Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Boguchwale
Informujemy, iż w dniach 21 oraz 27 listopada Urząd Miejski w Boguchwale będzie czynny w godzinach 07:30-15:30. W Wigilię 24 grudnia
Urząd będzie czynny w godz. 07:30-12:30.
Jednocześnie przypominamy, że Urząd Miejski w Boguchwale jest czynny w każdy poniedziałek w godz. 07:30-17:30. W pozostałe dni tygodnia
Urząd jest czynny w godzinach 07:30-15:00. Zmianie uległy także godziny
pracy kasy Urzędu Miejskiego w Boguchwale - poniedziałki 07:30-17:30
z przerwą w godz. 14:30-15:00, od wtorku do piątku w godz. 07:30-14:30.
Burmistrz Boguchwały przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 15:00-17:00 (po uprzednim
zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 17 87 55 201).
UM

Bezpieczne użytkowanie przewodów kominowych

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy przypomina o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.
Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko
niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura
palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest
wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.
Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów
spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.
W roku 2018 odnotowano 15 882 pożary od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe,
257 pożarów od urządzeń na paliwa ciekłe i 546 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe. Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi
także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem. W sezonie ogrzewczym 2018/2019 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 3 842 zdarzenia związane
z tlenkiem węgla, w tym 2 024 osoby poszkodowane i 52 ofiar śmiertelnych.
Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać
okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.
Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel - zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej
kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia - mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
budowlane t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1186).
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej
kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem
elektrycznym albo zatrucie gazem. (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane). Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.
Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których
odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe
usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących
terminach:
1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej
raz na 3 miesiące;
3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt
1 - co najmniej raz na 6 miesięcy.
4. z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów)
W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania
przez firmę ubezpieczeniową.
źródło: KIK
WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE
Czekamy na sygnały
Napisz: Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała, e-mail:
um@boguchwala.pl
Zespół redakcyjny: Tomasz Sitek, Maciej Dziedzic
Wiadomości do zakładki „Wiadomości samorządowe”przygotowują
pracownicy Urzędu Miejskiego w Boguchwale
Skład i druk: DRUKARNIA TRIADA, 36-040 Boguchwała, Kolejowa 15. Tel. 604 469 611
Nasza strona w Internecie: www.boguchwala.pl
Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji publikowanych tekstów oraz
korespondencji, a także opatrywania własnymi tytułami. Wydawca nie zwraca niezamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń. Poglądy wyrażane
w artykułach są poglądami ich autorów a nie wydawcy.

Spis treści
Wiadomości samorządowe:
• Relacja z Sesji Rady Miejskiej w Boguchwale .......... str. 4
• W stronę ekologii - projekt
Boguchwała Smart City .................................................. str. 4
• W całym kraju wzrosną opłaty
za odbiór odpadów ......................................................... str. 5
• Uroczyste otwarcie Dworca Kolejowego
w Boguchwale .................................................................. str. 6
• "Podkarpacki E-Senior"
w Gminie Boguchwała ................................................... str. 6
• Przebudowa ul. Słowackiego zakończona ................. str. 7
• Nowe boisko wielofunkcyjne w Nosówce ................. str. 7
• Remont alejek przy Pałacu Lubomirskich ................. str. 7

Informacje:
• Premier Mateusz Morawiecki
w Boguchwale .................................................................. str. 8
• Gminne ćwiczenia obronne .......................................... str. 8
• Dodatkowe środki PFRON dla powiatu
rzeszowskiego ................................................................. str. 8
• Środki z RPO województwa podkarpackiego
na doposażenie jednostki OSP w Niechobrzu .......... str. 9
• Kazimierz Siorek odznaczony Medalem
Honorowym im. Bolesława Chomicza ........................ str. 9

Kronika:
• Gminne Obchody 101. Rocznicy Odzyskania
Niepodległości .............................................................. str. 10
• Życzenia dla 100-latka ................................................ str. 10
• Jubileusz 300-lecia kościoła parafialnego
w Zabierzowie ............................................................... str. 11
• Dzień Seniora w Dziennym Domu
"Senior Wigor" .............................................................. str. 11
• XIV Jesienna Giełda Ogrodnicza ............................... str. 12
• Jesienne sprzątanie brzegu Wisłoka ........................ str. 12

Edukacja:
• Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej ........... str. 13
• 50 lat Przedszkola Publicznego
w Boguchwale ............................................................... str. 13
• Nowe metody, nowa szkoła – kolejny krok
ku maturze międzynarodowej w Liceum ................ str. 14
• Nasi uczniowie ponownie na podium zawodów
lekkoatletycznych w Czechach ................................. str. 15
• Projekt w zgodzie z naturą ......................................... str. 15

Kultura i rozrywka:
• Boguchwała w obiektywie aparatu
i kamery .......................................................................... str. 16
• Noc Bibliotek 2019 ...................................................... str. 17

Sport:
• Polska pokonała Ukrainę na IzoArenie .................... str. 17
• Kolarze Lubczy wygrali klasyfikację
drużynową w Cyklokarpatach ................................... str. 18
• Sportowo i Turystycznie .............................................. str. 18
WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE

33

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

Relacja z Sesji Rady Miejskiej w Boguchwale

26 września 2019 roku, podczas XI Sesji Rady Miejskiej,
odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Akty
nadania odebrały dr Agnieszka Cencora z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale
oraz mgr Sylwia Król ze Szkoła Podstawowej w Niechobrzu.
Życzenia sukcesów zawodowych w pracy dydaktyczno-wychowawczej złożyli Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Pustelny.
Radni wyłonili ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz Sądu Rejonowego w Rzeszowie, a także uzupełnili
skład osobowy Komisji Rewizyjnej, na wniosek klubu PiS,
o radnego Grzegorza Wojewodę. Przyjęty został także projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych
instytucji kultury oraz lokalny program wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na te-

renie gminy. Uchwalone zostały również programy współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz zasady wynagradzania nauczycieli. Rada wyraziła
zgodę na nabycie oraz sprzedaż nieruchomości położonych
w Niechobrzu, Boguchwale i Zgłobniu.
Podczas XII Sesji Rady Miejskiej 22 października 2019
roku, Rada wyraziła m.in. zgodę na przystąpienie gminy
do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
edycja 2019-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło środki na realizację usług asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Celem programu jest ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej
do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania
prawa do niezależnego życia, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu. Korzystanie z usług
asystentów osobistych przez osoby niepełnosprawne będzie
bezpłatne. Ponadto Rada ustaliła zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, które to zadania należą do kompetencji samorządu.
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadziła zasadę odpłatności osoby bezdomnej za pobyt w schronisku,
w każdym przypadku – nawet, gdy dochód osoby bezdomnej nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. Ponadto podczas sesji przedstawiona została informacja o stanie
realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
UM

W stronę ekologii - projekt Boguchwała Smart City

Urząd Miejski w Boguchwale realizuje projekt dofinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 20142020 "Boguchwała Smart City – Rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego
i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa". Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na
obszarze miasta Boguchwała. Działania
w projekcie obejmują prowadzenie pomiarów oraz działań dyscyplinujących
w zakresie występowania zanieczyszczeń powietrza, zakłóceń akustycznych
44
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i elektromagnetycznych oraz zagrożeń
hydrologicznych.
W ramach projektu przedstawiciele
Urzędu Miejskiego w Boguchwale wzięli
udział w warsztatach organizowanych
w mieście Salo. To ponad 52 tys. miasto położone w południowo-zachodniej
Finlandii, znane jest głównie z branży
ICT. Region Salo to m.in. miejsce narodzin nowoczesnego telefonu komórkowego Nokia, a dzięki dobrej lokalizacji i ugruntowanym związkom między
światem biznesu a publicznym zarządzaniem miasto ma ponad 5000 firm,
co czyni je drugim co do wielkości miastem biznesowym w Finlandii.
Warsztaty dotyczyły dobrych praktyk
realizowanych przez miasto Salo w zakresie m.in. ekotechnologii i ekorozwiązań, zrównoważonej mobilności i zarządzania gospodarką. Przedstawiona
została strategia rozwoju i najważniejsze
projekty realizowane w Salo oraz realizacja inicjatyw smartcity przez lokal-

ny samorząd. Przedstawiciele Gminy
Boguchwała odwiedzili m.in. centrum
innowacji dla przyszłych rozwiązań
technologicznych Salo IoT Campus,
ekologiczną elektrownię oraz firmę produkującą panele słoneczne.
Działania w ramach projektu „Boguchwała Smart City” przewidują zakup
urządzeń i oprogramowania do obsługi
systemu Smart City, działania edukacyjne, spotkania informacyjno-edukacyjne
z mieszkańcami i uczniami szkół, konkurs z nagrodami dla uczniów oraz grę
miejską, a także przeszkolenie urzędników i służb miejskich w zakresie funkcjonowania oraz standardów obsługi
mieszkańców dotyczących funkcjonowania BEKP (poprawa bezpieczeństwa
ekologicznego i publicznego).
Więcej informacji oraz aktualności
związanych z realizacją projektu można znaleźć na stronie internetowej:
www.smart.boguchwala.pl.
UM
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W całym kraju wzrosną opłaty za odbiór odpadów
W całym kraju drastycznie rosną ceny za
odbiór odpadów. Przyczyną takiego stanu
rzeczy są m.in. wzrost cen paliwa, energii
oraz płacy minimalnej, konieczność spełnienia przez gminy wyższych wymogów
recyklingowych, które narzucają przepisy
Unii Europejskiej, podwyżka stawek opłat za
korzystanie ze środowiska (tzw. opłaty marszałkowskiej) oraz szereg nowych przepisów,
które dotyczą standardów bezpieczeństwa,
elektromobilności i kontroli wizyjnej składowisk oraz miejsc magazynowania odpadów.
Nie można pominąć uwarunkowań w skali
makro, takich jak słabo rozwinięty rynek
surowców wtórnych i brak rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań za
wprowadzanie ich do obrotu.
Znowelizowana ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, przewiduje
m.in. obowiązkową, selektywną zbiórkę odpadów. Podział odpadów na frakcje będzie
dotyczyć wszystkich, a w przypadku nieprzestrzegania prawa przewidywane są opłaty
sankcyjne wynoszące od dwukrotności, do
nawet czterokrotności opłaty podstawowej.
Selektywnie zbiera się: papier, szkło, metale,
tworzywa sztuczne (opakowania wielomateriałowe), odpady ulegające biodegradacji, ze
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
Odbieranie bioodpadów generować będzie
niestety dodatkowe koszty. Ponadto systematycznie rosną również koszty zagospodarowania odpadów zebranych selektywnie,
takich jak opony, leki, czy odpady wielkogabarytowe.
Koszty zagospodarowania odpadów przez
instalacje są olbrzymie. Na podwyżkę cen
wpływa wzrost cen energii, transportu oraz
zwiększenie stawek za tzw. opłatę marszałkowską, która z kwoty 140 zł w roku 2018,
poprzez kwotę 170 zł w roku 2019, wzrośnie
do kwoty 270 zł za tonę w roku 2020. Rosną
także koszty zatrudnienia pracowników,
w związku z podwyżką płacy minimalnej,
która wzrosła o około 12,5% w ciągu ostatnich 3 lat.
Kolejnym czynnikiem wzrostu cen gospodarowania odpadami, nie tylko w Polsce, ale
i w całej Europie, jest - wprowadzony w 2018
roku przez Chiny - zakaz importu odpadów.
Przed jego wprowadzeniem Państwo Środka
było czołowym światowym odbiorcą odpadów z tworzyw sztucznych. Obecnie odpady
te stały się bardzo problematyczne, gdyż ich
ilość jest trudna do zagospodarowania.
Gospodarka odpadami jest dla samorządów coraz bardziej kosztowna. Zaznaczyć
tutaj należy, że system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie musi się
bilansować, co oznacza, że wpływy z tytułu
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny pokryć wydatki ponoszone na ten system. Gmina Boguchwała

nie uniknie podwyżek, jednak należy zdać
sobie sprawę, że na panujący kryzys odpadowy, który objął już niemal wszystkie gminy
w kraju, samorządy nie mają wpływu. Ważnym aspektem jest dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku cen przyjmowania
odpadów przez instalacje, a co za tym idzie
burzliwy sposób kształtowania się cen odbioru odpadów przez przedsiębiorstwa. Analizując instalacje, z których korzysta Gmina
Boguchwała sytuacja przedstawia się następująco:
• Spalarnia w Rzeszowie przyjmowała odpady w okresie rozruchu (w 2018 r.) po
205 zł netto/ Mg, a obecnie, do końca
grudnia cena wynosi już 280 zł netto/Mg.
Rok 2020 pozostaje wciąż pod znakiem
zapytania, gdyż spalarnia ogłosiła przetarg na przyjmowanie odpadów i do czasu jego rozstrzygnięcia ciężko oszacować,
o ile wzrosną ceny. Pewnym jest jedynie,
że wzrosną i że wzrost będzie znaczący.
• w instalacji PGO w Paszczynie (ok. 40 km
od Boguchwały) zmieszane odpady przyjmowane były po 400 zł netto/Mg do końca lipca 2019, a od sierpnia 2019 r. już po
528,30 zł netto/Mg,
• instalacja ZUK Ostrów w Kozodrzy (ok.
35 km od Boguchwały) w 2018 r. przyjmowała odpady zmieszane po 282 zł netto
a od 2019 r po 403,84 zł netto/Mg.
Koszt odbierania i zagospodarowania
odpadów segregowanych również ulegnie
zmianie, ze względu na wspomniane wahania cenowe na całym rynku odpadowym.
Tym samym odbiór i zagospodarowanie
odpadów segregowanych wzrośnie niemal
dwukrotnie. Rekordowy wzrost cen obserwować można w przypadku odpadów
wielkogabarytowych. Instalacja Euro-Eko
w Kozodrzy odnotowała wzrost ceny z 330 zł
netto/ Mg w 2018 r. do 550 zł netto/Mg , a od
października stawka za 1 Mg wzrosła do 650
zł netto/Mg. Firma Wtór
Steel Stalowa Wola odpady wielkogabarytowe
przyjmowała po 350 zł
netto/ Mg w 2018 r. Od
2019 podniosła ceny na
550 zł, natomiast od października b.r. ceny wyskoczyła na 650 zł netto
/ Mg. Instalacja P.P.H.U.
Zagroda w Strzyżowie za
przyjmowanie odpadów
wielkogabar ytowych
podniosła ceny z 250 zł/
Mg w 2017 r. na kwotę
550 zł netto/Mg od 2019
r., a obecnie, od września b.r. cena wynosi
750 zł netto/Mg. Ilość
oddawanych odpadów

wielkogabarytowych systematycznie wzrasta. W roku 2017 ilość oddanych w Gminie
Boguchwała wielkogabarytów wyniosła blisko 188 Mg, a w roku 2018 190 Mg. W roku
bieżącym niestety wciąż utrzymuje się tendencja wzrostowa.
Turbulencje na rynku odpadowym dosięgły także firmy przyjmujące odpady
problemowe. Instalacja Remondis Medison
w Rzeszowie (dawny EKO-TOP) w 2018 r.
przyjmowała odpady w następujących cenach: farby, tusze, lakiery - 1500 zł netto/
Mg, przeterminowane leki - 2900 zł netto/
Mg, żarówki i świetlówki - 3500 zł netto/
Mg. Niestety instalacja wstrzymała obecnie
odbiór powyższych problemowych odpadów, a zagospodarowanie odpadów w alternatywnej firmie wynosi ok 5000 zł/1 Mg.
Systematyczne wzrosty kosztów gospodarki odpadami niosą ze sobą konsekwencje w postaci podwyżek cen, które oferują
przedsiębiorcy przystępując do gminnych
przetargów. Niejednokrotnie, kwoty oferowane przez przedsiębiorstwa znacząco
przekraczają budżety, które gminy przeznaczyły na gospodarkę odpadami. Władze
naszej gminy podejmują działania mające
na celu obniżenie kosztów gospodarowania
odpadami. Wspólnie z gminami powiatu
rzeszowskiego postanowiono interweniować w tej sprawie, zarówno do Rządu, jak
i parlamentarzystów.
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Uroczyste otwarcie Dworca Kolejowego w Boguchwale
11 października odbyło się uroczyste otwarcie Dworca Kolejowego w Boguchwale. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz samorządowych Gminy
Boguchwała na czele z burmistrzem Wiesławem Kąkolem, a także Poseł na Sejm
RP Krystyna Wróblewska, Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, Bartosz Podubny
- Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przedstawiciele sąsiednich gmin: Wójt Gminy Lubenia Adam Skoczylas oraz Wójt Gminy
Czudec Andrzej Ślipski, przedstawiciele
instytucji zrzeszających lokalne samorządy oraz mieszkańcy.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał ostatni zawiadowca boguchwalskiej

stacji - Zasłużony Obywatel Gminy Boguchwała Kazimierz Filip. W ramach uroczystości historię linii kolejowej Rzeszów-Jasło zaprezentował Tomasz Machowski
- pasjonat kolejnictwa, autor fotografii
i wielu tekstów dot. historii kolei, jeden
z autorów wydanej w 2014 roku książki
"Koleją z Jasła do Rzeszowa". Zwiedzający
budynek mogli podziwiać także makietę
kolejową autorstwa Andrzeja Witosa oraz
zabytkowego Oldsmobile'a z 1935 roku,
którym przybył Jan Adamczyk z Niechobrza. Ponadto przy dworcu pojawiły
się nowe autobusy MKS.
Dworzec Kolejowy w Boguchwale został zmodernizowany wraz z otoczeniem
w ramach projektu "Rozwój gospodarki

niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności
mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF". Całkowity koszt przebudowy
obiektu wyniósł ponad 3,3 mln zł.
UM

"Podkarpacki E-Senior" w Gminie Boguchwała
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie oraz Gmina Boguchwała zapraszają do udziału w V edycji
projektu "Podkarpacki E-Senior" dofinansowanego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa nr 3 "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa", Działanie nr 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych".
Projekt skierowany jest do mieszkańców 23 podkarpackich
gmin, w tym mieszkańców Gminy Boguchwała w wieku 65+
i zakłada podniesienie kompetencji cyfrowych z zakresu obsługi
laptopa, tabletu i smartfona. Cykl szkoleniowy obejmuje 15 spotkań czterogodzinnych z podstawowych kompetencji cyfrowych
oraz 3 animacje czterogodzinne po ukończeniu cyklu szkoleniowego. W ramach projektu organizatorzy zapewniają materiały
szkoleniowe, catering oraz transport. Udział w projekcie jest
BEZPŁATNY.
Rekrutacja prowadzona będzie w listopadzie 2019 r. Zajęcia
rozpoczną się od stycznia 2020 r. Formularze zgłoszeniowe prosimy składać w Urzędzie Miejskim w Boguchwale (II piętro, pokój 34) lub w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA
6
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ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów (II piętro, pokój 218).
Dodatkowe informacje można uzyskać Urzędzie Miejskim
w Boguchwale pod nr telefonu 17 87 55 239 lub w Rzeszowskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego SA pod nr tel. 017 8676 216
RARR UM
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Przebudowa ul. Słowackiego zakończona
Zakończyła się przebudowa ponad 760-metrowego odcinka
ul. Słowackiego na Osiedlu Gaj w Boguchwale. Powstała nowa
jezdnia o szerokości 5,5 m, chodniki z kostki brukowej, pobocza
z elementami odwodnienia oraz oznakowanie dróg i urządzenia
bezpieczeństwa ruchu, a także wyniesione przejście dla pieszych
wraz z oświetleniem.
Realizacja zadania przyczyniła się do podniesienia poziomu jakości infrastruktury drogowej oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, łatwości dojazdu do posesji i komfortu użytkowania drogi.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 272 087,7 zł.
Środki na realizację projektu "Przebudowa drogi na Osiedlu
Koreja w Boguchwale w km od 0+006,7 do 0+769,05" pochodziły z ministerialnego programu - Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 1 363 252 zł oraz z budżetu Gminy Boguchwała w wysokości 908 835,07 zł.
UM

Nowe boisko wielofunkcyjne w Nosówce
Przy Szkole Podstawowej w Nosówce powstało nowe boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. Boisko przystosowane jest do uprawiania wielu dyscyplin sportowych,
między innymi piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i piłki
ręcznej. Obiekt ogrodzony jest siatką stanowiącą formę piłkochwytu.
Koszt inwestycji, która ma służyć nie tylko uczniom szkoły,
ale także mieszkańcom został sfinansowany z budżetu Gminy
Boguchwała i wyniósł ponad 213 000 zł.
UM

Remont alejek przy Pałacu Lubomirskich
Od niedawna teren przy Pałacu Lubomirskich w Boguchwale
otaczają alejki wyłożone nową kostką granitową. Pierwszy etap
remontu nawierzchni zostawał sfinansowany ze środków Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Wyremontowano
fragment od zabytkowej bramy, wzdłuż pałacu oraz plac przy
budynku, w którym swoją siedzibę ma Gminna Biblioteka Publiczna.

Aktualnie realizowany jest drugi etap wymiany nawierzchni,
który obejmuje blisko 40 metrowy odcinek. Rozpoczyna się on
przy budynku biblioteki, a kończy obok bramy od strony Rynku
Miejskiego. W kosztach tej inwestycji partycypuje Gmina Boguchwała, z której budżetu przeznaczono na ten cel kwotę 50 000
złotych.
UM
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Premier Mateusz Morawiecki w Boguchwale
7 października w Miejskim Centrum
Kultury w Boguchwale Premier Mateusz
Morawiecki spotkał się z kołami gospodyń
wiejskich. Prezes Rady Ministrów podziękował za przechowywanie polskiej kultury
i tradycji oraz odpowiadał na zadawane
przez zebranych pytania. Koła gospodyń
wiejskich, to miejsce gdzie przechowuje się
polską kulturę, polską tradycję i pod wieloma względami Polska nie była by dzisiaj
taka jak jest bez was - zwrócił się Prezes
Rady Ministrów do zebranych.
Na spotkaniu poruszony został także
temat niedoceniania pracy kobiety w rodzinie. Premier odniósł się również do roli
turystyki w gospodarce Polski, wspomniał
także o programach zaproponowanych
przez rząd takich jak ułatwienie dostępu do
leków dla seniorów. Prezes Rady Ministrów

odpowiadał również na pytania dotyczące
sytuacji w służbie zdrowia.
W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń zrzeszających kobiety z terenu
Gminy Boguchwała. Brali w nim udział
także przedstawiciele władz samorządowych gminy, od których Premier otrzymał
pamiątki związane z Boguchwałą.
źródło: PAP, fot. UM

Gminne ćwiczenia obronne

W dniach 7 i 12 października na terenie gminy przeprowadzono gminne
ćwiczenia obronne. Celem ćwiczeń było
sprawdzenie przygotowania wydzielonych zespołów administracji samorządowej do sprawnego przekazywania zadań
oraz funkcjonowania, a także działań
w różnych sytuacjach kryzysowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi.
Wprowadzenie głównych założeń ćwiczenia przedstawił Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol, który jednocześnie
powołał Sekretarza Gminy na kierownika
ćwiczenia. W pierwszym etapie przeprowadzono zajęcia teoretyczne w Urzędzie

Miejskim w Boguchwale polegające na
wypracowaniu spójnej koncepcji działania w wypadku zagrożenia i sytuacji kryzysowej. Oceny i podsumowania dokonał
Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Rzeszowie
Mariusz Tereszkiewicz.
Drugi etap zakładał symulację wielkoobszarowego pożar lasu w Lutoryżu.
W manewrach wzięły udział wszystkie
jednostki OSP z terenu gminy. Ćwiczenie
pozwoliło na sprawdzenie procedur działania służb ratowniczych, systemu łączności oraz organizacji dostarczania wody
jako środka gaśniczego na duże odległo-

ści. Ocenę i podsumowanie manewrów
strażackich dokonał mł. bryg. Robert
Sitek z Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Rzeszowie.
UM

Dodatkowe środki PFRON dla powiatu rzeszowskiego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększył dla powiatu rzeszowskiego ilość środków przeznaczonych
na rehabilitację społeczną i zawodową oraz działalność warsztatu
terapii zajęciowej o kwotę 129 777 zł. W związku z powyższym,
osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się jeszcze w roku bieżącym o dofinansowania na:
• zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
• zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
• likwidację barier w komunikowaniu się,
• likwidację barier technicznych
8
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Druki wniosków na realizację poszczególnych zadań są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
źródło: PFRON
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Środki z RPO województwa podkarpackiego
na doposażenie jednostki OSP w Niechobrzu
Sukcesem zakończył się udział drużyn
z OSP Niechobrz w XI Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych, które
odbyły się w Pogwizdowie Starym. Męska drużyna zakończyła rywalizację na
pierwszym miejscu, a żeńska była druga
w swojej grupie. W zmaganiach wzięło
udział 7 drużyn kobiecych i 12 męskich.
Rywalizowano w konkurencjach: ćwiczenie bojowe, bieg sztafetowy 7x50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie musztry.
Jednostka z Niechobrza wzbogaciła się
zatem o kolejne trofea, a do końca listopada w swoim przydziale bojowym będzie
mieć także nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN. Gmina Boguchwała uzyskała bowiem dofinansowanie
w kwocie 249 999,99 zł z RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona

środowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego, działania 4.1 Zapobieganie
i zwalczanie zagrożeń, typu projektów nr
4 - Zakup pojazdów specjalnych ochrony
przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych
i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP.
Pozostałe środki na zakup samochodu pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (350
000 zł), Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (60 000 zł), budżetu Gminy
Boguchwała (216 584 zł) oraz funduszy
własnych OSP Niechobrz (10 000 zł).
To nie jedyne środki finansowe, które w ostatnim czasie pozyskały jednostki
OSP z terenu Gminy Boguchwała. Każda
z nich otrzymała dofinansowanie w kwocie 5 000 zł w ramach promes przyznawa-

nych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Środki te mogą posłużyć
na prowadzenie działań związanych z propagowaniem zasad pierwszej pomocy, organizowaniem przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych i sportowych oraz szeregu
innych działań.
Działalność jednostek OSP wiąże się
nie tylko z udziałem w akcjach gaśniczych, ale także działaniami w zakresie
integracji środowiska mieszkańców. Przejawem tego jest pomoc strażaków podczas
organizowanych na terenie Gminy Boguchwała imprez kulturalnych i sportowych. Warto dodać, że w budżecie gminy
na 2019 r. w ramach środków z funduszy
osiedlowych i sołeckich na doposażenie
jednostek w sprzęt ppoż. przeznaczono
kwotę 86 500 zł.
UM, fot. UM, OSP Niechobrz

Kazimierz Siorek odznaczony Medalem Honorowym
im. Bolesława Chomicza

Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Boguchwale i jednocześnie Zasłużony Obywatel Gminy Boguchwała Kazimierz Siorek otrzymał jedno
z najwyższych odznaczeń pożarniczych
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza.
Medal został przyznany przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP
w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku. Wręczenia
dokonali wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz prezes Oddziału Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP Janusz Konieczny podczas uroczystości zorganizowanych w Podkarpackim
Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.
Serdecznie gratulujemy.
źródło i fot. PUW
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Gminne Obchody
101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości
Mieszkańcy Gminy Boguchwała spotkali się na uroczystości z okazji 101 Rocznicy
Odzyskania Niepodległości przez Polskę,
która odbyła się w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale. Było to wydarzenie poświęcone ojczyźnie i wolności.
W ramach obchodów odbył się koncert
„W stronę Niepodległej” w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa z udziałem
wokalistek z Sekcji Wokalnej 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.
Koncert poprowadziła Ewa Jaworska-Pawełek.
Tradycyjną wiązankę kwiatów pod pomnikiem Grunwaldu w Boguchwale złożyli przedstawiciele władz samorządowych
Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol,
Zastępca Burmistrza Justyna Placha-Adamska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
w Boguchwale Piotr Pustelny. Placówki
edukacyjne z terenu Gminy Boguchwała
włączyły się w ogólnopolską akcję śpiewania
„Mazurka Dąbrowskiego”, krzewiąc w ten
sposób postawy patriotyczne wśród dzieci
i młodzieży.
UM / MCK

Życzenia dla 100-latka

Do grona stulatków dołączył kolejny mieszkaniec Gminy Boguchwała. 6 października setne urodziny obchodził Pan Jan Pizło
z Nosówki. Z tej okazji Jubilata odwiedzili przedstawiciele władz
samorządowych - Sekretarz Gminy Krzysztof Lassota i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Magdalena Byjoś oraz przedstawicielka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

10
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Pan Jan zaskoczył zgromadzonych dobrym samopoczuciem,
pogodą ducha oraz poczuciem humoru. Jubilat posiada dwójkę dzieci, pięcioro wnuków i dziesięcioro prawnuków. Z okazji
pięknego jubileuszu 100 lat życia, życzymy Panu Janowi dalszego
dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności.
UM
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Jubileusz 300-lecia kościoła parafialnego w Zabierzowie
13 października obchodzono Jubileusz 300-lecia kościoła parafialnego w Zabierzowie. Uroczystości
rozpoczęła Msza Św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Jana Wątroby. W obchodach wzięli udział
księża z okolicznych parafii, a także Członek Zarządu Województwa
Podkarpackiego Maria Kurowska,
przedstawiciele władz samorządowych gminy – Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol, Zastępca
Burmistrza Justyna Placha-Adam-

ska, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Pustelny, Sekretarz
Gminy Krzysztof Lassota, a także
radni Rady Miejskiej i przedstawiciele instytucji działających na terenie parafii.
Pierwotny kościół parafialny
pw. Wszystkich Świętych wzniesiono z drewna. W 1624 r. został
on zdewastowany przez Tatarów.
Budowę obecnej świątyni rozpoczęto w 1719 r. Kościół ten konsekrował w 1732 r. sufragan prze-

myski bp Andrzej Pruski. Była to
nieduża, jednonawowa budowla
barokowa. W 1873 r. dobudowano
do niej kaplicę-mauzoleum właścicieli Nosówki: Dąbskich i Jędrzejowiczów. Przed wybuchem I wojny światowej ówczesny proboszcz,
ks. Marceli Sochański przedłużył
nawę kościoła i dobudował do niej
neobarokową wieżę oraz kaplicę
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
UM

Dzień Seniora w Dziennym Domu "Senior-WIGOR"
Dzień Seniora to szczególne święto,
święto ludzi starszych, którym należy się
szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia. Z tej okazji w Dziennym
Domu "Senior-WIGOR" w Racławówce
odbyły się uroczystości, do których, z pomocą pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale,
przygotowywali się sami Seniorzy. Nie
zabrakło śpiewu i tańców przy akompaniamencie Zespołu Nosowiany, jak również przedstawicieli Gminy Boguchwała
i MOPS. Życzenia zdrowia oraz pogody
ducha dla 10 podopiecznych placówki
złożyła Zastępca Burmistrza Boguchwały
Justyna Placha-Adamska.
Dzienny Dom "Senior-WIGOR" w Racławówce rozpoczął swoją działalność

w grudniu 2015 roku. Działa od poniedziałku do piątku przez osiem godzin
dziennie. Oferta placówki skierowana
jest do grupy nieaktywnych zawodowo seniorów w wieku 60+. Działalność
Domu "Senior-WIGOR" polega na zapewnieniu wsparcia seniorom poprzez
umożliwienie im korzystania z różnych
form aktywności adekwatnej do potrzeb
i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.
W placówce prowadzone są warsztaty
zajęciowe, które polegają na wykonywaniu rozmaitych czynności, do których
należą m.in. robótki ręczne, czy prace
domowe. Zajęcia te zaspokajają psychospołeczne potrzeby osób starszych,
podtrzymują zachowane umiejętności,
a także przeciwdziałają występowaniu

zaburzeń zachowania i dają poczucie
"bycia potrzebnym". W pracy z osobami starszymi często prowadzi się zajęcia
kulturalno-oświatowe oraz plastyczne.
Ciekawą formą pracy są także zajęcia
kulinarne, podczas których osoby starsze mają możliwość gotowania różnych
potraw.
Dwa razy w tygodniu wyznaczony jest
także czas na zajęcia aktywności ruchowej oraz sportowo-rekreacyjne. Ćwiczenia ogólnousprawniające mają na celu
utrzymanie dobrej sprawności fizycznej. Można zatem zauważyć, że pobyt
w Dziennym Domu "Senior-WIGOR"
przynosi określone korzyści osobom
starszym.
UM/ MOPS
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XIV Jesienna Giełda Ogrodnicza
W dniach 5-6 października na terenie
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyła się XIV Jesienna Giełda
Ogrodnicza połączoną z Podkarpackim
Świętem Winobrania 2019 i III Ogólnopolską Wystawą Królików. W Boguchwale zaprezentowały się firmy i instytucje
działające w rolnictwie i przemyśle owocowo-warzywnym. Podczas giełdy rozstrzygnięto konkursy „Najlepszy produkt
podkarpacki”, „Jesienna kompozycja
kwiatowa”, „Ocena konsumencka wina”
i „Agroliga 2019”. Nie zabrakło występów
muzycznych, a gwiazdą giełdy był Kabaret
Rak.
Jednym z uczestników giełdy była także
Komisja Europejska. W specjalnej strefie
zwiedzający mogli sprawdzić swoją wiedzę
na temat Unii Europejskiej, krajów członkowskich oraz własnego regionu i wygrać
w kole fortuny atrakcyjne nagrody, w tym
słoiczki z podkarpackim miodem spadziowym. Ten produkt, będący chlubą Podkarpacia, uzyskał w 2010 roku jeden z trzech
znaków europejskiego systemu ochrony
produktów regionalnych i tradycyjnych Chroniona Nazwa Pochodzenia. W strefie
był także dostępny punkt, gdzie wszyscy
chętni mogli zdobyć informacje z pierwszej ręki od obecnych na miejscu ekspertów, którzy udzielali informacji zarówno
na temat Unii Europejskiej, jak i dostępnych aktualnie programów wsparcia dla
mieszkańców wsi na promocję lokalnej
przedsiębiorczości.
UM / primum.pl

Jesienne sprzątanie brzegu Wisłoka

Cenna inicjatywa Braci Wędkarskiej
z Koła nr 13 PZW w Boguchwale. W minioną sobotę o poranku wędkarze sprzątali teren Krzaków Przysieckich, żwirowni
w Zwięczycy, kładki tzw. "ławy" oraz brzeg
Wisłoka po tzw. boguchwalskiej stronie.
– To już wędkarska tradycja, że systematycznie dbamy o otoczenie Wisłoka.
Akcja od kilku lat wpisała się w plan pracy naszego koła. Wędkarze z Boguchwały
zarówno na wiosnę, jaki później w jesie-
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ni, porządkują teren w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. To potrzebna inicjatywa,
gdyż nasi wolontariusze zawsze zbierają
kilkadziesiąt worków pełnych śmieci.
W ten sposób działamy na rzecz ochrony przyrody i środowiska – podsumował
Wiesław Pociask, prezes Koła nr 13 PZW
w Boguchwale.
Wędkarze podczas swojej pracy, wydobyli plastikowe opakowania po różnych
produktach, szklane butelki i słoiki, folie,

a także sporo innych rzeczy. Śmieci na
etapie zbiórki zostały poddane segregacji.
Worki na selektywną zbiórkę odpadów
zostały szybko zapełnione. Po godzinie
pracy przyczepka wypełniona workami
z odpadami została przewieziona do Zakładu Gospodarki Komunalnej GOKOM
w Boguchwale. Śmieci przekazano do dalszej utylizacji.
autor i foto: Rafał Białorucki
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Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej

19 października w Zespole Szkół
w Kielanówce odbyły uroczystości
związane z otwarciem i poświęceniem
nowej części szkoły oraz gminnymi
obchodami Dnia Edukacji Narodowej.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz Boguchwały Wiesław
Kąkol, Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Pustelny oraz dyrektor szkoły Mariusz Kalandyk. W ramach uroczystości
przedstawiono historię szkoły w Kielanówce, a uczniowie zaprezentowali program artystyczny.
Główną część przebudowy Zespołu
Szkół w Kielanówce stanowiła rozbudowa i nadbudowa budynku od strony

północnej, w wyniku której powstał
dwukondygnacyjny obiekt. Budynek zyskał m.in. nowe sale dydaktyczne, przeszklony łącznik, patia, pomieszczenia
gospodarcze i magazynowe. Całkowity
koszt wszystkich etapów przebudowy
szkoły to ponad 4 mln zł.

Podczas obchodów wręczone zostały
również nagrody Burmistrza Boguchwały
za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Nagrody otrzymało 6 pedagogów z gminnych placówek
oświatowych.
UM

50 lat Przedszkola Publicznego w Boguchwale
25 października Przedszkole Publiczne w Boguchwale świętowało jubileusz
50-lecia działalności. W uroczystościach
wzięli udział m.in. przedstawiciele władz
samorządowych - Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol oraz Przewodniczący
Rady Miejskiej Piotr Pustelny, proboszcz
parafii w Boguchwale ks. Mariusz Mik,
prezes ZPE ZAPEL Roman Leśniak, prezes Banku Spółdzielczego w Niechobrzu
Barbara Pasierb, dyrektorzy placówek
oświatowych z terenu gminy oraz insty-

tucji oświatowych i kulturalnych.
Tradycyjnie przekazane zostały gratulacje oraz życzenia dalszego rozwoju
boguchwalskiej placówki. Specjalnie
na tą okazję dzieci wraz z nauczycielami przygotowały program artystyczny.
Gratką był także występ samych rodziców i pracowników przedszkola.
Przedszkole powstało przy Zakładach Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL na potrzeby pracowników zakładu.
Było drugą tego typu placówką na te-

renie Boguchwały, a swoją działalność
rozpoczęło w roku szkolnym 1969/70.
Przedszkole rozwijało się etapami. Początkowo składało się z 2 oddziałów,
a w roku 1973 ich liczba wzrosła do
trzech. W roku 1978 w przedszkolu
funkcjonowały już 4 oddziały. Obecnie
do 6 oddziałów przedszkola uczęszcza
ponad 130 dzieci. Placówka zatrudnia
22 pracowników.
UM

WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE

13

EDUKACJA

Nowe metody, nowa szkoła –
kolejny krok ku maturze międzynarodowej w Liceum
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale to
szkoła wyjątkowa pod każdym względem. W ofercie edukacyjnej LOBu, (tak
już przyjęło się i utarło nazywać boguchwalską szkołę średnią), od niemalże
dekady uczniowie rokrocznie znajdują
coś nowego i ciekawego. Wzrastająca
w siłę, ale i świadoma potrzeb coraz bardziej wymagającej młodzieży kadra, wychodzi naprzeciw potrzebom czasu oraz
uczniów. Tradycją Liceum stało się już
pisanie projektów i zmagania nauczycieli
w walce o przyznanie miejsc w różnego
rodzaju międzynarodowych przedsięwzięciach edukacyjnych.
Również w roku szkolnym 2018/2019
nauczyciele LOBu po raz kolejny wzięli
udział w zagranicznych kursach i szkoleniach. Cykl szkoleń objął sześcioro
nauczycieli różnych przedmiotów oraz
dyrektora szkoły. Wyjazdy były częścią
projektu pod nazwą: „Nowe metody,
nowa szkoła”, realizowanego w ramach
akcji KA1 programu Erasmus+ „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.
Podczas ferii zimowych w okresie od
11 do 22 lutego 2019 r. dwie nauczycielki: pani Zofia Machnicka oraz pani
Alicja Dereń uczestniczyły w międzynarodowym szkoleniu na Malcie: „CLIL
– Methodology & ICT-Tools for Teacher
working with CLIL”. Celem kursu było
podniesienie efektywności zintegrowanego nauczania przedmiotu i języka.
Polegał on na wprowadzeniu zasad CLIL
i analizowaniu technik nauczania, w tym
również jakże ważnej implementacji
nowoczesnych technologii w nauczanie
dwujęzyczne. Uczestnikami identycznego kursu („CLIL – Methodology & ICT-Tools for Teacher working with CLIL”)
w czasie wakacji, w okresie od 1 do 12
lipca, tym razem w Brighton w Wielkiej
Brytanii, było dwóch nauczycieli: pan
Omar Cardenas oraz pan Bogdan Maciesowicz. Nauczyciele wrócili wyposażeni
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w praktyczne narzędzia online przeznaczone do pracy
z CLIL oraz bogatsi o wiedzę dotyczącą pomocy dydaktycznych zaprojektowanych specjalnie do wykorzystania w tej
metodzie nauczania.
W okresie od 15 do 26 lipca 2019 r.,
w intensywnych kursach ukierunkowanych na podniesienie jakości kształcenia, realizowanych w Dublinie w Irlandii
uczestniczyły panie: Agnieszka Czarnik
i Małgorzata Buczek-Kowalik oraz dyrektor szkoły, pan Michał Figura. Doktor Buczek-Kowalik doskonaliła swoje
kompetencje z zakresu nauczania dwujęzycznego, biorąc udział w praktycznych
ćwiczeniach z zastosowaniem metod
aktywizujących. Pani Czarnik wraz z dyrektorem - doktorem Figurą, poszukiwali
z kolei inspiracji do dalszego sukcesywnego doskonalenia oferty
edukacyjnej Liceum. Kurs
„Educating for the 21st
Century: Re-imagining our
Schools for our Children’s
Future” odnosił się do zagadnień nauczania w środowisku dwujęzycznym i wielokulturowym. Sporo uwagi
poświęcono także wykorzystaniu nowoczesnych technologii w nauczaniu, podkreślając przy tym wagę
odpowiednio realizowanej
edukacji w odniesieniu do
przyrody i społecznego środowiska, zarówno lokalnego
jak i globalnego. Nie zabrakło też miejsca na wspólne,
wielokulturowe (z uwagi na
kraje pochodzenia uczestników kursu), kształtowanie
modelu nauczyciela i ucznia
XXI wieku.
Umiejętności
nabyte
podczas kursów, doświadczenia jakimi podzielili się

nauczyciele z innych szkół, z innych krajów oraz poczynione podczas wspólnych
rozmów refleksje, z pewnością dodały
skrzydeł nauczycielom LOBu. W nowym
roku szkolnym, 2019/2020, w drodze ku
realizacji kolejnego celu rozwojowego
szkoły, jakim jest matura międzynarodowa, będą oni do swoich sprawdzonych
już, efektywnych metod pracy, dodawać
nowo pozyskaną wiedzę, czyniąc w ten
sposób Szkołę jeszcze bardziej atrakcyjną
- „jedyną taką na Podkarpaciu”.
Agnieszka Czarnik
Komisja Europejska oraz Narodowa
Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą
odpowiedzialności za umieszczoną tu zawartość merytoryczną.
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Nasi uczniowie ponownie na podium zawodów
lekkoatletycznych w Czechach
Już po raz dziewiąty uczniowie z terenu
Gminy Boguchwała brali udział w Międzynarodowych Zawodach Lekkoatletycznych o Puchar Starosty Bystrzycy nad
Pernsztejnem w Czechach. Wyjazd młodych sportowców został zorganizowany
w ramach współpracy partnerskiej obu
samorządów.
W dniach 2-4 października gminę reprezentowali uczniowie ze szkół podstawowych
z Boguchwały, Racławówki, Niechobrza,
Nosówki, Woli Zgłobieńskiej, Zgłobnia,
Kielanówki oraz boguchwalskiego Liceum Ogólnokształcącego. Zawody otworzył Starosta Bystrzycy nad Pernsztejnem
Karel Paciska, a naszą drużynę wspierali
przybyli na tegoroczne zawody Sekretarz
Gminy Krzysztof Lassota, kierownik Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego Agnieszka
Mazur oraz dyrektor Szkoły Podstawowej
w Racławówce Andrzej Niedziałek.

Gminę Boguchwała reprezentowali:
Karina Sanek, Agnieszka Mardacz, Natalia Szczepek, Julia Sowa, Jagoda Pałucka,
Amelia Jarosz, Julia Wójcik, Julia Worek,
Aleksandra Żuczek, Daria Cieśla, Ksawery Bieryt, Alan Stanek, Oliwier Angerman, Sebastian Arciszewski, Filip Warzocha, Bartosz Kornecki, Kamil Panek,
Arkadiusz Stefański, Jakub Kurc. Trenerami reprezentacji gminy byli Małgorzata
Wojtowicz, Paweł Czach i Artur Bilski.
Zawodnicy zmagali się w biegach na
60 m, 600 m i 800 m, sztafecie mieszanej 4 x 150 m, skoku w dal, skoku wzwyż
i pchnięciu kulą. Młodzi sportowcy bardzo ambitnie rywalizowali z uczniami ze
szkół z Czech, Słowacji i Węgier, wzajemnie się wspierając. Z tegorocznych zawodów nasi reprezentanci przywieźli cztery
srebrne medale. Oprócz zmagań sportowych uczniowie mieli okazję podziwiać

uroki Moraw, zwiedzając m.in. Jaskinię
Punkvy i Przepaść Macochy.
Gratulujemy wszystkim naszym sportowcom osiągniętych wyników i godnego
reprezentowania naszej gminy.
Wyniki: sztafeta Mieszana 4x150 m. II
miejsce - Natalia Szczepek, Amelia Jarosz,
Ksawery Bieryt, Alan Stanek, skok w dal
dziewcząt: II miejsce - Amelia Jarosz, bieg
na 60 m chłopców: II miejsce - Alan Stanek, skok wzwyż dziewcząt: II miejsce Amelia Jarosz, bieg na 800 m chłopców: V
miejsce - Bartek Kornecki, bieg na 600 m
dziewcząt: V miejsce - Ola Żuczek, bieg na
60 m dziewcząt: V miejsce - Jagoda Pałucka, skok w dal chłopców: VI miejsce - Arciszewski Sebastian, pchnięcie kulą: VIII
miejsce - Ksawery Bieryt.
Paweł Czach,
UM

Projekt w zgodzie z naturą

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Boguchwała oraz Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja”
realizowały projekt „W zgodzie z naturą”. Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców poprzez ich aktywizację
i podniesienie kompetencji z uwzględnieniem działań proekologicznych.
Projekt podzielony został na dwa etapy. Na zajęciach warsztatowych,
które odbywały się od 21 czerwca w Miejskim Centrum Kultury zostały
wykonane prace i obrazy o tematyce przyrodniczej z wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do recyklingu (folie, butelki plastikowe, przeterminowane artykuły spożywcze, kasza, ryż, pestki dyni z użyciem krepiny
jako barwnika oraz kamienie).
Drugim etapem realizacji projektu był wyjazd w Bieszczady, do miejscowości Leszczowate, gdzie pod kierunkiem zawodowych fotografów
w lasach świerkowo-jodłowych podopieczni Stowarzyszenia wykonywali
zdjęcia o tematyce przyrodniczej. Celem tego wyjazdu było uzmysłowienie
faktu, że wiele tracimy kiedy nie segregujemy śmieci, tylko wrzucamy je do
kosza. Organizatorzy chcieli także zaprezentować fotografię jako sztukę.
Wystawa prac odbyła się 5 października w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale. Została ona połączona ze spotkaniem organizowanym
przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, podczas którego podsumowano projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich operacja pt. „W Zgodzie z Naturą”. W spotkaniu uczestniczyły władze samorządowe Gminy
Boguchwała, a także przedstawiciele MCK oraz LGD „Trygon”.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym Gminy Boguchwała, fot. UM
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Boguchwała w obiektywie aparatu i kamery
27 października w Miejskim Centrum
Kultury w Boguchwale odbyło się spotkanie, podczas którego promowano album
„Gmina Boguchwała - Twoje miejsce inspiracji”. Przedpremierowo wyświetlono
film o Gminie Boguchwała z cyklu „Z Andrusem po Galicji”. W wydarzeniu wzięło
udział ponad 400 osób.
Album powstał w ramach projektu
realizowanego przez Stowarzyszenie Kobiet „Kultura Razem z Tradycją” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
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Informacje dotyczące realizacji tego projektu oraz innych inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie przedstawiła
Marzena Dziemira.
O samym albumie opowiedzieli Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale Damian Drąg, odpowiedzialny
za teksty i opracowanie redakcyjne, a także
autor większości ujętych w albumie zdjęć
Tadeusz Poźniak, znany w regionie fotograf zamieszkujący teren gminy. Na blisko
200 stronach publikacji autorzy starali się
uwiecznić to, co w Gminie Boguchwała najlepsze, najciekawsze i najpiękniejsze, a także

przedstawić pasjonatów, artystów, regionalistów i animatorów życia kulturalnego.
"Z Andrusem po Galicji" to cykl filmów prezentujących miasta Podkarpacia
i Małopolski, których gospodarzem jest
Artur Andrus - znany widzom w całej
Polsce dziennikarz, artysta kabaretowy,
poeta, ale również Mistrz Mowy Polskiej.
Producentem, reżyserem i scenarzystą
filmów jest Tomasz Paulukiewicz, który
opowiedział zgromadzonym w MCK o całym cyklu oraz pracy przy boguchwalskim
odcinku.
UM
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Stało się już tradycją, że Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale przyłącza się każdego roku do ogólnopolskiej
akcji „Noc Bibliotek”. Oczywiście, z bardzo atrakcyjnym programem, w którym
każdy znajdzie coś dla siebie.
Tak też było w sobotę 26 października
2019 roku, kiedy to o 16.00 boguchwalska
książnica witała w swojej siedzibie pierwszych sympatyków bibliotecznych animacji kulturowych. A zaczęło się jak zwykle
od programu dla najmłodszych czytelników. „Śpiewająca Biblioteka z Babcią
Grunią” zaprezentowała młodej widowni literacką twórczość Edyty Zarębskiej
dla milusińskich, ilustrowaną muzycznie
przez Roberta Zarębskiego i plastycznie
– przez samą autorkę. Ileż było przy tym
zabaw, konkursów i melodyjnych rymów.
Dla małych uczestników spotkania autorskiego, reprezentujących biblioteczny
fanklub „Małej Książki”, była to nie tylko
godzina radości z wartościową literaturą, ale także okazja do zakupu książeczek
z autografem Edyty Zarębskiej.
A był to dopiero początek atrakcji, które tej wyjątkowej nocy czekały na czytelników w Rezydencji Literackiej Boguchwały. Pamiątkowe certyfikaty, niespodzianki
dla milusińskich w „Skrzyni pełnej skarbów”, tematyczna sesja fotograficzna czy
też zabawa „Znajdź swój prezent!” zapowiadały wspaniałą zabawę, która dla wielu
uczestników bibliotecznego wydarzenia
nie miała końca.
Pod osłoną nocy można było zwrócić
przetrzymane książki i wypożyczyć nowe,
rekomendowane przez bibliotekarki. Podczas tego wydarzenia dobra książka była
na wyciągnięcie ręki. Warto było z tej
oferty skorzystać i czytać, czytać…
Wspólne czytanie wiersza „Wierszowiązałki” Joanny Mueller połączyło
wszystkich sympatyków Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale, którzy tej

Noc Bibliotek 2019
nocy aktywnie uczestniczyli nie tylko
w warsztatach „Ceramiczne pióro literackie”, prowadzonych przez Katarzynę Być,
ale także świętowali swoje czytelnicze
sukcesy. Bo boguchwalska biblioteka tej
magicznej nocy pamiętała o wszystkich
swoich sympatykach, a zwłaszcza o tych,
którzy aktywnie uczestniczyli w czytelniczych konkursach.
Podczas Gali Konkursowej uhonorowano najlepszych z najlepszych w konkursach plastycznych „Stanisław Moniuszko
– twórca polskiej opery narodowej” i „Ja
za 20 lat”. Doceniono także zaangażowanie dzieci w projektowaniu wakacyjnych
„Pocztówek z Książką w tle”, prezentując
publiczności te najbardziej oryginalne.
Moc wrażeń dostarczyło także rozstrzygniecie konkursów literackich „Wyprawa
do Książkolandii…” i „Wybieram… Wakacje z Książką!”, które uaktywniły czytelniczo 118 uczniów szkół podstawowych
z Gminy Boguchwała.
Warto było tej październikowej soboty być razem z boguchwalską biblioteką, by świętować jej kolejny sukces
edytorski – płytę zespołu Buen Camino
„Niepewność… do czego służy Niebo?”,
prezentowaną przez artystów poetyckim
koncertem, podczas którego wspaniałych
melodii nie brakowało, ani też pięknych
strof Janusza Koryla – poety, rodem z Boguchwały.
autor: Irena Jakubiec, fot. UM, GBP

Polska pokonała Ukrainę na IzoArenie
Polska pokonała Ukrainę 5:0 w meczu reprezentacji U-14, który został rozegrany 19
października na boguchwalskiej IzoArenie.
W biało-czerwonych barwach po raz pierwszy wystąpili zawodnicy z rocznika 2006,
prowadzeni przez trenerów Bartłomieja Zalewskiego i Marcina Dornę. Do przerwy Polacy wygrywali 1:0 po bramce Karola Borysa
z 18 minuty meczu. Po zmianie stron kibice
obejrzeli jeszcze cztery trafienia dla Reprezentacji Polski. Hat-tricka ustrzelił Oskar
Tomczyk, a jedną bramkę zdobył Mateusz
Sitek.
Boguchwalski stadion po raz kolejny
okazał się szczęśliwy dla Reprezentacji Pol-

ski. Był to czwarty w historii międzynarodowy mecz na IzoArenie i czwarty, który
zakończył się zdecydowanym zwycięstwem
"biało-czerwonych".
UM
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Kolarze Lubczy wygrali klasyfikację drużynową w Cyklokarpatach
Team kolarski SST Lubcza został zwycięzcą
klasyfikacji drużynowej w prestiżowym cyklu
Cyklokarpaty 2019. Zawodnicy zajęli także wysokie miejsca indywidualne.
Na tegoroczny cykl składało się 12 wyścigów
rozgrywanych w południowej części Polski.
Kolarze Lubczy już od samego początku prowadzili w klasyfikacji drużynowej i po raz pierwszy w historii cyklu zostali jego zwycięzcami.
Wyprzedzili ponad 295 teamów z całego kraju.

Punkty w „drużynówce” zdobywali Mateusz
Hałajko, Jacek Kłeczek, Sławomir Dziwisz, Jan
Miłek, Adam Kawula, Andrzej Miłek i Paweł Jabłoński. Oprócz tego kolarze Lubczy zajęli wysokie miejsca indywidualne w poszczególnych
kategoriach wiekowych. W całym sezonie wykazali się dużą determinacją, niejednokrotnie
kończąc wyścigi po upadkach na trasie. Ceremonia wręczenia nagród nastąpiła podczas finałowego wyścigu cyklu w miejscowości Rzyki.
Wyniki teamu SST Lubcza w Cyklokarpatach 2019:
Klasyfikacja drużynowa OPEN: 1 miejsce
Team SST Lubcza. Dystans Hobby: Alicja Nerc
- kategoria HK3 2 miejsce, Magdalena Kłeczek
- kategoria HK4 2 miejsce, Krystyna Miłek – kategoria HK4 4 miejsce, Tadeusz Bieniek – kategoria HM6 2 miejsce, Filip Stasicki – kategoria
HM0 4 miejsce, Krystian Walytek – kategoria
HM1 7 miejsce, Artur Masłowski – kategoria HM3 13 miejsce, Artur Szubski – katego-

ria HM2 12 miejsce. Dystans Mega: Sławomir
Dziwisz – kategoria MM3 1 miejsce, Jan Miłek
– kategoria MM1 1 miejsce, Andrzej Miłek –
kategoria MM4 2 miejsce, Tomasz Radziejowski – kategoria MM5 4 miejsce, Paweł Jabłoński
– kategoria MM3 10 miejsce. Dystans Giga: Mateusz Hałajko – kategoria GM3 2 miejsce, Jacek
Kłeczek – kategoria GM4 3 miejsce.
SST Lubcza, fot. Cyklokarpaty

Sportowo i Turystycznie

San Marino - miasto w chmurach. Wyjazd
na południe Europy był związany z uczestnictwem Zespołu Rajdowego Hoffman
w 17. Rally Legend. Był to rajd samochodowy, w którym uczestniczyło prawie 170 załóg z całego świata. Z Polski miało być pięć
ekip, jednak docelowo przyjechały trzy. Dwie
z Krakowa i nasza z Boguchwały. Stratowaliśmy historycznym Saabem 96 V4 Rally.
Aby wziąć udział w rajdzie, oprócz nas
zawodników potrzebowaliśmy załogę do
pomocy technicznej i organizacyjnej. Jako
zawodnicy na miejscu musieliśmy być wcześniej, więc podzieliliśmy się na dwie części.
Zmusiło nas to do policzenia kosztów przejazdu samochodem i samolotem. Okazało
się, że zakup biletów i wypożyczenie auta
na miejscu było takie samo jak wyjazd własnym samochodem. W ten sposób zyskaliśmy dwa dni na zwiedzanie, w zamian za
monotonną jazdę. Tutaj rada dla wszystkich
bukujących auta w systemie internetowym.
Nie warto brać ubezpieczenia podczas rezerwacji, bo w większości krajów nie jest
to prawidłowo respektowane. Warto zakupić ubezpieczenie na miejscu podczas odbioru auta. Ubezpieczenie jest konieczne,
aby w przypadku potencjalnych uszkodzeń
uniknąć nerwowej atmosfery i nie stracić
dodatkowych pieniędzy.
Celem naszego wyjazdu była Republika
San Marino. Kraj, który wielkością nie grzeszy będąc o 1/3 mniejszym od naszej gminy
Boguchwały. Państwo to zostało założone
przez świętego Maryna w 301 roku. Maryn
jako chrześcijanin miał się skryć na szczy-
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tach góry Monte Titano przed prześladowcami. Na wierzchołkach wspomnianej góry
o wysokości ponad 700 m n.p.m. znajduje
się miasto o tej samej nazwie co państwo
San Marino z trzema zamkami obronnymi.
Tutaj należy dodać, że najbliższe lotnisko
od San Marino jest w Rimini (około 25 km).
W Rimini, lub okolicy można łatwo znaleźć
bazę noclegową, szczególnie w październiku kiedy już nie ma sezonu. Pogoda w tym
czasie jest idealna do zwiedzania. Oprócz
San Marino warto zobaczyć samo Rimini,
Pesaro, czy miasto-fortecę Gradara. Polecam obiad w Gradara i wycieczkę po starych uliczkach tej warowni. Dla wielbicieli
Dantego też jest nie lada gratka, bo w murach średniowiecznej twierdzy miała się wydarzyć tragiczno-miłosna historia Paola
i Franceski da Rimini, których potem poeta
zobrazował w utworze Boskiej Komedii.
Podczas pobytu przygotowywaliśmy się
do rajdu wykonując zapoznanie z trasą. Nie
było wtedy czasu na zwiedzanie, jednak
w pierwszym dniu rajdu podczas nocnych
odcinków mieliśmy przerwę na bufet. Organizator bardzo nas zadziwił, kiedy trasa,
tzw. dojazdówka do PKC (Punktu Kontroli
Czasu) znajdowała się w ciasnych uliczkach
najstarszej części San Marino. Wjechaliśmy
tam rajdówką, a poczęstunek był w formie
szwedzkiego stołu w dobrej restauracji. Był
to miły gest, bo nie spotyka się takich wygód w ferworze rajdowej walki. Przy okazji
mogliśmy zobaczyć przepiękny widok rozświetlonych miast w ciemną noc.
Do centrum turystycznego na szczycie
można dostać się samochodem, lub chociażby dla atrakcji pojechać w wagoniku kolejką linową. Niezależnie od aury można się
cieszyć różnymi atrakcjami. My trafiliśmy
raz na mgłę, a raz na przejrzystą, słoneczną
pogodę. Podczas mgły nie widzieliśmy na
odległość, jednak chmury w które można
było wejść nadawały ciekawego klimatu.
Koniecznością było odwiedzenie wszystkich trzech wież – zamków, w których obo-

wiązuje biletowanie. Warto wtedy kupić bilet obejmujący całość, bo jest taniej. W San
Marino niektóre towary można nabyć w niższych cenach bo są zwolnione z podatków.
Do takich należą wyroby skórzane, zegarki,
okulary, perfumy. Jednak to trzeba sprawdzać indywidualnie. Faktem jest, że w całych
Włoszech jak i w San Marino można się gustownie ubrać i dobrze, to znaczy smakowicie zjeść.
Samo miasto mogę spokojnie polecić
osobom z dziećmi, lub starszym. Studenci
też coś mogą znaleźć dla siebie. Trochę zaangażowania w internecie może procentować zakupem biletów na samolot za kilkadziesiąt złotych. Po okolicy można poruszać
się autobusami, a żywić się w niedrogich
barach typowych dla południowców.
Tylko jedno należy zapamiętać. W godzinach od 14 do 17 wszystko jest zamknięte.
Włosi, oraz Sanmaryńczycy idą wtedy na
obiad i późniejszą sjestę. Sklepy, restauracje,
bary, nawet sieciówki są nieczynne.
A wspominając uczestnictwo w rajdzie.
Cały nasz zespół składał się z pięciu osób
w większości pochodzących, lub mieszkających w naszej gminie. Byliśmy jedyną
polską załogą, która ukończyła rajd. Poznaliśmy wielu pasjonatów tego sportu i skosztowaliśmy kawy w wielu miejscach. Jednak
najbardziej smakowała kawa w okolicy rampy startowej, kiedy przygotował ją włoski
barista, ale w filiżankach z Boguchwały.
Paweł Hoffman,
ot. Jakub Rozmus

