
chobrzu oraz nauczyciel wychowa-
nia fizycznego w Gimnazjum Dwu-
języcznym w Boguchwale, Liceum 
Ogólnokształcącym w Boguchwale 
i Szkole Podstawowej Monessori z 
Oddziałami Dwujęzycznymi w Bo-
guchwale. Posiada uprawnienia ra-
townika wodnego oraz instruktora 
pływania, a także narciarstwa oraz 
boksu. Współpracuje z UKS Gim-
nasion Boguchwała oraz Stowarzy-
szeniem Sportowo-Turystycznym 
„Lubcza” Racławówka. Kierownik 
międzynarodowych wycieczek z 
uczniami, bierze aktywny udział w 
wydarzeniach sportowych, wyści-
gach rowerowych w roli uczestnika 
oraz organizatora. Ukończył meto-
dyczny kurs językowy dla nauczy-
cieli organizowany na Malcie.

Bartłomiej Wisz, 
dyrektor Szko-
ły Podstawowej 
w Boguchwale 
-  od 1998 r. na-
uczyciel j. pol-
skiego w Szkole 
Podstawowej w 

Niechobrzu, a następnie w latach 2004-
2019 nauczyciel j. polskiego i informa-
tyki oraz dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Zgłobniu. W latach 2013-2015 wykła-
dowca akademicki WSIiZ w Rzeszowie 
na kierunku „dziennikarstwo” - specja-
lizacja „dziennikarstwo radiowe”. Dzien-
nikarz sportowy z nieprzerwaną 23 letnią 
praktyką zawodową w redakcji sportowej 
Polskiego Radio Rzeszów, Programu I 
Polskiego Radia, Informacyjnej Agencji 
Radiowej, radiowej "Trójki", „Magazynu 
Olimpijskiego” wydawanego przez PKOl 
oraz „Dziennika Polskiego”.
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Edukacja przyszłości w Gminie Boguchwała
Poziom edukacji wpływa na standardy 

życia. Im więcej wiemy i umiemy tym bar-
dziej chcemy korzystać z rozwiązań jakie 
daje nam gospodarka. Wzrost poziomu 
wiedzy, zarówno tej fachowej ale też pod-
stawowej wpływa na wielkość dochodu 
każdego z nas, pozwala na podejmowanie 
racjonalnych decyzji, poszukiwanie lep-
szych rozwiązań i w efekcie podnoszenie 
poziomu życia. Inwestycja w edukację, 
w podnoszenie kwalifikacji jest więc do-
celowo inwestycją w rozwój gospodarczy 
kraju, województwa, czy też gminy.

Dlatego zgodnie z przedwyborczymi 
zapowiedziami rozpocząłem w naszej 
gminie wraz z radnymi realizację progra-
mu podnoszenia jakości edukacji. Konty-
nuujemy rozbudowę bazy lokalowej – we 
wrześniu otwieramy rozbudowane szkoły 
w Kielanówce i Mogielnicy. Rozpoczęli-
śmy rozbudowę szkoły w Woli Zgłobień-
skiej. Plany na ten rok zakładają też bu-

dowę boiska w Nosówce, przygotowujemy 
dokumentacje projektowe na budowę 
żłobko-przedszkoli w kolejnych miejsco-
wościach. W przeciągu 4 lat wydamy na te 
inwestycje ponad 15 mln zł.

Ale baza lokalowa to nie wszystko. 
Od marca bieżącego roku Gmina reali-
zuje projekt pn. „Wyższa jakość eduka-
cji w Gminie Boguchwała”. Inauguracją 
tych działań była konferencja pn. „Edu-
kacja przyszłości”, w której wzięli udział  
m. in. Wicewojewoda Podkarpacka Lucy-
na Podhalicz, Dyrektor WUP w Rzeszo-
wie Tomasz Czop, dyrektorzy szkół, radni, 
nauczyciele oraz rodzice. Rozmawialiśmy 
o tym jak cała szkoła, ale i pojedynczy 
nauczyciel ma się poruszać w świecie 
nowych wyzwań kreowanych postępem 
technologicznym oraz zmianami społecz-
nymi. Zadaliśmy pytanie co tak napraw-
dę znaczy i jak powinna być realizowana 
„edukacja przyszłości”? Część konferencji 

została poświęcona prezentacji nowo-
czesnych narzędzi dydaktycznych takich 
jak programowalne roboty czy też dru-
karki 3D. Będą one już niedługo na wy-
posażeniu każdej szkoły w naszej gminie. 
Ogółem kwota projektu to prawie 2 mln 
zł. Środki te zostaną przeznaczone na 
doposażenie szkół, szkolenia nauczycie-
li oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów. 
Większość tej kwoty to środki pozyskane 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego.

Obecnie jesteśmy na etapie legisla-
cji zmian programu stypendialnego dla 
uczniów. Prace prowadzone przez Refe-
rat Oświaty i Komisję Edukacji i Rozwoju 
Społecznego mają na celu uatrakcyjnienie 
tej formy wsparcia gminy dla uczniów. 

Zadbaliśmy również o polepszenie 
kontaktu rodziców z placówkami szkol-
nymi. Od września w każdej szkole naszej 
gminy funkcjonują sekretariaty.

Mam nadzieję, że wdrażany pakiet 
wsparcia oświaty pozwoli uczniom na-
szych, gminnych szkół nabywać najlepszej 
jakości wiedzę w atrakcyjny i przyjazny 
dla nich sposób.

Burmistrz Boguchwały
Wiesław Kąkol

Szkoła Podstawowa w Racławówce gościła delegację 
uczniów i nauczycieli ze szkoły Szent Marton Katoli-
kus Gimnazium es Altalanos Iskola z miasta Szikszo 
na Węgrzech. Była to pierwsza wizyta uczniów, która 
zapoczątkowała współpracę wspomnianych szkół.

Węgrzy uczestniczyli we wspólnych lekcjach 
z uczniami z Racławówki, zwiedzili Zakłady Porcelany 
Elektrotechnicznej „Zapel” S.A., boguchwalski rynek 
oraz baseny. Dużą atrakcją dla gości była wizyta na 
Zamku w Łańcucie. Delegacja gościła także w Urzędzie 
Miejskim w Boguchwale, gdzie spotkała się z władzami 
gminy. Uczniowie z Racławówki z rewizytą pojadą na 
Węgry wiosną 2020 r.

źródło i foto: SP Racławówka 

Uczniowie z Węgier gościli w Szkole Podstawowej  
w Racławówce
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Gminne inwestycje w 2019 roku
Podczas X Sesji Rady Miejskiej radni wy-

słuchali informacji Burmistrza Boguchwały 
Wiesława Kąkola o stanie realizacji inwesty-
cji w 2019 roku. Zadań inwestycyjnych jest 
ogrom. Jesteśmy mocno zaawansowani jeśli 
chodzi o realizację budżetu na obecny rok. Bio-
rąc pod uwagę rozstrzygnięte przetargi stopień 
zaawansowania kształtuje się na poziomie 80-
90% - podkreślał burmistrz. 

Najważniejsze inwestycje realizowane 
w 2019 roku to rozbudowa 3 szkół podstawo-
wych. Prace przy placówkach w Kielanówce 
i Mogielnicy zostały zakończone w sierpniu. 
Zainicjowana w roku bieżącym moderniza-
cja szkoły w Woli Zgłobieńskiej zakończy się 
w 2021 roku. Rozpoczęła się także przebudo-
wa boiska szkolnego przy Szkole Podstawo-
wej w Nosówce, a w 2019 roku oddano do 
użytku nowe pomieszczenia żłobka w Bo-
guchwale.

W ramach projektu transportowego 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 
zakończono przebudowę dworca PKP w Bo-
guchwale, do którego obecnie trwa dostawa 
wyposażenia. Rozpoczęte zostały roboty po-
legające na przebudowie Spichlerza na Rynku 
Miejskim (zakończenie 2020 rok) oraz Domu 
Kultury przy ul. Kolejowej w Boguchwale 
(zakończenie 2021 rok). W trakcie opraco-
wania dokumentacji przetargowej oraz wy-
maganych pozwoleń znajduje się inwestycja 
polegająca na budowie nowej remizy w Za-
rzeczu. Dodatkowo trwają przygotowania do 
budowy infrastruktury okołoprzystankowej 
w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej 

Kolei Aglomeracyjnej”. Porozumienie z Sa-
morządem Województwa Podkarpackiego 
w tej sprawie zostało podpisane 24 września 
2019 roku.

Zrealizowana została także budowa pa-
neli fotowoltaicznych na budynku Urzędu 
Miejskiego w Boguchwale, siedzibie Miej-
skiego Centrum Kultury oraz na ponad 130 
gospodarstwach domowych. Opracowano 
dokumentację budowlaną projektu rewita-
lizacji parku w Zgłobniu, uzyskane zostało 
pozwolenie konserwatorskie, pozwolenie 
na budowę, a także wyłoniony wykonawca 
zadania. Realizacja inwestycji przewidziana 
jest na 2020 rok. Na październik przewidzia-
no zakończenie budowy placu zabaw przy 
remizie OSP w Nosówce oraz placu zabaw 
przy Szkole Podstawowej w Racławówce. 
Dodatkowo z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich powstały dwie wiaty turystyczne – 
w Boguchwale (w rejonie kładki) oraz przy 
stadionie w Lutoryżu. O zjeżdżalnie typu „ty-
rolka” wzbogacił się plac zabaw przy Rynku 
Miejskim w Boguchwale. W trakcie wyboru 
wykonawcy znajduje się budowa kolejnego 
parku rekreacyjno-sportowego przy Szko-
le Podstawowej w Niechobrzu, natomiast 
w trakcie opracowania koncepcja budowy 
miasteczka ruchu drogowego w Mogielnicy. 

Wykonane zostały także projekty przebu-
dowy Domu Ludowego w Zarzeczu, Urzędu 
Miejskiego w Boguchwale oraz koncepcja 
budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne-
go w Lutoryżu. W cele inwestycyjne został 
także wpisany zakup energii elektrycznej na 

2020 rok. Na bieżąco przeprowadzane są kon-
serwacje oświetlenia ulicznego oraz projekty 
i budowa nowych odcinków w Lutoryżu, 
Woli Zgłobieńskiej, Mogielnicy, Boguchwa-
le, Niechobrzu, Kielanówce, Racławówce, 
Zgłobniu i Nosówce. Łącznie samorząd reali-
zuje 57 inwestycji o wartości blisko 18 mln zł.

Ponadto w 2019 roku samorząd prowadzi 
29 inwestycji drogowych o łącznej warto-
ści przekraczającej 5,3 mln zł. Zakończone 
zostały prace związane z przebudową ul. 
Słowackiego, ul. Pelca, ul. Straszewskiego, 
a także dróg w Kielanówce („na węże”), Lu-
toryżu (przy cmentarzu), Mogielnicy (1804, 
boczna powiatowej), Niechobrzu (Kąty), Ra-
cławówce (od szkoły do Zabierzowa) i Woli 
Zgłobieńskiej (obok kościoła, Zimna Woda). 
Pozostałe inwestycje są w trakcie procedur 
przygotowawczych. Gmina Boguchwa-
ła opracowała także projekty przebudowy 
kolejnych dróg w Mogielnicy, Niechobrzu, 
Lutoryżu, Zarzeczu, Zgłobniu i Woli Zgło-
bieńskiej. Za ponad 350 tys. powstały kolejne 
odcinki sieci wodociągowej oraz kanalizacji 
sanitarnej z pompownią ścieków w Niechob-
rzu i Racławówce. Dodatkowo blisko 300 
tys. zł zostanie przeznaczonych na zadania 
finansowane z funduszy osiedli i funduszy 
sołeckich, czyli m.in. doposażenie terenów 
rekreacyjnych, zakup elementów małej archi-
tektury, tablic informacyjnych, bieżące utrzy-
manie dróg, wykonanie platform przystan-
kowych, montaż monitoringu i oświetlenia.

UM

Gmina Boguchwała uzyskała dofinansowanie na usuwanie nie-
bezpiecznych odpadów zawierających azbest. W ramach „Ogólno-
polskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierają-
cych azbest” przekazane zostaną środki we wstępnej wysokości 20 
900 zł pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz 14 630 zł z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki te, powiększone 
o kwotę 40 000 zł z budżetu Gminy Boguchwała, pozwolą usunąć, 
według planu, blisko 70 ton szkodliwych odpadów. Programem zo-
stanie objętych około 50 gospodarstw domowych. 

Wyroby z azbestu stosowano powszechnie w latach 60 i 70 ubie-
głego wieku, ze względu na niskie koszty, trwałość, odporność na 
wysoką temperaturę i mróz, a przede wszystkim na ogień i korozję. 
Rozpad eternitu następuje jednak po 20-50 latach od jego wypro-
dukowania. Niczym niezabezpieczone płyty są szkodliwe, nawet 

jeśli tylko leżą na dachu. Deszcze wymywają z nich bowiem spoiwo 
cementowe, przez co wiązki włókien azbestu zostają odsłonięte, roz-
szczepiają się i uwalniają do środowiska. Pył azbestowy może wni-
kać do organizmu przez układ oddechowy i pokarmowy. W Polsce 
i w innych krajach europejskich 400-600 osób rocznie zapada na 
jedną z chorób wywoływanych przez kontakt z azbestem - azbesto-
zę, raka płuc, raka oskrzeli oraz raka opłucnej zwanego międzybło-
niakiem. Wdychający 
włókna częściej cho-
rują także na inne no-
wotwory.

źródło: UM,  
muratordom.pl,  

fot. portalkomunalny.pl

Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
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24 września Marszałek Województwa 
Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz 
Wicemarszałek Ewa Draus podpisali umo-
wy z przedstawicielami 16 gmin na realiza-
cję budowy Podmiejskiej Kolei Aglomera-
cyjnej. Umowę podpisał także Burmistrz 
Boguchwały Wiesław Kąkol. W ramach 
PKA na terenie Boguchwały powstanie 
nowa infrastruktura okołoprzystankowa. 

„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomera-
cyjnej – PKA: Zakup taboru wraz z budo-
wą zaplecza technicznego” to projekt, który 
obejmuje gminy zlokalizowane w obrębie 
linii kolejowych biegnących od Dębicy do 
Przeworska oraz od Kolbuszowej po Strzy-
żów. Celem inwestycji w podkarpacką kolej 
jest poprawa częstotliwości, komunikacji 
oraz punktualności połączeń kolejowych. 

Zgodnie z założeniami inwestycji, na tych 
terenach zostaną wybudowane lub przebu-
dowane drogi dojazdowe do dworców i sta-
cji, powstaną także m.in. parkingi w systemie 
„parkuj i jedź”. Zaplanowano również zakup 
12 sztuk nowoczesnego taboru oraz budowę 
zaplecza technicznego dla pojazdów szyno-
wych na stacji Rzeszów Staroniwa. Nowe 
pociągi posłużą pasażerom na trasach: Rze-
szów Główny – Dębica, Rzeszów Główny – 
Przeworsk, Rzeszów Główny – Kolbuszowa, 
Rzeszów Główny – Strzyżów oraz Rzeszów 
Główny – Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka. 
Tabor będzie dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Dodatkowo wybudo-
wanych zostanie około 20 dodatkowych 
przystanków kolejowych oraz przepro-
wadzony remont już istniejących. 
Szacunkowy koszt inwestycji to na 
ponad 300 mln zł, która otrzyma 
dofinansowanie z Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Liderem projektu Podmiejskiej 
Kolei Aglomeracyjnej jest samorząd 
województwa i to on odpowiada za 
całość realizacji inwestycji. Umowę 
podpisało 16 przedstawicieli gmin, 

w tym Burmistrz Boguchwały Wiesław Ką-
kol. Na terenie gminy powstanie: 
• parking na 12 miejsc postojowych przy 

stacji w Boguchwale, stojaki rowerowe 
z zadaszeniem, elektroenergetyka,

• przystanek w Lutoryżu z parkingiem na 
30 miejsc postojowych, chodnik, stojaki 
rowerowe z zadaszeniem, elektroener-
getyka,

• parking na 10 miejsc postojowych oraz 
elektroenergetyka przy przystanku Wi-
słoczanka w Zarzeczu.

Wartość prac na terenie Gminy Bo-
guchwała została oszacowana na ponad  
1 mln zł. Planowane środki gminne to po-
nad 300 tys. zł.

UMWP, fot. PUW

Zielone światło dla budowy
Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej

Delegacja Gminy Boguchwała wzięła 
udział w obchodach jubileuszu 1000-le-
cia miasta Brześć. W białoruskim mieście 
pojawiło się ponad 700 przedstawicieli 
samorządów i instytucji z Polski, Buł-
garii, Wielkiej Brytanii, Węgier, Chin, 
Holandii, Rosji, Serbii, Słowacji, Stanów 
Zjednoczonych i Ukrainy. Podczas ob-
chodów Burmistrz Boguchwały podpisał 
umowę partnerską w zakresie kultury, 

sportu i rozwoju gospodarczego. Ponadto 
delegacja Gminy Boguchwała odwiedzi-
ła m.in. Państwową Szkołą Średnią nr 10 
w Brześciu, która współpracuje z Liceum 
Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwuję-
zycznymi w Boguchwale.

Przedstawiciele Gminy Boguchwa-
ła wzięli również udział w obchodach 
359-lecia ukraińskiego miasta Trościa-
niec. Partnerskie miasto Boguchwały 

przygotowało z tej okazji szereg atrakcji 
m.in. paradę wózków dziecięcych, warsz-
taty dla dzieci, flash mob, czy pokazy róż-
nych dyscyplin sportu. Tegoroczne Dni 
Miasta Trościaniec to także wszelkiego 
rodzaju koncerty muzyczne oraz otwarcie 
centrum integracyjnego dla dzieci i zmo-
dernizowanego oddziału szpitalnego.

fot. UM, Miasto Trościaniec

Jubileusze miast partnerskich
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Mieszkanka Niechobrza Pani Maria Go-
łaś 15 sierpnia 2019 roku obchodziła setną 
rocznicę urodzin. Z tej okazji dostojną Jubi-
latkę odwiedzili przedstawiciele władz samo-
rządowych – Zastępca Burmistrza Justyna 
Placha-Adamska, Sekretarz Gminy Krzysztof 
Lassota, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Magdalena Byjoś oraz przedstawicielki Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Nie zabrakło życzeń, kwiatów, upominków 
oraz urodzinowego tortu. Jubilatka zasko-
czyła wszystkich swoją pogodą ducha i hu-
morem. Z okazji pięknego jubileuszu 100 lat 
życia, życzymy Pani Marii dalszego dobrego 
zdrowia i wszelkiej pomyślności.

UM

Życzenia dla 100-latki

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na instalacje 
fotowoltaiczne, w trwających programach realizowanych przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
których celem jest zwiększenie pozyskiwania energii ze źródeł 
odnawialnych. 

Pierwszy z naborów dotyczy programu „Mój prąd”. Głównym 
celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikro źró-
deł fotowoltaicznych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów 
instalacji i wynosi nie więcej niż 5 000 zł. Wsparciem mogą zo-
stać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program 
skierowany jest do gospodarstw domowych. 

Drugi nabór prowadzony jest w ramach programu prioryteto-
wego „Agroenergia”. Program przewiduje możliwość uzyskania 
do 800 000 zł na instalacje fotowoltaiczne od 3kW do 200 kW 
w formie bezzwrotnego dofinansowania dla rolników z całej Pol-
ski. Dofinansowanie nie może wynosić więcej jak 40% wartości 
inwestycji.

Dofinansowane będą przedsięwzięcia dotyczące zakupu 
i montażu nowych jednostek wytwórczych, wraz z podłączeniem 
ich do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej, w których do produkcji 
energii wykorzystuje się:

• energię ze źródeł odnawialnych
• ciepło odpadowe,
• ciepło pochodzące z kogeneracji.
Więcej informacji dotyczących programu można odnaleźć na 

stronie: www.nfosigw.gov.pl.
źródło: NFOŚiGW

Dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficz-
nej w Rzeszowie informuje, że od dnia 16 września 2019 r. prowa-
dzona jest przeprowadzka do nowej siedziby przy ulicy Bernardyń-
skiej 7 w Rzeszowie.

Poszczególne oddziały będą przenoszone sukcesywnie w nastę-
pującej kolejności:

1. Oddział dokumentacji i kartografii.
2. Zespół ds. obsługi powiatowej bazy GUEST.
3. Oddział ewidencji gruntów i budynków.
4. Obsługa klientów.
5. Archiwum.
Zgodnie z planem cała przeprowadzka powinna zakończyć się 

w ciągu miesiąca, ale możliwe jest wydłużenie tego okresu. Podczas 
przeprowadzki mogą występować czasowe utrudnienia w funkcjo-
nowaniu oddziałów, obsłudze klientów, a także działaniu sieci kom-
puterowej i geoportalu.

źródło: PODGiK Rzeszów, fot. czytajrzeszow.pl 

Nowa siedziba Powiatowego Ośrodka  
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  

w Rzeszowie
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500+ świadczenie uzupełniające dla osób  
niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Informacja dotycząca 500+ świadczenia uzupełniającego dla 
osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji:

Świadczenie uzupełniające otrzymają osoby, które:
1. Ukończyły 18 lat.
2. Są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta 

została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samo-
dzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy 
i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

3. Nie są uprawnione do emerytury ani renty, nie mają ustalo-
nego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowa-
nego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku 
okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świad-
czeń) ani nie są uprawnione do świadczenia z zagranicznej 
instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych, albo są 
uprawnione do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych 
świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicz-
nych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytu-
cję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna 
wysokość brutto nie przekracza 1600 zł.

 WAŻNE! Przy ustalaniu kwoty 1600 zł nie bierze się pod 
uwagę kwoty renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało 
się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzy-
stencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 
16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 
25 roku życia.

4. Mają miejsce zamieszkania w Polsce.
5. Mają polskie obywatelstwo lub mają prawo pobytu lub pra-

wo stałego pobytu w Polsce, jeśli jesteś obywatelem jednego 
z państw członkowskich Unii Europejskiej albo europejskie-
go Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umo-
wy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji 
Szwajcarskiej lub mają zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli 
jesteś obywatelem państwa spoza UE albo EFTA).

Jak uzyskać świadczenie?
   Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, musisz złożyć 
wniosek. Wniosek można złożyć w każdej placówce ZUS lub 
przesłać pocztą. Druk wniosku ESUN można pobrać ze strony 
www.zus.pl.
Do wniosku o świadczenie uzupełniające należy dołączyć:
• orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo 

orzeczenie o całkowitej niezdolności 
do pracy i niezdolności do samodziel-
nej egzystencji albo wydane (przed 1 
września 1997 r.) przez komisję lekar-
ską do spraw inwalidztwa i zatrudnie-
nia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy 
inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na 
jaki orzeczono inwalidztwo. Jeśli ZUS 
posiada takie orzeczenie w Twojej do-
kumentacji emerytalno-rentowej – nie 
trzeba go dołączać.

• zaświadczenie o prawie do emerytu-
ry lub renty zagranicznej lub innego 
świadczenia zagranicznego o podob-
nym charakterze – dokument potwier-
dzający prawo do tych świadczeń i ich 
wysokość wystawiony przez zagranicz-
ną instytucję właściwą do spraw eme-
rytalno-rentowych.

Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej 
egzystencji na podstawie, którego ZUS może ustalić prawo do 
świadczenia uzupełniającego, jest również:
• orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodar-

stwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
• orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolno-

ści do samodzielnej egzystencji.
Jeśli dana osoba nie posiada potwierdzającego niezdolność 

do samodzielnej egzystencji albo upłynął okres, na który zostało 
ono wydane, do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie o stanie 
zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed 
złożeniem wniosku, oraz – jeśli posiadasz – dokumentację me-
dyczną i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu 
o niezdolności do samodzielnej egzystencji, np.:
• kartę badania profilaktycznego,
• dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.
Należy dołączyć także orzeczenie o znacznym stopniu niepełno-
sprawności.

Pomoc przy wypełnianiu wniosku uzyskasz we wszystkich 
placówkach ZUS na salach obsługi klientów - w godzinach 
otwarcia sal oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej pod nu-
merem 22 560 16 00.

Wysokość świadczenia uzupełniającego
Świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości 500 zł, jeśli 
osoba:
• nie jest uprawniona do emerytury ani renty i nie ma ustalo-

nego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowa-
nego ze środków publicznych, lub

• ma takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie prze-
kracza 1100 zł.

Jeśli pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane 
ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń 
wynosi więcej niż 1100 zł, a nie przekracza 1600 zł, wysokość 
świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł. Będzie to 
różnica między kwotą 1600 zł i łączną kwotą przysługujących 
świadczeń. Świadczenie uzupełniające zostanie przyznane od 
miesiąca, w którym spełnisz wymagane warunki, nie wcześniej 
jednak niż od miesiąca, w którym zgłosisz wniosek o to świad-
czenie.

 źrodło: ZUS 
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1 września obchodziliśmy 80 rocznicę wybuchu II woj-
ny światowej. Na cmentarzu parafialnym w Boguchwa-
le pojawiły się kwiaty i znicze na grobie Stanisława Sewer-
niaka (1920-1939). Żołnierz kampanii wrześniowej zmarł 
w wyniku ran odniesionych podczas obrony Dukli. Po wojnie 
charakterystyczny pomnik płaczącego żołnierza wykonał Wiktor 
Deręgowski. W 2019 roku przeprowadzony został remont grobu, 
który został sfinansowany ze środków Gminy Boguchwała i Urzę-
du Wojewódzkiego.

Pogrzeb 19-letniego żołnierza w Boguchwale miał dramatyczny 
przebieg, o czym mówią kroniki parafialne:

W Boguchwale dnia 5 września [1939] po południu, stanął tu 
na krótki odpoczynek 14 pułk artylerii ciężkiej naszego wojska […]. 
Pełno wojska było rozmieszone koło plebanii i na ugorze plebańskim 
przy cmentarzu. Wypadł akurat wtedy pogrzeb 19 letniego mło-
dzieńca Stanisława Sewerniaka, który zmarł z ran otrzymanych 
przy obronie naszej granicy pod Duklą. Właśnie prowadziliśmy cia-
ło na cmentarz, gdy kilka niemieckich samolotów z bombami uczy-
niło nalot w stronę Rzeszowa. A kiedy armaty nasze przeciwlotnicze 
zaczęły ostrzeliwać samoloty, te zawróciły i leciały opodal pola koło 

cmentarza. Niebezpieczeństwo stało się groźne, gdyż odłamek trafił 
i rozerwał szarfę od wieńca. Cały orszak pogrzebowy rozpierzchnął 
się pod przydrożne drzewa. Pozostali na drodze tylko ci, którzy nieśli 
trumnę i ksiądz z organistą oraz ten, który szedł na przedzie orszaku 
z krzyżem.

źródło: R.Białorucki S.Wnęk  
„Cmentarz parafialny w Boguchwale przewodnik historyczny”

Pamięci Stanisława Sewerniaka, żołnierza  
kampanii wrześniowej

22 września w Miejskim Centrum Kul-
tury w Boguchwale odbył się koncert cha-
rytatywny „Gramy dla Dominika”. Jego 
celem była pomoc pochodzącemu z No-
sówki Dominikowi Iwińskiemu, który 
w zeszłym roku uległ poważnemu wypad-
kowi w pracy. Obecnie przechodzi długą 
i kosztowną rehabilitację, która przynosi 
wymierne efekty.

W trakcie koncertu na scenie wystąpiły 
zespoły Łubu Dubu, Aguri Montatorii, Ef-
fatha, Fale E oraz Żmije Akustycznie. Do-
datkowo odbył się zlot motocyklowy, po-
kaz tańca KTT Dżet Rzeszów-Boguchwała, 
pokaz ognia oraz licytacje i loterie, dzięki 
którym udało się zebrać ponad 12 000 zł. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom kon-
certu za włączenie się w tą szczytną akcję.

Organizatorami koncertu byli: Gmina 
Boguchwała, Miejskie Centrum Kultury 
w Boguchwale, Fundacja Podaruj Mi-
łość oraz Miejsko Gminny Dom Kultury 
w Głogowie Małopolskim.

Walka o zdrowie Dominika nadal 
trwa. Szczegóły na stronie: 
www.siepomaga.pl/dominik-iwinski.

Zagrali dla Dominika
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W dniach 23-27 sierpnia Gminę Bo-
guchwała odwiedziła grupa młodzieży 
z ukraińskiego miasta partnerskiego Tro-
ścianiec wraz z delegacją, której prze-
wodził mer Juri Bowa. Wizyta odbyła 
się w ramach projektu „Ukraina-Polska 
– międzynarodowa wymiana młodzieży” 
wspieranego przez Ministerstwo Mło-
dzieży i Sportu Ukrainy.

Ukraińska i polska młodzież odwiedzi-
ła najważniejsze miejsca gminy, a także 

Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie, 
łańcucki zamek, zabytki stolicy Podkar-
pacia oraz Zespół Szkół Mechanicznych 
w Rzeszowie.

W ramach projektu, w Miejskim Cen-
trum Kultury w Boguchwale, odbyły się 
także warsztaty tworzenia tradycyjnych 
lalek „motanek” oraz warsztaty kulinar-
ne, podczas których uczestnicy przygo-
towywali pierogi „wareniki”. Młodzież 
z obu miast wzięła udział w grze tereno-

wej oraz konkursie „Zbuduj kraj”, a także 
zaprezentowała swoje artystyczne talenty. 
Nie zabrakło pokazu tańca w wykonaniu 
tancerzy KTT „Dżet”, występu wokalnego 
Estery Lantenszleger oraz muzyki w wy-
konaniu kwartetu smyczkowego z Liceum 
Ogólnokształcącego w Boguchwale. Mło-
dzież z Ukrainy zaprezentowała swoje ro-
dzime obyczaje, a także grupowy taniec 
i występ wokalny.

UM 

Dni kultury polsko-ukraińskiej

21 września został rozstrzygnięty ogólnopolski konkurs "#OSE-
Wyzwanie" zorganizowany przez Naukową i Akademicką Sieć 
Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. 
Wśród laureatów znalazła się Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kró-
la Władysława Jagiełły w Niechobrzu. Nagrodą w konkursie jest 
pracownia mobilna, składająca się z 16 laptopów umieszczonych 
w przenośnej szafie.

Wśród obowiązkowych wymagań konkursowych było m.in. 
zgłoszenie pracy plastycznej pt. „Smart Szkoła” oraz działań w pro-
gramie CodeWeek2019, a także zgłoszenie szkoły do projektu 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz programu mLegitymacja.

Szkołę w Niechobrzu reprezentowała  praca plastyczna Filipa 
Moskala z klasy V (makieta sfotografowana przez nauczyciela 
plastyki Edytę Czarnotę), wyłoniona podczas wewnątrzszkolnych 
eliminacji.

źródło i fot. SP nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Niechobrzu

Szkoła Podstawowa w Niechobrzu laureatem  
konkursu "#OSEWyzwanie"
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Podziękowanie za plony - Dożynki Gminne 2019 
Co roku 15 sierpnia obchodzimy ko-

ścielne Święto Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego. 
Tego dnia na terenie Gminy Boguchwała 
świętują także rolnicy. Tegoroczne Dożynki 
Gminne odbyły się w Lutoryżu.

Święto Plonów rozpoczęło się od oficjal-
nego powitania zaproszonych gości, wśród 
których znaleźli się m.in. posłowie Wojciech 
Buczak i Zdzisław Gawlik, radny Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego Karol Ożóg, 
Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, radni 
Powiatu Rzeszowskiego, Stanisław Ożóg 
oraz radni Rady Miejskiej w Boguchwale. 

Starostowie tegorocznych Dożynek, pań-
stwo Wioletta i Andrzej Haba, przekazali 
bochen chleba na ręce Burmistrza Bo-
guchwały Wiesława Kąkola. W swoich oko-
licznościowych przemówieniach zaproszeni 
goście podkreślali wagę pracy rolników, jed-
nocześnie dziękując za całoroczny trud.

W Lutoryżu pojawiły się wieńce dożyn-
kowe przygotowane przez mieszkańców 
wszystkich miejscowości, koła gospodyń 
wiejskich oraz stowarzyszenia. Na scenie 
przedstawiciele poszczególnych sołectw 
wykonali bardzo oryginalne przyśpiewki 
i prezentacje. W odpowiedzi na te wystę-

py, Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol 
przygotował małą niespodziankę. Wspólnie 
z dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury 
Agnieszką Czarnik-Buż oraz instruktorem 
śpiewu MCK Małgorzatą Boć wykonał pio-
senkę, w której krótko i humorystycznie 
wspomniano każdą miejscowość.

Uroczystości dożynkowe uświetniły wy-
stępy zespołów „Małe Kalinki” z Lutoryża, 
„Nosowiany” z Nosówki, „Słowiańska Nuta” 
ze Zgłobnia, „Kalina” z Lutoryża, „Ziomki” 
z Woli Zgłobieńskiej, a także Orkiestry Dę-
tej z Mogielnicy. Gwiazdą wieczoru był ze-
spół Freaky Boys.   UM

Gminne Obchody 80. rocznicy Wybuchu  
II Wojny Światowej

1 września w Miejskim Centrum Kul-
tury w Boguchwale odbyły się Gminne 
Obchody 80. rocznicy Wybuchu II Woj-
ny Światowej. W ramach obchodów zor-
ganizowano koncert Galowy Orkiestry 
Kameralnej Accademia dell’Arco Cham-
ber Orchestra z Bydgoszczy pod dyrekcją 
prof. Pawła Radzińskiego, która wykonała 
dzieła polskich kompozytorów: Ogińskie-

go, Wileńskiego oraz Chopina. Całość po-
prowadził Jerzy Machowski reżyser oraz 
aktor warszawskiej sceny teatralnej.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa 
Polskie Państwo Podziemne na Rze-
szowszczyźnie 1939-1944/45 oraz pokaz 
umundurowania i uzbrojenia Grupy Re-
konstrukcji Historycznej.

Organizatorem koncertu była Pod-

karpacka Fundacja Rozwoju Kultury we 
współpracy z Gminą Boguchwała oraz 
Miejskim Centrum Kultury w Boguchwa-
le. Koncert został dofinansowany ze środ-
ków Narodowego Centrum Kultury w ra-
mach programu "Kultura – Interwencje 
2019".

źródło: MCK, UM
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Historia Sabałowych Bajań sięga roku 1967, kiedy to po raz 
pierwszy odbyły się w Bukowinie Tatrzańskiej. Pomysłodawcą 
imprezy był Józef Pitorak, który w tamtych latach był prezesem 
Domu Ludowego. Początkowo był to tylko konkurs dla gawę-
dziarzy. Nazwa wydarzenia wywodzi się od przydomka Jana 
Krzeptowskiego "Sabały", gawędziarza i pieśniarza podhalań-
skiego, którego postać jest dla współczesnych symbolem dawnej 
góralszczyzny.

W miarę upływu lat "Sabałowe Bajania" rozrastały, przyby-
wało konkurencji. W roku 1969 do regulaminu wprowadzono 
konkurs instrumentalistów ludowych, w 1974 r. konkurs śpiewa-
ków ludowych, a w 1984 konkurs śpiewu pytacy i mowy starosty 
weselnego.

Istotą Sabałowych Bajań są trwające trzy dni przesłuchania 
konkursowe. W tegorocznej 53 edycji festiwalu wystąpili także 
członkowie zespołu "Nosowiany", którzy wystartowali w kate-
gorii gawędziarzy. Trzecie miejsce zdobyła Stefania Buda, a wy-
różnienie otrzymała Kazimiera Bębenek oraz Mateusz Iżyński 
(grupa młodzieży). W kategorii gawędziarzy wystąpiło 42 
uczestników, w tym 28 w grupie dorosłych, 8 w grupie młodzieży 
i 6 w grupie dzieci.

Biorąc pod uwagę, że w tej kategorii wystąpili gawędziarze 
z województw małopolskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkie-
go, mazowieckiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, 
a nawet z Chicago w USA, gdzie prym wiodą górale, osiągniecia 
naszej trójki reprezentującej Podkarpacie to wielka satysfakcja – 
podkreśla Stefania Buda.

źródło: Stefania Buda, ezakopane.pl, sabalowebajania.pl

Osiągnięcia "Nosowian" podczas 53. Sabałowych Bajań 

"Kompanija" na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym  
FOLKFARO w Portugalii 

Zespół Pieśni i Tańca „Kompanija” uczest-
niczył w dniach 14-20 sierpnia 2019 r. w Mię-
dzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym 
FOLKFARO w Portugalii.

Kierownictwo i członkowie Zespołu brali 
czynny udział w przygotowaniach przedfe-
stiwalowych (próby wokalne, taneczne, aku-
styczne), spotkaniach zaplanowanych przez 
organizatorów oraz w prezentacjach festiwa-
lowych w miastach Sao Bartolomeu de Mes-
sines i Faro.

Pierwsze dni w Portugalii – to czas, 
w którym zapoznawaliśmy się z bogatą hi-
storią i kulturą Portugalii zwiedzając m.in. 
Fatimę, Lizbonę czy Przylądek Cabo Da Roca. 
To właśnie na tym najdalej wysuniętym na 
zachód punkcie stałego lądu Europy, daliśmy 
swój pierwszy „mini występ” grając i śpiewa-
jąc przyśpiewki rzeszowskie, co wzbudziło 
niemały aplauz przebywających tam turystów. 
Należy nadmienić, że było to wielkie wyzwa-
nie, ponieważ warunki atmosferyczne (bar-
dzo silny wiatr) nie ułatwiały ani śpiewu, ani 
tym bardziej gry na instrumentach, choćby 
cymbałach rzeszowskich.

Kolejnym etapem wyprawy było festiwalo-
we Faro. Już w pierwszy dzień po zakwatero-
waniu miała miejsce próba taneczno-wokalna, 
którą z dużym zainteresowaniem obserwowali 
obsługa i goście hotelowi. Po roboczych nara-
dach z organizatorami festiwalu zaplanowane 
zostały dalsze działania. I tak w sobotę udali-
śmy się do gościnnej miejscowości Sao Barto-
lomeu de Messines. Na spotkaniu z władzami 
miasta, przedstawicielami Departamentu 
Kultury, organizatorami oraz członkami pię-
ciu innych zespołów folklorystycznych miała 

miejsce krótka prezentacja osiągnięć "Kompa-
niji". W serdecznej atmosferze mieliśmy oka-
zję degustować lokalne przysmaki, zwiedzić 
Muzeum Strojów Ludowych oraz nawiązać 
bliższe relacje z Portugalczykami.

Wieczorem, podczas koncertu, po przed-
stawieniu dorobku poszczególnych grup, miał 
miejsce koncert, na którym obok Poloneza za-
prezentowaliśmy Suitę Tańców Przeworskich 
oraz wiązankę przyśpiewek i pieśni z oko-
lic Rzeszowa, Krosna, Przeworska. Barwne, 
błyszczące cekinami stroje, energiczne, pełne 
obrotów i podskoków tańce oraz humory-
styczne przyśpiewki w wykonaniu solistów 
i zespołu spotkały się z olbrzymim aplauzem 
publiczności. Długo trwające brawa sprawiły 
nam niekłamaną radość i satysfakcję. Tego 
wieczoru mogliśmy też podziwiać występy 
grup z Portugalii.

Kolejny dzień Festiwalu rozpoczęliśmy 
spotkaniem grup z Polski, Turcji, Słowacji, 
Hiszpanii, Kolumbii, Japonii, Portugalii, Mek-
syku i Argentyny. Zespół pięknie zaprezento-
wał się w nowych "kompanijnych" koszulkach 
zasponsorowanych przez Pana Waldemara 
Macha. Mityng zakończyło zasadzenie "drze-
wa przyjaźni". Wieczorem, na scenie w doku, 
w obecności licznie zgromadzonej publicz-

ności miała miejsce kolejna 30-to minutowa 
prezentacja taneczno-wokalna. Także i tym 
razem spotkała się ona z żywiołową reakcją 
publiczności i długimi owacjami. Mieliśmy 
też kolejny raz okazję "posmakować" folkloru 
innych narodów ponieważ drugą występującą 
grupą byli Kolumbijczycy. Późną nocą, zmę-
czeni ale szczęśliwi i usatysfakcjonowani wró-
ciliśmy do hotelu.

Ostatni dzień w Portugalii spędziliśmy na 
eksploracji fascynującej przyrody regionu Al-
garve - zobaczyliśmy Przylądek Św. Wincen-
tego, wspaniałe klify i formacje skalne, zwie-
dziliśmy także miejscowości Portimao i Lagos. 
Ta ostatnia, to pierwsze miejsce w Europie, do 
którego w XV wieku dostarczano i handlo-
wano niewolnikami. Pełna niesamowitych 
wrażeń artystycznych podróż zakończyła się 
we wtorek 20 sierpnia 2019 roku. Poznaliśmy 
wielu wspaniałych ludzi, zobaczyliśmy mnó-
stwo fascynujących miejsc, ale, co najważniej-
sze, mieliśmy możliwość pod polską flagą oraz 
symbolami Podkarpacia, Gminy Boguchwała 
i WDK prezentować polski folklor oraz rodzi-
me tradycje. Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim osobom i instytucjom, które przyczyniły 
się do realizacji tego projektu.

opracowanie: Dorota Kozioł, 
zdjęcia: Beata i Grzegorz Kudlek
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W sierpniu odbył się XV jubileuszo-
wy Międzynarodowy Plener Malarski Bo-
guchwała 2019. W ciągu dwóch tygodni na 
terenie gminy tworzyło 24 artystów z Polski, 
Rosji, Ukrainy oraz Libanu. Komisarzem ple-
neru był Jacek Krzysztof Nowak - prezes Pod-
karpackiego Towarzystwa "Zachęty" Sztuk 
Pięknych oraz Zasłużony Obywatel Gminy 
Boguchwała.

Artyści malarze XV Międzynarodowe-
go Pleneru Malarskiego Boguchwała 2019: 
prof. Romuald Kołodziej (Skaryszew), prof. 
Tomasz Chudzik (Katowice), prof. Andrzej 
Grenda (Łódź), prof. Piotr Błażejewski (Wro-

cław), prof. Andrzej Markiewicz (Radom), 
Piotr Barszczowski (Tarnów), Elżbieta Bia-
łaszek (Warszawa), Kirił Datsuk (Petersburg 
/ Rosja), Alisa Maslova-Datsuk (Petersburg 
/ Rosja), Gabriela Cichowska (Łódź), Józef 
Franczak (Strzyżów), Iwona Jankowska-Mi-
hułowicz (Bóbrka), Anna Maciuch-Jańska 
(Registów, Ujście Gorlickie), Jadwiga Maria 
Jarosiewicz (Warszawa), Benedykt Kroplew-
ski (Elbląg), Ewa Łukiewska (Elbląg), Jan 
Maciej Maciuch (Opole), Anatol Martyniuk 
(Lwów / Ukraina), Samir Baida (Liban), Te-
resa Szafrańska (Tarnów), Anna Schuma-
cher (Zakopane), Zbigniew Ważydrąg (Jasień 

Brzeski), Elżbieta Wesołkin (Sanok).
W ramach pleneru 10 sierpnia odbył się 

koncert „Zegarmistrz Światła Purpurowy”, 
a na scenie wystąpili Jolanta Majchrzak-Woź-
niak i Tadeusz Woźniak. 16 sierpnia w sali 
wystawienniczej Miejskiego Centrum Kultu-
ry zorganizowano także wystawę poplenero-
wą, na której można było podziwiać powstałe 
podczas pleneru dzieła.

Organizatorami pleneru byli: Podkarpac-
kie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, 
Gmina Boguchwała oraz Miejskie Centrum 
Kultury w Boguchwale.  

źródło: Podkarpacka Zachęta, fot. UM

XV jubileuszowy Międzynarodowy Plener Malarski  
Boguchwała 2019

Literatury polskiej czar, i to w dobrej, 
bo w festiwalowej odsłonie, mieli okazję 
poznać 7 września 2019 roku mieszkań-
cy Boguchwały. Okazja ku temu była nie 
byle jaka, bo Narodowe Czytanie Polskich 
Nowel, objęte patronatem Pary Prezydenc-
kiej, zgromadziło w Parku Lubomirskich 
w Boguchwale wielu sympatyków dobrej, 
wartościowej lektury. W ósmej edycji Naro-
dowego Czytania na „scenie” Festiwalu Li-
terackiego, organizowanego przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Boguchwale, poja-
wiły się takie utwory jak: „Sachem” Henry-
ka Sienkiewicza oraz „Katarynka” Bolesława 
Prusa, czytane z zapałem przez czytelników 
w różnym wieku. 

Tego sobotniego popołudnia każdy 
z czytających miał okazję na kilka chwil 

wcielić się w aktora jednego planu i wyru-
szyć w literacką podróż do Warszawy Bole-
sława Prusa, a nawet do… Chiavatty – osa-
dy indiańskiej, tak pięknie opisanej przez 
Henryka Sienkiewicza. A skoro o Indianach 
mowa – to ten motyw pojawił się nie tylko 
podczas literackiej części wydarzenia, gdzie 
czytających premiowano najnowszym wy-
dawnictwem GBP w Boguchwale - książką 
Stanisława Szczepana pt. „Niezapominajki: 
wspomnienia „Szarego”, razem z pamiątko-
wym Certyfikatem Narodowego Czytania, 
ale także w „Bibliotece pod Baobabem”, 
gdzie na kilka godzin zainstalowała się Wio-
ska Indiańska „Hokka Hey” z Kunowej, cie-
sząc najmłodszych czytelników boguchwal-
skiej książnicy edukacyjnymi warsztatami 
i prezentacjami.

Spotkanie oko w oko z Wodzem i jego 
indiańską ekipą zachęcało dzieci do wielu 
kreatywnych zabaw. Nie brakowało chęt-
nych do projektowania naszyjników z ko-
lorowych koralików, przygotowywania in-
diańskich opasek, malowania twarzy oraz 
zwiedzania indiańskiego tipi. Ten punkt 
programu musiał być obowiązkowo zaliczo-
ny, dając przepustkę małym czytelnikom do 
zabaw ruchowych, animowanych w Parku 
Lubomirskich przez samego Wodza.

Trzeba przyznać, że było to bardzo 
udane, sobotnie popołudnie. Popołudnie 
z Książką w roli głównej. A że na lekturę 
zawsze jest czas – to czytajmy książki. Jak 
najczęściej! Przecież czytać każdy może…

autor: Irena Jakubiec, fot. UM

Narodowe Czytanie Polskich Nowel w boguchwalskiej bibliotecznej odsłonie
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15 września na Rynku Miejskim odbył 
się Festiwal Smaki Jesieni organizowany 
przez Gminę Boguchwała, Miejskie Cen-
trum Kultury w Boguchwale oraz Stowa-
rzyszenie Krzewienia Kultury Zespół Pie-
śni i Tańca „Kompanija”.

Na scenie w tym roku królował polski 
folklor, tradycyjna muzyka, taniec i śpiew. 
Nie zabrakło również oryginalnych stro-
jów ludowych. Na stoiskach zwiedzający 
mogli spróbować regionalnego jadła przy-
gotowanego m.in. przez Koła Gospodyń 
Wiejskich i Stowarzyszenia oraz samo-
dzielnych wytwórców. Rynek wypełnił się 
wieloma innymi wystawcami. Dzięki nim 

można było zakupić różnego rodzaju pro-
dukty: miody, sery, nasiona, kasze, wędli-
ny, kwiaty, kosmetyki. Pojawiły się również 
stoiska rzemieślnicze, naczynia drewniane, 
płaskorzeźba i piękne obrazy. Na zakończe-
nie imprezy odbyła się tradycyjna zabawa 
taneczna w sali widowiskowej MCK.

Podczas festiwalu odbył się coroczny  
konkurs "Spiżarnia Pełna Smaków''. Pa-
sjonaci kuchni lokalnej zaprezentowali 
swoje potrawy. Każdy uczestnik otrzymał 
dyplom, a zwycięzcy dodatkowo także 
cenne nagrody.
Zwycięzcami zostali:
Kategoria "Dżemy, konfitury, powidła": 

I Miejsce - KGW Nosówka
II Miejsce - Janina Olszańska Przetwory 
z Krasiczyna
III Miejsce - KGW Zarzecze
Kategoria "Sałatka owocowo-warzywna":
I Miejsce - Janina Olszańska Przetwory 
z Krasiczyna
II Miejsce - KGW Racławówka
III Miejsce - KGW Kielanówka
Kategoria "Soki":
I Miejsce - Radosna Twórczość
II Miejsce - KGW Nosówka
III Miejsce - KGW Futoma

źródło: MCK Boguchwała, fot. UM

IV Festiwal Smaki Jesieni 2019

Inauguracja XI semestru Uniwersytetu Aktywni Plus w Boguchwale 
Aktywne jest życie seniorów – studentów 

Uniwersytetu Aktywni Plus w Boguchwale. 
W tej formule edukacyjnej seniorzy z Gminy 
Boguchwała integrują się kulturowo i społecz-
nie już ponad 5 lat. I mają apetyt na kolejne 5 
lat, jeśli nie więcej…

Gminna Biblioteka Publiczna w Bo-
guchwale – organizator warsztatów eduka-
cyjnych dla seniorów z Gminy Boguchwała, 
ma teraz swoim studentom coraz więcej do 
zaoferowania. Studentów Uniwersytetu Ak-
tywni Plus w Boguchwale interesują nie tyl-
ko zajęcia ruchowe pilates, ale także lektoraty 
języka angielskiego i włoskiego oraz formy 
warsztatowe, usprawniające pamięć, poma-
gające w nabywaniu kompetencji cyfrowych 
i finansowych, uczące zdrowych nawyków ży-
wieniowych, a nawet rozwijające artystycznie 
i manualnie. Te wszystkie aktywności powo-
dują, że czas spędzony w gościnnych murach 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale 
miło seniorom upływa i sprzyja nawiązywa-
niu nowych, długoletnich przyjaźni. A temu 
sprzyjają z kolei z niecierpliwością wyczekiwa-
ne przez seniorów spotkania Klubu Podróżni-
ka, Klubu Melomana oraz biblioteczne eventy.

Takim wydarzeniem niewątpliwie była 
uroczysta Inauguracja XI semestru Uniwer-
sytetu Aktywni Plus w Boguchwale, peł-
na atrakcji i niespodzianek dla aktywnych 
seniorów. Podczas uniwersyteckiego spo-
tkania w Boguchwale pamiętano o wszyst-
kim – o indeksach dla nowych studentów, 
o harmonogramie spotkań edukacyjnych 
UAP, o certyfikatach i nagrodach dla senio-
rów, uczestniczących w wakacyjnych warsz-
tatach „O finansach w Bibliotece”, a nawet 
o turystycznych pasjach seniorów z Gminy 
Boguchwała. Dla nich i dla sympatyzujących 
z UAP-em gości Gminna Biblioteka Publicz-

na w Boguchwale zorganizowała spotkanie 
z rzeszowskich podróżnikiem – Andrzejem 
Śmiałym, który choć zasłynął w świecie z al-
pinistycznych wypraw na Spitsbergen czy też 
podróży w nieznane rejony tropikalnego Je-
menu – to ujął serca seniorów z Boguchwały 
oryginalną prezentacją o „Zielonym Wisłoku”. 
Tę rzekę Andrzej Śmiały poznał kiedyś pod-
czas spływu kajakowego, co zaowocowało ko-
lejną, jakże ciekawą publikacją autora – prze-
wodnikiem kajakowym i krajoznawczym pt. 
„Zielony Wisłok”, rekomendowanym przez 
boguchwalską książnicę wszystkim uczestni-
kom wydarzenia razem z wystawą fotografii 
„Wisłok w kadrze uchwycony”.

Warto zobaczyć te fotografie w bibliotecz-
nej „Galerii Oficyna”, bo jest w nich coś ma-
gicznego…

autor: Irena Jakubiec, fot. GBP
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Mateusz Ostrowski i Marzena Dykman 
tańczą ze sobą od 5 lat w Klubie Tańca To-
warzyskiego "Dżet Rzeszów-Boguchwała". 
To aktualni Mistrzowie Polski w Show Latin, 
Akademiccy Mistrzowie Polski, zwycięzcy 
oraz finaliści wielu turniejów Grand Prix 
Polski, mają na koncie także wiele sukcesów 
międzynarodowych.

W ostatnim czasie brali udział w naj-
ważniejszym turnieju w roku dla każdego 
tancerza "Blackpool Dance Festival 2019". 
W kategorii Amateur Latin na ponad 350 
startujących par znaleźli się w wąskim gro-
nie 48 najlepszych par świata wraz z dwoma 
innymi parami z Polski. Turniej odbył się jak 
co roku pod koniec maja w sali balowej Em-
press Ballroom Winter Gardens. Sala pełna 
publiczność, muzyka grana na żywo przez 
Empress Orchestra, tańczące pary z całego 
świata.

Sukces był na tyle duży, że para otrzyma-
ła zaproszenie do reprezentowania Polski 

w "China Cup Ballroom Dance Tour 2019", 
w cyklu dwóch turniejów zorganizowa-
nych przez chińską federację tańca CBDF. 
W turniejach tych brały udział pary z róż-
nych państw, które zostały wybrane jako czo-
łowe pary na świecie.

Pierwszy turniej pod nazwą "The 2nd 
Guangxi Ballroom Dance Championship" 
odbywał się w Nanning a kolejny, dwa dni 
później, to "Ballroom (Dancesport) Open 
Championship" już w mieście Liyang. Jak 
mówią tancerze turnieje były niesamowitym 
wydarzeniem z salami wypełnionymi po 
brzegi, znakomitą oprawą audio-wizualną 
i parami tańczącymi na najwyższym świa-
towym poziomie. Oba turnieje zakończyli 
na wysokim 8 miejscu (półfinał), z czego 
byli bardzo zadowoleni. Był to dla nich nie 
tylko kolejny piękny turniej w karierze, ale 
na pewno także niesamowita podróż, możli-
wość poznania ludzi z całego świata, zawią-
zania nowych znajomości, zobaczenia miejsc 

przepełnionych chińską kulturą i poczucia na 
własnej skórze klimatu wschodu.

źródło i fot. KTT Dżet

Międzynarodowe sukcesy taneczne Tancerzy KTT DŻET

Zawody "Speedway Pit Bike" w Zarzeczu
W sobotę 31 sierpnia w Zarzeczu od-

była się czwarta edycja zawodów moto-
cyklowych "Speedway Pit Bike". W im-
prezie wzięło udział 19 seniorów (w tym 
3 kobiety) oraz 9 juniorów.

Zawodnicy ścigali się w formule po-
dobnej do zasad obowiązujących w czar-
nym sporcie, z tą różnicą, że uczestnicy 
ścigali się na motocyklach typu Pit Bike 
odbiegających znacznie budową od mo-
tocykli żużlowych. Paweł Wilk, miesz-
kaniec Zarzecza, właściciel i gospodarz 
obiektu, wraz z rodziną oraz przyjaciół-
mi, przygotował tor oraz samą imprezę 
na bardzo wysokim poziomie sporto-
wym, jak i organizacyjnym. W zawodach 
ścigali się nie tylko doświadczeni zwod-
nicy (w tym także adepci szkółek żużlo-
wych), ale także kobiety i dzieci w wieku 
już od 9 lat. Wielu spośród tych zawodni-
ków po raz pierwszy usiadło na motocy-
klu zaledwie kilka miesięcy temu.

W klasie SENIOR podzielonej na ka-
tegorie AMATOR i ZAWODOWIEC na 
podium stanęli odpowiednio: 1. Paweł 
Wilk 2. Adam Świder 3. Piotr Szkoła oraz 
w kat. Zawodowiec: 1. Mateusz Wisz 
2. Kamil Wilk 3. Grzegorz Grabowski. 
Wśród KOBIET zwyciężyła Karolina 
Wilk, druga była Oliwia Haligowska, 
trzecia Marzena Wilk. W kategorii JU-
NIOR, po bardzo zaciętej walce w biegu 
finałowym zwyciężył Dominik Szkoła, 
tuż za nim uplasował się Jan Kaczma-
rzyk, który przywiózł za swoimi plecami 
Kajetana Kupca - szkółkowicza żużlowe-
go klubu z Tarnowa.

Oczywiście tego typu impreza nie 
mogła odbyć się bez wsparcia władz sa-
morządowych Gminy Boguchwała, jak 
i sponsorów, dzięki którym można było 
później świętować sukces organizacyjny 
oraz sportowy. Takimi dobrymi duszami 
czuwającymi nad tym wydarzeniem byli 
przede wszystkim: Burmistrz Boguchwa-
ły Pan Wiesław Kąkol oraz Sołtys Zarze-
cza Jakub Kotula, który pomagał w orga-
nizacji turnieju wraz z OSP Zarzecze. Do 
organizacji całej imprezy swoje cegiełki 
dołożyli także stali partnerzy: LAM-
BA Pit Bike, PIT Bike MRF oraz GRE-
INPLAST, a także: Hotel Zajazd Dwa 
Bratanki, firma Trans-Rol, Usługi trans-
portowo-sprzętowe oraz rozładunek wa-
gonów. Adam Gruba Siedliska 349, Tro-
jan serwis blacharsko-lakierniczy, Stacja 
Paliw Rooster w Siedliskach, sklep spo-
żywczy Pszczółka, Firma usługowo-han-
dlowa Wiesław Grzebyk, Sołtys Siedlisk 
Wojciech Tatara.

W imieniu organizatora bardzo dzię-
kujemy wszystkim za pomoc i mamy na-
dzieję, iż wniesiony wkład w promocję 
regionu oraz sportów motocyklowych 
będzie z każdym rokiem skutkował roz-
wojem naszego regionu oraz wpływał 
pozytywnie na wychowanie młodzieży 
poprzez świadome korzystanie z moż-
liwości jakie daje region w uprawianiu 
sportów nie tylko motocyklowych, ale 
także każdej innej formy rozwijania 
sprawności i promocji zdrowia. 

źródło Karolina Wilk, fot. UM
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Od Rajdu Rzeszowskiego, Boguchwała 
jest razem z Zespołem Rajdowym Hoffman. 
Początkiem sierpnia odbyły się zawody 
rajdowe na terenie podkarpacia, w któ-
rych uczestniczyła załoga Paweł Hoffman 
i Marcin Barłoga. Zawody były cyklem Raj-
dowych Mistrzostw Polski, a wspomniani 
zawodnicy jechali kultowym autem Saab 96 
V4 Rally. 

Historyczny Saab 96 w rajdach i wyści-
gach w Polsce, bierze udział od 2009 roku. 
Jednak od początku swojego istnienia 
był autem rajdowym. Jeździł głównie na 
szwedzkich oesach, w tym zimowych Mi-
strzostwach Świata (WRC), które wliczały 
się także do cyklu Mistrzostw Szwecji. Udo-
kumentowanym przykładem są lata osiem-
dziesiąte w tym 1980, 1981 i 1985, kiedy to 
ostatni raz auto uczestniczyło w tak zna-
czącej imprezie. Za sterami zasiadał wtedy 
Karl-Erik Bäckwall, a na prawym Dorothe 

Bäckwall. 
Wracając do aktualnych wydarzeń, warto 

wspomnieć jakie emocje przeżywała załoga 
Hoffman/Barłoga podczas 28. Rajdu Rze-
szowskiego:   z wypowiedzi Pawła Hoffma-
na – kierowcy „Jak zwykle bardzo poważnie 
podszedłem do Rajdu Rzeszowskiego. Było 
to wyzwanie, bo starty przed swoją publicz-
nością zwiększają nieco stres, a jednocze-
śnie może się włączyć program gwiazdorze-
nia. Szczęśliwie oba te elementy wygasiłem 
i maksymalnie skupiłem się na kierownicy 
i słuchaniu pilota. Pierwszy dzień nie był 
jednak tak łaskawy jak sobie ustaliłem i na 
trzecim odcinku Lubenia pojechałem zbyt 
szybko. Wskoczyłem na płyty wjazdowe 
do przejazdu przez brud. Nie był to wysoki 
skok, jednak fizyka sił tarcia zrobiła swoje 
i w ułamku sekundy zerwały się zęby napę-
du przekładni głównej w skrzyni biegów.

Pomimo, że przerwaliśmy zawody wie-
działem, że na drugi dzień rano powrócę. 
Samochód naprawiłem w swoim serwisie. 
Na drugi dzień ze stratą ponad 20 minut i 7 
minut do rywala we Fiacie 125p chcieliśmy 
dojechać do mety. Okazało się, że nie tylko 
dojechaliśmy – uzyskaliśmy pierwsze miej-
sce w klasie FIA2 !!!”

Podczas rajdu załogę wspierało wielu 
mieszkańców z Gminy Boguchwała, a tak-

że Wiesław Kąkol – Burmistrz Boguchwały 
i Justyna Placha-Adamska Zastępca Bur-
mistrza. Sukces w rzeszowskim potwierdził 
chęć i możliwość uczestnictwa Zespołu 
Hoffman w 17. Rally Legend, który odbywa 
się z państwie San Marino.

I tutaj warto zaznaczyć, że San Marino, 
państwo istniejące od 301 roku jest mniej-
sze od Gminy Boguchwała o około 1/3 po-
wierzchni.

Ciekawe są dane dane liczbowe. Po-
wierzchnia Gminy Boguchwała to 88,96 
km², powierzchnia San Marino to 61 km². 
Zaludnienie San Marino to ponad 33 000 
ludzi, natomiast ludność na terenach Bo-
guchwały i okolic to niecałe 21 000 osób.

Są też pewne podobieństwa. Nasza gmi-
na składa się z dziewięciu wiosek. San Ma-
rino składa się z dziewięciu miast. Ponadto 
w tym śródziemnomorskim państwie są 
piękne widoki chociażby z najwyższego 
szczytu  Monte Titano o wysokości 749 m 
n.p.m. Kto jednak był chociaż raz na naj-
bardziej popularnym punkcie widokowym 
Gminy Boguchwała przy Krzyżu Milenij-
nym w Niechobrzu (385 m n.p.m.) też zo-
stanie uraczony cudownym widokiem na 
dolinę Wisłoka, oraz miasta Rzeszów i Ty-
czyn.  

autor: Paweł Hoffman

Z Boguchwały do San Marino, czyli od Rajdu Rzeszowskiego do 17. Rally Legend

IX Wyścig MTB Boguchwała za nami
21 września odbył się IX Wyścig MTB 

Boguchwała. Po kilku latach przerwy ry-
walizacja kolarzy górskich powróciła na 
stadion w Mogielnicy, gdzie odbyły się 
dwie pierwsze edycje. Tegoroczny wyścig 
zgromadził na starcie ponad 350 uczestni-
ków. 

Na kolarzy czekały dwie trasy SENIOR 
(47 km) i HOBBY (22 km). Start i metę 
zlokalizowano na stadionie w Mogielni-
cy, a później trasa prowadziła przez leśne 
ścieżki w miejscowościach Lutoryż, Nie-
chobrz i Wola Zgłobieńska. Uczestnicy po-
konywali trudne podjazdy, na których nie-
jednokrotnie musieli prowadzić rower. Nie 
brakowało też bardzo szybkich, technicz-
nych zjazdów. Na mecie kolarze podkre-
ślali, że trasa była bardzo wymagająca, ale 
zarazem ciekawa i sprzyjająca rywalizacji. 

Na najdłuższym dystansie z peletonu 
bardzo szybko odjechała trójka kolarzy i to  
ona rozstrzygnęła między sobą losy zwy-
cięstwa. W samej końcówce przewagę wy-
pracował sobie Mateusz Hałajko z teamu 
SST Lubcza i jako pierwszy minął linię 
mety. Pokonanie trasy zajęło mu 2 godzi-
ny i 13 minut. Drugi finiszował jego klu-
bowy kolega Jan Miłek, a trzeci był Michał 
Matłosz. W pozostałych kategoriach wie-
kowych zwyciężali także Michał Dziama, 
Jacek Szczurek, Jacek Ciecieręga i Maciej 

Wójcik. Na wymagającej trasie rywalizo-
wały także kobiety. Najszybsza z nich była 
Dominika Żurek.

 Na krótszym dystansie Hobby bezkon-
kurencyjny był Hubert Dudzik z Dukli. 22 
kilometrową trasę pokonała rekordowa 
liczba ponad 170 uczestników. Najmłodszy 
z nich miał 13 lat. 

Na dzieci czekała rywalizacja na sta-
dionie. Najmłodsi pokonywali trasę nie 
tylko po szutrowej bieżni, ale też musiały 
się sporo „pokręcić” po trawiastym zyg-
zaku, który stanowił dla nich namiastkę 
prawdziwego MTB. W kategorii wiekowej 
do 4 lat wygrali Karolina Chmielińska i Fi-
lip Fularz. W kategorii 5-6 najszybsi byli 
Kaja Stopa i Tomasz Irzeński. Najliczniej 
obsadzona była kategoria wiekowa 7-9 lat, 
a wygrali w niej Wiktoria Walczak i Mi-
kołaj Klaczkowski. W najstarszej katego-
rii dziecięcej 10-12 lat triumfowali Maja 
Tondera ze Zgłobnia i Mateusz Matłosz 
z Nosówki. Wszystkie dzieci, które wzięły 
udział w wyścigu otrzymały pamiątkowe 
okolicznościowe medale, mogły także sko-
rzystać z darmowych skokozabaw.

Wyścig był jednocześnie finałem II 
edycji Podkarpackich Maratonów Ro-
werowych „Szprycha”. Oprócz MTB Bo-
guchwała w ramach cyklu odbyły się wy-
ścigi w Łańcucie, Ropczycach, Bukowsku,  

Jeżowem i Lubeni. 
Wyścig został dofinansowany z budże-

tu Gminy Boguchwała. Wręczenia nagród 
dokonali Burmistrz Boguchwały Wiesław 
Kąkol oraz Zastępca Burmistrza Justyna 
Placha-Adamska. Organizatorem wyścigu 
było Stowarzyszenie Sportowo-Turystycz-
ne „Lubcza” Racławówka. 

Organizatorzy składają serdeczne po-
dziękowania instytucjom oraz sponsorom, 
którzy pomogli przy organizacji wyścigu. 
Podziękowania za przygotowanie i ozna-
kowanie trasy należą się członkom teamu 
kolarskiego SST Lubcza. Nad bezpieczeń-
stwem podczas wyścigu czuwali strażacy 
z jednostek OSP w Mogielnicy oraz Nie-
chobrzu. W organizacji wyścigu pomagało 
70 wolontariuszy Stowarzyszenia „Lubcza”.

źródło: SST Lubcza,  
fot. UM
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