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Władze Rzeszowa podjęły 
kolejną próbę poszerzenia gra-
nic miasta kosztem Gminy Bo-
guchwała. W związku z  tym od 15 
do 26 lutego 2021 r. prowadzone są 
konsultacje z mieszkańcami Gminy 
Boguchwała w sprawie przyłączenia 
do miasta Rzeszowa części sołectwa 
Racławówka - "Racławówka Doły" 
oraz sołectwa Kielanówka.

Konieczność przeprowadzenia 
konsultacji wynika z  uchwał Rady 
Miasta Rzeszowa nr XL/832/2020 
i XLI/853/2020.

Konsultacje przeprowadzane są  
w  formie ankiet, w  tym elek-
tronicznych. Ankieta w  formie 
elektronicznej dostępna jest na 
stronie internetowej Gminy  
Boguchwała www.boguchwala.pl  
oraz na stronie www.konsultacje.
boguchwala.pl.

Ankieta w  formie papierowej 
dostępna jest od poniedziałku do 
piątku w:
• Urzędzie Miejskim w  Bogu- 

chwale, Boguchwała, ul. Su-
szyckich 33, w  godzinach 07:30-
15:30,

• Miejskim Centrum Kultury 
w  Boguchwale, Boguchwała, ul. 
Plac Rynek 2, w godz. 13:00-17:00,

• Centrum Promocji Dziedzictwa 
Kulturowego w  Niechobrzu 
(Remiza), Niechobrz 924, w godz. 
13:00-17:00,

• Lokalnym Ośrodku Kultury 
"Razem" w  Niechobrzu, filia 
w Lutoryżu, Lutoryż 189, w godz. 
13:00-17:00,

• Lokalnym Ośrodku Kultury 
"Razem" w  Niechobrzu, filia 
w Zarzeczu, Zarzecze 128, w godz. 
13:00-17:00,

• Budynku Wielofunkcyjnym 
w Mogielnicy, Mogielnica 209e 
(stadion), w godz. 13:00-17:00,

• Lokalnym Ośrodku Kultury 

"Wspólnota" w  Zgłobniu, Zgło-
bień 77, w godz. 13:00-17:00,

• Lokalnym Ośrodku Kultury 
"Wspólnota" w  Zgłobniu, filia 
w  Kielanówce, Kielanówka 315, 
w godz. 13:00-17:00,

• Lokalnym Ośrodku Kultury 
"Wspólnota" w  Zgłobniu, filia 
w  Woli Zgłobieńskiej, Wola 
Zgłobieńska 141, w  godz. 13:00-
17:00,

• Lokalnym Ośrodku Kultury 
"Wspólnota" w  Zgłobniu, filia 
w Racławówce, Racławówka 147, 
w godz. 13:00-17:00,

• Lokalnym Ośrodku Kultury 
"Wspólnota" w  Zgłobniu, filia 
w  Nosówce, Nosówka 129, 
w godz. 13:00-17:00.

Uprawnionymi do udziału 
w  konsultacjach są osoby za-
mieszkałe na terenie Gminy Bo-
guchwała. Mieszkaniec Gminy 
Boguchwała jest uprawniony do 
oddania głosu tylko jeden raz, 
w  formie papierowej lub elektro-
nicznej.

Udział w  konsultacjach polega 
na udzieleniu odpowiedzi na 
pytania:
• Czy jesteś za przyłączeniem do 

miasta Rzeszowa części sołectwa 
Racławówka – "Racławówka 
Doły",

• Czy jesteś za przyłączeniem 
do miasta Rzeszowa sołectwa 
Kielanówka,

Oddany głos jest ważny, 
jeżeli w  ankiecie konsultacyjnej 
zostaną podane dane dotyczące 
uprawnionego do udziału w  kon- 
sultacjach oraz zostanie po-
stawiony w polu kwadratu znak X 
przy jednej z  trzech odpowiedzi 
- "Jestem przeciw", "Jestem za", 
"Wstrzymuję się", przy co najmniej 
jednym pytaniu konsultacyjnym.
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Jesteśmy w trakcie kolejnych konsultacji społecznych. 
Teraz w sprawie przyłączenia Kielanówki i Racławówki 
Doły do Rzeszowa. Konsultacje ważne, bo od nich zależy 
w dużym stopniu jak będziemy się dalej rozwijać jako 
cała gmina. Konsultacje, które są wynikiem zachłanno-
ści Rzeszowa, a właściwie już byłego Prezydenta. O tym, 
że w Rzeszowie zmiana musi nastąpić w niedługim czasie 
wiedzieliśmy wszyscy. Wiedzieliśmy też i wiemy, że posze-
rzanie Rzeszowa było dla Prezydenta Ferenca priory-
tetem nie do końca uzasadnionym gospodarczo, ale na 
pewno słusznym i nośnym marketingowo. Odczuliśmy 
to też już raz na własnej skórze tracąc Zwięczycę. Dzisiaj 
odczuwa to też Zwięczyca – dzielnica przez Rzeszów nie-
mal zapomniana. Prezydent abdykował zostawiając temat 
konsultacji w toku, zostawiając też mnóstwo, mniej lub 
bardziej, realnych obietnic. Kto zostanie kolejnym pre-
zydentem Rzeszowa i jaką będzie miał strategię, tego nie 
wiemy. Ale może być różnie. Nowy włodarz Rzeszowa -  
zadłużonego, bez strategicznych inwestycji drogowych, ale 
też kubaturowych, z przerośniętymi kosztami i na domiar 
złego pomiędzy dwiema perspektywami finansowymi UE, 
a więc bez szybkiej wizji dopływu unijnej gotówki będzie 

szukał spektakularnych sukcesów na już. Poszerzanie gra-
nic Rzeszowa chociażby tylko dla marketingu może stać 
się bardzo atrakcyjne. Będzie to przecież jakiś sukces. 
Sukces z którego nikt ani gospodarczo ani finansowo nie 
skorzysta  – ale odnotowany będzie. Przyłączenie chociaż-

by Kielanówki z 1700 mieszkańcami, przy spadku liczby 
mieszkańców Rzeszowa tylko w 2020 r. o 2000 osób, nicze-
go w Rzeszowie nie zmieni. Kielanówka czy Racławówka 
Doły też na przyłączeniu nie skorzysta, bo Rzeszów po-
trzebuje rozwiązania nawarstwionych, a sprytnie zamia-
tanych przez lata pod dywan problemów wewnętrznych. 
Wiedzieliśmy o nich ale nikt głośno nie mówił, bo krysta-
liczny obraz Prezydenta był nie do podważenia. Ale wy-
starczyło kilka dni od abdykacji, żeby pojawiły się pierw-
sze rysy i to nie z zewnątrz, ale z samego Rzeszowa. Bo 
Rzeszów ma mnóstwo problemów, których już dzisiaj nie 
będzie miał kto przypudrować świątecznym oświetleniem, 
czy ustroić kwiatami na wiosennych rabatach. Trzeba to 
powiedzieć wprost: Rzeszów będzie się musiał w końcu za-
jąć sobą a nie terenami przyłączanymi. Terenami, którymi 
wcześniej też jakoś spektakularnie się nie zajmował, a teraz 
tym bardziej pójdą w odstawkę, zwłaszcza że nie ma się za 
nimi kto wstawić chociażby w samej Radzie Miasta.

Czy można to było przewidzieć? Tak. I nawet można 
było temu zaradzić. I taka próba nastąpiła. Bo pomysł 
przyłączenia Racławówki i Kielanówki do Boguchwały nie 
był urojeniem, idiotyczną wizją, czy obłąkańczą fantazją. 
Był odpowiedzią na problemy, które zostały zdiagnozowa-
ne i które niestety dzisiaj nas czekają, a w szczególności 
czekają mieszkańców przyłączanych terenów. Można było 
być miastem, ale nie na rozdrożu, można było się rozwi-
jać, ale nie chaotycznie, można było po prostu spokojnie 
i bezpiecznie żyć, bo do tej pory też nie było źle. Wynik, 
przynajmniej w Kielanówce był jednoznaczny. I trzeba to 
uszanować i został uszanowany. Nie ma miasta, jest wieś. 
Jest wieś, o którą dzisiaj zabiega też Rzeszów i może zabie-
gać przez kolejne lata. Po co – to już sobie wyjaśniliśmy. 

Czy warto iść do Rzeszowa w takim momencie? Czy 
w ogóle warto iść do Rzeszowa? Czy w Gminie Boguchwała 
faktycznie jest tak źle, jak niektórzy zwolennicy przyłącze-
nia do Rzeszowa twierdzą? Nic nie ma, nic się nie robiło, nic 
się nie robi i pewnie nie zrobi? Prezydent Kennedy kiedyś 
powiedział: „nie pytaj co Twój kraj może zrobić dla Ciebie, 
ale co Ty zrobiłeś dla swojego kraju?”. A jeżeli nic nie ma, 
to jakim cudem udało ci się na tym pustkowiu przeżyć tyle 
lat, albo po co kupowałeś tu dom/mieszkanie jak tu nic nie 
ma? Dlaczego obrażasz tych, którzy przez lata w tych miej-
scowościach zabiegali o inwestycje, chodzili, robili, prosi-
li, starali się żebyś ty teraz, zamiast załatwiać te wszystkie 
problemy, mógł po prostu marudzić? Warto teraz jeszcze 

Rzeszów kolejny raz chce być większy  
kosztem naszej gminy - jesteśmy przeciw!

Gmina Boguchwała to My  
i bądźmy z tego dumni

Poszerzanie Rzeszowa – chwyt  
marketingowy, czy realna potrzeba?

Tu się liczą ludzie!

W Kielanówce nie ma nic?
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raz przeczytać wstęp do tego tekstu i wyciągnąć wnioski. 
W Kielanówce czy Racławówce dużo się zrobiło, nadal 
są potrzeby i dużo chcemy robić. I nie jest tak, że teraz 
już nic, bo pójdzie do Rzeszowa. Dalej będziemy robić, do-
póki mieszkańcy będą tego chcieli. Będziemy, bo dla tego 
samorządu ważny jest każdy mieszkaniec, mieszkaniec, 
który chce mieszkać w tej gminie, mieszkaniec który nie 
myśli tylko tu i teraz – bo np. działki w Rzeszowie będą 
kilka tysięcy droższe niż w Boguchwale, mieszkaniec, któ-
ry myśli perspektywicznie o spokoju, o bezpieczeństwie, 
o dobrych relacjach.

Co dzisiaj może przyłączanym sołectwom dać Rzeszów? 
Może dać mnóstwo obietnic. To nic nie kosztuje. Może też 
dać odrolnienie gruntów i uruchomienie deweloperskiej 
machiny – to też nic nie kosztuje. Bez planów zagospo-
darowania, bez liczenia się z obecnymi mieszkańcami, 
bez rozwiązań komunikacyjnych. Byle budować, sprze-
dawać i byłe do przodu. Ktoś powie, że mity, że straszenie. 
Nie - wystarczy pojechać rano przed godziną 7:00 na Sło-
cinę i spróbować się dostać z powrotem do miasta. Na ul. 
Kwiatkowskiego jest podobnie. Nowe, piękne osiedla i sta-
re, wąskie uliczki. Dlaczego – bo się buduje bez planów, 
bez wizji. My też chcieliśmy żeby się budowało, ale priory-
tetem były i są plany zagospodarowania. W Rzeszowie ich 
nie ma i nie ma co liczyć, że nagle powstaną w Kielanówce 
czy Racławówce gdy te znajdą się w mieście wojewódzkim. 
Nie ma też co liczyć na poszerzenie ul. Staroniwskiej – 
za gęsta zabudowa wokół, czy inne inwestycje. Kielanówka 
z punktu widzenia Rzeszowa ma dziś wszystko co potrzeba 
(dlatego jest taka atrakcyjna). A jak braknie miejsc w szko-
le to dzieci będą mogły jeździć do innych rzeszowskich 
szkół albo uczyć się w systemie dwuzmianowym (co nie 
jest rzadkością w Rzeszowie), żłobki z resztą też w Rzeszo-
wie są, więc po co je budować w Kielanówce, dom kultury 
jest na Staroniwie, parki, boiska sportowe itd. – to wszyst-
ko jest w Rzeszowie. Tu nie trzeba. Czy warto iść do Rze-
szowa? 

A może jednak warto budować lokalną społeczność, in-
tegrować się, wspólnie rozwiązywać problemy. Nie tylko hej-
tując w internecie, ale chociażby przychodząc na zebrania, 
spotykając się w ośrodku kultury, szkole czy przy okazji oko-
licznościowych imprez. Samorząd Boguchwały jest otwar-
ty. Jest i od początku kadencji była chęć rozwijania każdego 
sołectwa w tej gminie, bo są ku temu możliwości. Co roku 
wydajemy ponad 20 mln zł na inwestycje. I jest też chęć inwe-
stowania w Kielanówce czy Racławówce. Żłobko-przedszkole, 
boisko szkolne, tereny rekreacyjne w obydwu sołectwach, 
rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, miejscowe 
plany zagospodarowania, to całkiem realne pomysły.

Pozostanie Kielanówki i Racławówki Doły w Gminie 
Boguchwała to sprawa nas wszystkich. Bo to nasza mała 
ojczyzna, nasze zainwestowane pieniądze, nasze podat-
ki i nasza przyszłość. Nie dajmy się okraść, weźmy udział 
w konsultacjach: konsultacje.boguchwala.pl.

Burmistrz Boguchwały
dr Wiesław Kąkol

Co może dać Rzeszów?

Siódme – nie kradnij

Boguchwała potrafi inwestować
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W  związku z  nabyciem nowego 
samochodu, jednostka OSP w  Bo-
guchwale przekazała wóz Star 266 dla 

jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Racławówce. Uroczyste przekaza-
nie odbyło się w  niedzielę 14 lutego 
w  obecności Burmistrza Boguchwa-
ły. Star do OSP w  Boguchwale trafił  
w  2004 r. staraniem ówczesnego pro-
boszcza ks. Stanisława Rydzika. W 2005 
r. Gmina Boguchwała sfinansowała za 
blisko 165 tys. zł skarosowanie wozu, 
który w  jednostce służył niezawodnie 
przez 15 lat.

Strażacy z Racławówki zameldowali, 
że otrzymany samochód "będzie służył 

jednostce i mieszkańcom o każdej porze 
dnia i nocy".

UM

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

Relacja z sesji Rady Miejskiej w Boguchwale

Nowy wóz bojowy OSP Boguchwała
Jednym z  pierwszych sa-

mochodów bojowych jed-
nostki OSP z Boguchwały był 
Star A 29 z 1972 roku. Później 
pojawił się Star 266 i Merce-
des. W  ostatnim czasie jed-
nostka wzbogaciła się o  sa-
mochód Scania P360. Wóz 
wyposażony jest w  napęd 4 
x 4, automatyczną skrzynię 
biegów, zbiornik na wodę 
o  pojemności 3000 litrów, 
a także w pełni profesjonalny 
sprzęt ratowniczy. Pojazd zo-
stał dostosowany do potrzeb 

boguchwalskich strażaków 
i  ma za zadanie zwiększyć 

bezpieczeństwo mieszkańców 
Gminy. 

Zakup nowego samocho-
du to koszt ponad 950 tys. 
złotych, w  tym 380 tys. to 
środki z budżetu Gminy Bo-
guchwała, 260 tys. dotacja 
z  Narodowego i  Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej, 200 tys. z Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Ga-
śniczego, 83 tys. pochodziło 
od sponsorów, a  35 tys. to 
środki własne jednostki OSP 
Boguchwała. 

UM

28 stycznia w  Miejskim 
Centrum Kultury odbyła się 
XXX Sesja Rady Miejskiej 
w  Boguchwale. W  związku 
z  rezygnacją radnego Łuka-
sza Hudzika, postanowie-

niem Komisarza Wyborczego 
w Rzeszowie mandat radnego 
objął Ryszard Liput z  Kie-
lanówki, który w  wyborach 
samorządowych przeprowa-
dzonych w 2018 roku uzyskał 
kolejno największą liczbę gło-
sów. Podczas sesji nowy czło-
nek Rady złożył ślubowanie. 
W  kolejnym punkcie obrad, 
Radni wysłuchali informacji 
z  realizacji zadań wykonywa-
nych przez Powiat Rzeszowski 
na terenie Gminy Boguchwa-
ła, którą przedstawił Starostwa 
Rzeszowski Józef Jodłowski. 
Najważniejsze przedsięwzięcia 
realizowane przy współpracy 

obu samorządów dotyczyły 
rozbudowy infrastruktury 
drogowej (przebudowa mostu 
w Zgłobniu), a także bieżącego 
utrzymania dróg. 

W związku z wygaśnięciem 
mandatu Radnego Łukasza 
Hudzika, który pełnił funk-
cję Wiceprzewodniczącego 
Rady, dokonano wyboru no-
wego Wiceprzewodniczącego. 
W wyniku przeprowadzonych 
wyborów funkcję tę objął 
Radny Andrzej Zając z  Nie-
chobrza. 

W  dalszej części obrad 
Radni podjęli uchwały w spra-
wie zatwierdzenia składu 

osobowego Komisji Mienia 
Gminy, Rolnictwa i  Ochro-
ny Środowiska, zmian w  Bu-
dżecie Gminy Boguchwała, 
rozpatrzenia skargi na dzia-
łalność Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Boguchwale, a także powie-
rzenia Gminie Miastu Rze-
szów realizacji zadań w zakre-
sie obsługi osób nietrzeźwych 
dowiezionych z terenu Gminy 
Boguchwała. Przyjęto również 
sprawozdania z  prac Stałych 
Komisji oraz Rady Miejskiej 
za 2020 rok. 

UM  

Przekazanie wozu strażackiego  
dla OSP Racławówka
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Dron nad Boguchwałą

Urząd Miejski otrzymał 
nowe narzędzie do kontroli 
jakości powietrza na terenie 
Boguchwały. Specjalistyczny 
dron został zakupiony w ra-
mach projektu „Boguchwała 
Smart City”.

Projekt „Boguchwała 
Smart City - rekonfiguro-
wany dynamicznie system 
monitoringu bezpieczeństwa 

ekologicznego i  publicznego 
z detekcją źródeł, emitentów 
i  wydzieleniem obszarów 
bezpieczeństwa”  dofinanso-
wany jest z  Funduszy Euro-
pejskich w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Tech-
niczna 2014-2020.

Na potrzeby monitoringu 
stanu powietrza, hałasu i po-
mocniczo zagrożeń hydrolo-
gicznych zbudowana zosta-
nie infrastruktura złożona 
z 4 stacjonarnych węzłów po-
miarowych, wyposażonych 
w  stacje pogodowe, czujniki 
stanu powietrza, mikrofony 
kierunkowe i  zdalne senso-

ry opadów. Do wykrywania 
zagrożeń hydrologicznych 
zastosowane zostaną 3 węzły 
pomiarowe zlokalizowane 
w rejonie mostu w Zarzeczu, 
moście na potoku Lubcza 
w  Racławówce oraz moście 
na potoku Mogielnickim. 
Zakupiony w ramach projek-
tu dron ma możliwość wyko-
nania m.in. pomiaru stężeń 
pyłów zawieszonych PM2,5 
oraz PM10, czy dwutlenku 
węgla. W  opracowaniu jest 
również aplikacja mobilna, 
która będzie przekazywała 

informacje dotyczące bezpie-
czeństwa ekologicznego i pu-
blicznego. Całkowita wartość 
projektu to ponad 1 700 000 
złotych. 

UM

Informacja dotycząca opłat za odpady w 2021 roku
Gmina Boguchwała informuje, że 

w  roku 2021 stawki za odbiór i  zago-
spodarowanie odpadów komunalnych 
z  nieruchomości zamieszkałych z  tere-
nu Gminy nie uległy zmianie względem 
roku poprzedniego.

W  związku z  powyższym Urząd 
Miejski w Boguchwale nie będzie do-
starczał mieszkańcom zawiadomień 
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Również bez zmian pozostają indy-
widualne numery kont, na które Pań-

stwo dokonują wpłat oraz terminy ich 
uiszczania. Płatność następuje bez we-
zwania co dwa miesiące do dnia:

•	 31 stycznia (za styczeń i luty),
•	 31 marca (za marzec i kwiecień),
•	 31 maja (za maj i czerwiec),
•	 31 lipca (za lipiec i sierpień),
•	 30 września (za wrzesień i  paździer-

nik)
•	 30 listopada (za listopad i grudzień)

Szczegóły na stronie: 
www.boguchwala.pl  
w zakładce Ochrona Środowiska. 

UM

Koniec blokady drogi
Zakończył się spór sądowy, 

dotyczący drogi gminnej w Woli 
Zgłobieńskiej. Na wniosek miesz-
kańców w 2015 r. na drodze poło-
żona została nawierzchnia asfalto-
wa. W 2018 r. właściciele działek 
przyległych zaczęli ustawiać zapory 
parkingowe i słupki. Celem tych 
działań było wymuszenia na Gmi-
nie Boguchwała realizacji inwe-
stycji drogowej związanej z urzą-
dzeniem dalszego odcinka drogi, 
przy jednoczesnym stanowisku, że 
zagrodzona przez nich część drogi, 
stanowi ich własność. 

W związku z brakiem możli-
wości polubownego rozwiązania 
sprawy, Gmina Boguchwała złożyła 

pozew do Sądu Rejonowego w Rze-
szowie o ochronę naruszonego po-
siadania. W 2019 r. zapadł wyrok, 
zgodnie z którym Sąd nakazał po-
zwanym zaniechania działań, naru-
szających własność gminy i usunię-
cie blokady z drogi. Od powyższego 
wyroku pozwani wnieśli zażalenie. 
Sąd Okręgowy w Rzeszowie w dniu 
16 lutego br. oddalił zażalenie, tym 
samym orzeczenie Sądu Rejonowe-
go stało się prawomocne.

Powyższa sprawa pokazuje, że 
nie można bezkarnie zastawiać 
i blokować dróg publicznych, celem 
wyegzekwowania swojego żądania.

UM
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Apel do mieszkańców 
Gminy Boguchwała z prośbą 
o pomoc. Dominik Iwiński, 
to mieszkaniec Nosówki, 
który uległ poważnemu wy-

padkowi w pracy. Obecnie 
przechodzi długą i ciężką 
rehabilitację, robiąc przy tym 
duże postępy. Niestety re-
habilitacja generuje bardzo 
duże koszty, których rodzina 
nie jest w stanie samodziel-
nie ponieść. 

Najbliżsi, przyjaciele i zna- 
jomi Dominika bardzo za-
chęcają do pomocy !! Dzięki 
Ludziom Wielkiego Serca, 
nasz mieszkaniec kontynu-
uje walkę o swoje zdrowie! 
Intensywna, a wielomiesięcz-
na rehabilitacja sprawiła, że 

jest w coraz lepszym stanie. 
Przed Nim jednak długa 
i trudna droga, dlatego moż-
na pomóc Dominikowi w le-
czeniu na wiele sposobów:
1. Przekazując 1% swojego 

podatku lub wpłacając 
środki na konto Funda-
cji Votum. Numer kon-
ta: 32 1500 1067 1210 
6008 3182 0000 z do-
piskiem: dla Dominika 
Iwińskiego.

2. Można również oddać 
1% swojego podatku. 
Wystarczy z deklaracji 

PIT, w rubryce poświę-
conej OPP wpisać dane: 
KRS: 0000272272 z do-
piskiem: dla Dominika 
Iwińskiego.

3. Przez zbiórkę na portalu 
Sie Pomaga PL. Link do 
strony: www.siepomaga.
pl/dominik-iwinski

Zachęcamy do wsparcia !! 
Dominik ma szansę odzy-
skać to, co zabrał mu wypa-
dek !! 

autor: 
Rafał Białorucki 

Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi informuje rolników 
o możliwości uzyskania zwro-
tu podatku akcyzowego. Każ-
dy rolnik, który chce odzyskać 
część pieniędzy wydanych na 
olej napędowy używany do 
produkcji rolnej  powinien 
zbierać faktury VAT
•	 w terminie od 1 lutego 

2021 r. do 1 marca 2021 r. 
należy złożyć odpowiedni 
wniosek do wójta, burmi-
strza lub prezydenta mia-
sta, w zależności od miejsca 
położenia gruntów rolnych 
wraz z fakturami VAT (lub 
ich kopiami) stanowiącymi 
dowód zakupu oleju na-

pędowego w okresie od 1 
sierpnia 2020 r. do 31 stycz-
nia 2021 r.,

•	 w terminie od 2 sierpnia 
2021 r. do 31 sierpnia 2021 
r. należy złożyć odpowied-
ni wniosek do wójta, bur-
mistrza lub prezydenta 
miasta, w zależności od 
miejsca położenia gruntów 
rolnych wraz z fakturami 
VAT (lub ich kopiami) sta-
nowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego w okre-
sie od 1 lutego 2021 r. do 31 
lipca 2021 r. w ramach li-
mitu zwrotu podatku okre-
ślonego na 2021 r.

Limit zwrotu podatku akcy-

zowego w 2021 r. wynosi:
• 100,00 zł * ilość ha użyt-

ków rolnych
oraz
• 30,00 zł * średnia roczna 

liczba dużych jednostek 
przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą 
w terminach:
1 - 30 kwietnia 2021 r.   
w przypadku złożenia wnio-
sku w pierwszym terminie
1 - 29 października 2021 
r. w przypadku złożenia 
wniosku w drugim terminie 
gotówką w kasie urzędu gmi-
ny lub miasta, albo przelewem 
na rachunek bankowy podany 
we wniosku.

Szczegółowe informacje na 
stronie: www.gov.pl/web/rol-
nictwo/zwrot-podatku-akcy-
zowego
W związku z istniejącymi 
ograniczeniami w obsłudze 
interesantów przez Urząd 
Miejski w Boguchwale, spo-
wodowanymi pandemią CO-
VID-19, prosimy o staranne 
wypełnianie wniosków oraz 
załączanych do wniosku do-
kumentów.
Prosimy również o wybieranie 
przekazania zwrotu podat-
ku na rachunek bankowy, co 
usprawni przekaz środków 
rolnikom.

UM, MRiRW

Trwa akcja RATUJEMY DOMINIKA

Nowe połączenia w ramach  
Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej

Województwo Pod-
karpackie we współ-
pracy z lokalnymi sa- 
morządami, w tym 
z Gminą Boguchwała, 
realizuje projekt Pod-
miejskiej Kolei Aglome-
racyjnej. Dzięki temu 
pojawiły się nowe po-
łączenia kolejowe, po-
zwalające mieszkańcom 
naszej gminy na szybszy 

dojazd do Rzeszowa. 
Ze stacji Wisłoczan- 

ka w Zarzeczu podróż 
do centrum Rzeszowa 
zajmuje zaledwie 16 mi-
nut, z Dworca Kolejo-
wego w Boguchwale do 
stacji Rzeszów Główny 
można dotrzeć już w 12 
minut. Pociągi kursują 
także w stronę Strzyżo-
wa i Jasła. Od początku 

stycznia na pasażerów 
w dni powszednie czeka 
aż 20 połączeń w ciągu 
doby, a w najbardziej 
obleganych godzinach 
pociągi odjeżdżają śred-
nio co 40 minut.  

Rozkłady jazdy do-
stępne są na stronie 
www.polregio.pl oraz  
www.portalpasazera.pl 

UM

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
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Historia boguchwalskiego spichlerza
Dobiegły końca prace 

związane z przebudową Spi-
chlerza na Rynku Miejskim 
w Boguchwale, w  którym 
powstanie Centrum Wspar-
cia Przedsiębiorczości. 

Inwestycja polegała na 
przebudowie i zmianie spo-
sobu użytkowania zabyt-
kowego Spichlerza. Zakres 
robót objął wykonanie ścian 
działowych, instalacji we-
wnętrznych, prace wykoń-
czeniowe, montaż windy ze-
wnętrznej, aranżację wnętrz 
oraz dostosowanie do osób 
niepełnosprawnych. W piw-
nicach zlokalizowano po-
mieszczenia gospodarcze, 
techniczne oraz socjalne. 
Na parterze znajdować się 
będą sale obsługi, hol oraz 
bufet. Na pierwszym pię-
trze zaplanowano pomiesz-
czenia biurowe wraz z salą 
spotkań, przeznaczone m.in. 
pod działalność wspierającą 
przedsiębiorczość. Na pod-
daszu mieścić się będzie sala 
konferencyjno – szkolenio-
wa. 

W najbliższym czasie 
w budynku pojawią się me-
ble oraz sprzęt niezbędny 
do prowadzenia działalności 
Centrum Wsparcia Przedsię-

biorczości. Koszt wyposaże-
nia to dwieście dwadzieścia 
pięć tysięcy złotych.

Budynek spichlerza sta-
nowi jedyną pozostałość po 
dawnej zabudowie folwarcz-
nej, wchodzącej w skład 
zespołu pałacowo – parko-
wego w Boguchwale. Rys 
historyczny spichlerza sięga 
pierwszej dekady XX wie-
ku i powstał po 1901 roku. 
Budynek pełnił funkcje 
magazynowe. Został wy-
budowany przez Zenona 
Suszyckiego (1840-1912), 
powstańca styczniowego, in-
żyniera górnictwa. Od 1926 
r. spichlerz wchodził w skład 
założonej na mocy testamen-
tu Wandy Suszyckiej funda-

cji pn. „Zakłady Naukowo 
– Rolnicze imienia Zenona 
i Wandy Suszyckich w Bo-
guchwale”, popierającej na-
ukę agronomii w Polsce. Był 
jednym z obiektów doświad-
czalnej stacji rolnej, dzia-
łającej w ramach fundacji. 
Spichlerz jako jeden z obiek-
tów wchodzących w skład 
zaplecza gospodarczego ze-
społu pałacowo – parkowego 
w Boguchwale reprezentuje 
typ folwarcznej zabudowy 
o oszczędnym wystroju neo-
stylowym z zachowanym 
pierwotnym wystrojem, wy-
posażeniem i rozplanowa-
niem wnętrza. 

W 2010 roku Gmina Bo-
guchwała otrzymała tereny 

dawnego gospodarstwa rol-
nego od Agencji Nierucho-
mości Rolnych. Siedem lat po 
odzyskaniu praw miejskich 
przez Boguchwałę rozpoczę-
ła się modernizacja rynku, 
która była jedną z najwięk-
szych inwestycji w historii 
Gminy Boguchwała.  Koszt 
prac w projekcie pn. „Bu-
dowa miejskiego rynku na 
terenie byłego gospodarstwa 
rolnego” to blisko 8 milio-
nów złotych, a dofinansowa-
nie pochodziło z RPO Wo-
jewództwa Podkarpackiego 
(działanie 7.2). Remont bu-
dynku spichlerza został 
przeprowadzony w ramach 
realizowanego przez Gminę 
Boguchwała projektu part-
nerskiego pn: „Komplekso-
wa rewitalizacja na terenie 
ROF”. Projekt realizowany 
jest w ramach Osi Prioryteto-
wej VI. Spójność Przestrzen-
na i Społeczna, Działania 6.5 
Rewitalizacja przestrzeni re-
gionalnej- Zintegrowane In- 
westycje Terytorialne   w ra-
mach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 
2014-2020. 

UM
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Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi   
w Boguchwale rozpoczyna nabór na rok szkolny 2021/2022
Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi w Boguchwale (LOB), 
od czerwca 2020 r.  posiada 
certyfikat międzynarodo-
wej organizacji International 
Baccalaureate uprawniający 
do przeprowadzania matury 
międzynarodowej. Otrzyma-
na autoryzacja wiąże się z wpi-
saniem LOB na prestiżową 
listę szkół IB (International 
Baccalaureate) i przyznaniem 
jej statusu IB World School 
(obecnie na terenie całego 
województwa podkarpac-
kiego znajduje się zaledwie 
dwie takie placówki). Liceum 
w Boguchwale, uzyskując zgo-
dę na prowadzenie programu 
przygotowującego do matury 
międzynarodowej (IB), podję-
ło wraz z Organem prowadzą-
cym  - Gminą Boguchwała, 
starania o utworzenie w struk-
turze LOB oddziału między-

narodowego, zwieńczone u- 
zyskaniem decyzji Ministra 
Edukacji Narodowej zezwa-
lającej na prowadzenie od 1 
września 2020 roku takiej kla-
sy i realizację programu The 
International Baccalaureate 
Diploma Programme (IB DP). 
Tym samym obok klas oferu-
jących kształcenie tradycyjne 
(wyłącznie w języku polskim) 
i dwujęzyczne (gdzie polski 
i angielski są równorzędnymi 
językami nauczania), w struk-
turze organizacyjnej Liceum 
pojawił się pierwszy oddział 
międzynarodowy z dominan-
tą języka angielskiego jako wy-
kładowego. 

Celem działania oddzia-
łu międzynarodowego jest 
kształcenie ambitnych, kre-
atywnych i ciekawych świata 
młodych ludzi, pełnych pasji, 
świadomych własnej wartości 
i tożsamości, potrafiących kry-

tycznie analizować otaczającą 
ich rzeczywistość i systema-
tycznie poszerzających własne 
horyzonty. Program zaspokaja 
potrzeby wszystkich ambit-
nych uczniów, niezależnie czy 
planują w przyszłości kontynu-
ować edukację w kraju czy na 
wymarzonej uczelni za granicą.

Perspektywa nauki w od-
dziale międzynarodowym, 
w sposób szczególny, może 
być   atrakcyjna dla uczniów 
z tzw. doświadczeniem mi-
gracyjnym oraz dla tych, któ-
rzy z różnych względów, np. 
podyktowanych potrzebami 
natury zawodowej rodzi-
ców,  muszą  często zmieniać 
miejsce zamieszkania.

Ze względu na ujednolico-
ny w skali globalnej program 
nauczania, nauka w oddzia-
le międzynarodowym może 
być kontynuowana bez 
żadnych przeszkód w innej 

szkole, w dowolnym zakąt-
ku świata – o ile taka oferuje 
Program Dyplomowy IB.

Aktualnie Liceum w Bo- 
guchwale prowadzi nabór 
uzupełniający do już funkcjo-
nującego oddziału między-
narodowego. Ogłosiło także 
harmonogram naboru absol-
wentów szkół podstawowych 
na rok szkolny 2021/2022 do 
klasy tradycyjnej, dwujęzycznej 
i oddziału międzynarodowe-
go. Przyjmowanie wniosków 
rozpocznie się w połowie maja 
(harmonogram znajduje się na 
stronie internetowej Liceum).

Zachęcamy wszystkich 
uczniów, stawiających szko-
le średniej nieprzeciętne 
wymagania do  zapoznania 
się z ofertą edukacyjną Li-
ceum Ogólnokształcącego 
z Oddziałami Dwujęzyczny-
mi w Boguchwale. 

LOB w Boguchwale 

Szkoła Podstawowa im. 
gen. Stanisława Maczka w Bo-
guchwale nawiązała współ-
pracę z SPR Handball V LO 
Rzeszów. Dyrektor szkoły 
Bartłomiej Wisz i prezes SPR 
Handball Rzeszów Artur Ka-
plita podpisali list intencyjny 
dotyczący rozpoczęcia współ-
pracy pomiędzy klubem, 
a Szkołą Podstawową im. gen. 
Stanisława Maczka w Bo-
guchwale.

W ramach założeń listu 

intencyjnego przewidziano 
m.in. :
• upowszechnienie wśród 

uczniów Szkoły Podsta-
wowej im. gen. Stanisława 
Maczka w Boguchwale za-
interesowania piłką ręczną,

• realizację dodatkowych za-
jęć treningowych z zakresu 
piłki ręcznej prowadzonych 
przez trenerów klubu na te-
renie szkoły,

• organizację uczniowskich 
turniejów międzyszkolnych 
oraz udział w zawodach 
rangi lokalnej, wojewódz-
kiej i ogólnopolskiej,

• promocję działań klubu 
sportowego SPR „Handball’ 
Rzeszów na terenie szko-
ły i środowiska lokalnego 
poprzez m.in. organiza-

cję Sportowego Dnia Piłki 
Ręcznej,

• szkolenia instruktażowe 
i pomoc merytoryczna ka-
dry trenerskiej klubu spor-
towego SPR „Handball’ 
Rzeszów skierowana do 
zatrudnionych przez szko-
łę nauczycieli wychowania 
fizycznego i instruktorów 
piłki ręcznej,

• korzystanie przez kadrę 
trenerską klubu sportowe-
go SPR Handball Rzeszów 
z infrastruktury sportowej 
szkoły (w tym z sal gimna-
stycznych wraz z zapleczem 
oraz boiska szkolnego)

• działania w zakresie współ-
organizacji Dnia Sportu (1 
czerwca) oraz plenerowego 
Szkolnego Pikniku Rodzin-

nego (czerwiec), uwzględ-
niające m.in. promocję 
klubu sportowego SPR 
Handball Rzeszów.
Klub SPR Handball Rze-

szów od kilku lat z powodze-
niem rozwija szkolenie dzieci 
i młodzieży, a żeńska drużyna 
„szczypiorniaka” rywalizuje 
w rozgrywkach II ligi cen-
tralnej. Jesienią 2020 r. Szkoła 
Podstawowa w Boguchwale 
brała udział w ogólnopolskim 
projekcie „Gramy w ręczną” 
pod patronatem Ministerstwa 
Sportu. Teraz, przy wsparciu 
profesjonalnego klubu, chce 
kontynuować rozwój tej dys-
cypliny sportu w placówce.

źródło i foto:  
SP Boguchwała     

SP w Boguchwale nawiązała współpracę  
z SPR Handball Rzeszów



16  WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE

EDUKACJA

Uczennica ze Szkoły Podstawowej w Mogielnicy  
w gronie zwycięzców międzynarodowego  

konkursu „Osobistości pogranicza”
Uczennica Szkoły Pod-

stawowej im. Jana Pawła II 
w Mogielnicy Anna Strzępek 
znalazła się w gronie zwy-
cięzców konkursu „Osobi-
stości pogranicza” zrealizo-
wanego w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej 
Polska – Białoruś – Ukraina 
2014–2020.

Uznanie Jury zyskało opo-
wiadanie uczennicy z Mo-
gielnicy pt. „Co by było gdy-
by to się nie wydarzyło?”.

Celem konkursu było 
zwrócenie uwagi na wybitne 

osobowości, które połączy-
ły te narody oraz wniosły 
niezwykły wkład w historię 
i kulturę lub miały znaczą-
cy wpływ na obszar objęty 
Programem. Zadanie kon-
kursowe było bardzo trudne, 
wymagało od uczestników 
kreatywności i wytrwałości 
w zdobywaniu wiedzy o wy-
branych postaciach, a pod-
jęło się go 63 uczestników 
ze wszystkich trzech krajów 
Programu. Szczegóły na stro-
nie  www.pbu2020.eu

SP Mogielnica 

Dzień Babci i Dziadka  
w Przedszkolu Publicznym w Boguchwale

W życiu każdego dziec-
ka bardzo ważną rolę pełnią 
dziadkowie. Nikt nie jest tak 
cierpliwy i opiekuńczy jak oni. 
Nikt nie rozpieszcza dzieci tak 
bardzo, jak babcia i dziadek. 
21 i 22 stycznia to szczególne 
dni w roku, w których wnuko-
wie chcą złożyć najlepsze ży-
czenia i wyrazić wdzięczność 
swoim babciom i dziadkom 
za ich bezinteresowną miłość, 
opiekę i poświęcenie. W tym 
roku koronawirus ograniczył 
wzajemne kontakty w przed-
szkolu, dlatego też dzieci z naj-
większym zaangażowaniem 
przekazywały swoje życzenia 
i serdeczności za pośrednic-
twem Internetu.

„Mróweczki” z Przedszko-
la Publicznego w Boguchwale 
specjalnie na tę okazję, pod 
czujnym okiem wychowaw-
czyni Elżbiety Dudek, przygo-
towały przedstawienie teatral-
ne pt. „Czarodziejskie pudło 
króla Bajdura”. Każdy wnuk 

przebrany w przepiękny ko-
stium postaci bajkowej zade-
dykował swój występ swoim 
babciom i dziadkom. Dzieci 
recytowały wierszyki, śpiewały 
piosenki i prezentowały swoje 
umiejętności taneczne. Przy-
gotowały również przepiękne 
laurki, które zabrały do do-
mów, aby wraz z życzeniami 
wręczyć je swoim kochanym 
dziadkom. To był wyjątkowy 
czas dla każdego przedszko-
laka. Przedstawienie dostępne 
jest w internecie na stronie 
www.youtube.com
„Dziś słoneczko jasno świeci, 

zima biała śpiewa
 A w przedszkolu wnuki – 

dziadkom składają życzenia.
Wszystkim babciom, wszyst-
kim dziadkom zdrowia, po-

myślności, 
Uśmiechów na co dzień  

I dużo radości”.

autor: Elżbieta Dudek 
foto: Przedszkole Publiczne  

w Boguchwale
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EDUKACJA

Ferie zimowe w Gminie Boguchwała

 Przez dwa tygodnie te-
gorocznych ferii zimowych, 
we wszystkich miejscowo-
ściach Gminy Boguchwała 
odbywały się półkolonie dla 
dzieci. Chcąc uatrakcyjnić 
najmłodszym ten szczególny 
czas, zajęcia zorganizowały 
wszystkie szkoły podstawo-

we we współpracy z Miej-
skim Centrum Kultury oraz 
Lokalnymi Ośrodkami Kul-
tury „Razem” i „Wspólnota”. 
Dla uczestników przygoto-
wano różne atrakcje takie 
jak zajęcia sportowe z judo, 
boksu, rugby i innych dys-
cyplin, zajęcia na strzelnicy, 

warsztaty kulinarne, mu-
zyczne i artystyczne. Odby-
ły się także kursy pierwszej 
pomocy, zajęcia rekreacyj-
no-ruchowe oraz taneczne, 
warsztaty teatralne i wiele 
innych. W całym wojewódz-
twie podkarpackim zgłoszo-
nych do Kuratorium Oświaty 

było 97 półkolonii, w powie-
cie rzeszowskim 24, z czego 
16 grup zostało zgłoszonych 
przez placówki z terenu 
Gminy Boguchwała.

UM 
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KULTURA I ROZRYWKA

Jubileusz 65-lecia działalności  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale

W tym roku Gminna 
Biblioteka Publiczna w Bo-
guchwale świętuje 65- lecie 
działalności. Instytucja roz-
poczęła funkcjonowanie 
16 stycznia 1956 roku pod 
kierownictwem Marii Wilk, 
zachęcając do czytania 

wszystkich mieszkańców 
Boguchwały i sąsiadują-
cych z nią miejscowości. 
W rocznicę tego święta sym-
bolicznej inauguracji Roku 
Jubileuszowego dokonali 
Burmistrz Boguchwały Wie-
sław Kąkol, Zastępca Burmi-

strza Justyna Placha - Adam-
ska oraz Dyrektor GBP Anna 
Wolska, a także pracownicy 
„Rezydencji Literackiej”. Po-
nadto wszyscy czytelnicy, 
którzy w tym dniu odwiedzi-
li bibliotekę otrzymali jubile-

uszowe zakładki i skromny 
poczęstunek. W ciągu kolej-
nych miesięcy zaplanowano 
szereg wydarzeń, które mają 
uczcić ten szczególny rok dla 
boguchwalskiej biblioteki.  

UM, GBP 

Projekt  
„Równać szanse”

W Gminnej Bi-
bliotece Publicznej 
w Boguchwale ru-
sza projekt skiero-
wany do młodzieży 
w wieku 16-19 lat 
w ramach programu 
„Równać Szanse”. 
Zadanie realizowa-
ne przez bibliotekę 
będzie polegało na 
stworzeniu przestrzeni kulturalnej dla młodych 
osób, dzięki której powstanie grupa teatralna- 
Teatroteka. Każdy z uczestników otrzyma zestaw 
startowy z gadżetami.

„Rezydencja literacka” otrzymała na realizację 
zadania dotację w kwocie 8 500 zł. Celem Progra-
mu „Równać szansę” jest wyrównanie szans mło-
dych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi 
o sytuację, w której  młody człowiek z małej miej-
scowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać 
wyznaczone przez siebie cele myśląc perspekty-
wicznie o własnej przyszłości. Program realizowa-
ny jest przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży 
oraz Polsko – Amerykańską Fundację Wolności. 

GBP,  
www.rownacszanse.pl 

Godziny funkcjonowania 
GBP  

Zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwa-
le oraz jej filii we wszystkich miejscowościach gminy. Poniżej 
przedstawiamy Państwu aktualny grafik pracy. Staramy się 
dopasować godziny otwarcia bibliotek publicznych do Wa-
szych potrzeb. 

GBP 
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KULTURA I ROZRYWKA

Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek
Lokalny Ośrodek Kultury 

„Wspólnota” w Zgłobniu był 
organizatorem Gminnego 
Konkursu Kolęd i Pastorałek 
„Zaśpiewajmy maleńkiemu”. 
Celem konkursu było kulty-
wowanie tradycji bożonaro-
dzeniowych, prezentowanie 
atrakcyjnych pod względem 
artystycznym kolęd i pasto-
rałek, a także wyszukiwanie 
i rozwijanie młodych talen-
tów. Uczestnicy za pośred-
nictwem kamery nagrywali 
jeden, wybrany przez siebie 
utwór i przesyłali go do ko-
misji konkursowej. 

Oceny prac konkursowych 

dokonało Jury w składzie:
• Justyna Placha – Adamska, 

Zastępca Burmistrza Bo-
guchwały

• Agnieszka Czarnik – Buż, 
Dyrektor Miejskiego 
Centrum Kultury w Bo-
guchwale

• Mateusz Witczuk, Dyrek-
tor Lokalnego Ośrodka 
Kultury „Razem” w Nie-
chobrzu

• Janusz Witek, muzyk. 
W poszczególnych kate-

goriach zwycięzcami zostali 
Izabela Szura (Przedszkole 
w Racławówce), Zofia Kogut 

(SP w Racławówce), Zuzanna 
Kawa (Sp nr 1 w Niechobrzu), 
Oliwia Kowal (SP w Zgłob-
niu),  Rosanna Kowal (No-

sówka). Zwycięzcy otrzymali 
atrakcyjne nagrody, w tym 
głośniki i słuchawki. 

LOK Wspólnota 

Podziel się historią! Podziel się pamięcią! 
Lokalny Ośrodek Kultury „Ra-

zem” w Niechobrzu zachęca do 
wspólnego stworzenia wystawy 
fotografii z dawnych lat. Wystawa 
miałaby powstać w ramach Cen-
trum Promocji Dziedzictwa Kul-
turowego i ukazywać dzisiejszy 
teren Gminy Boguchwała w prze-
szłości, lata 90-te i wcześniejsze. 
Organizatorzy akcji proszą o skany 
zdjęć, a w przypadku braku moż-

liwości wykonania skanu dokonają 
tego osobiście i zwrócą pamiątki. 

Jeżeli Wy, a może Wasi rodzice 
czy dziadkowie, jesteście w posia-
daniu dawnych zdjęć,  podzielcie się 
pamięcią!- zachęcają organizato-
rzy. Materiały można przesyłać na 
adres e-mail lok.niechobrz@gmail.
com, gdzie można kierować rów-
nież ewentualne pytania.

LOK Razem 
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SPORT

Wysoka forma drużyn Lubczy.  
Siatkarki wywalczyły mistrzowski tytuł 

Trwają rozgrywki siatkar-
skie w sezonie 2020/2021. 
W ostatnich tygodniach wy-
soką formę prezentują zespoły 
Lubczy Racławówka. 

Żeńska drużyna wygra-
ła jak na razie wszystkie 11 
pojedynków i z kompletem 
punktów prowadzi w tabeli 
Podkarpackiej 1. Ligi Kobiet. 
Zawodniczki z Racławówki po 
bardzo ciekawym meczu po-
konały wicelidera tabeli Mar-
bę Sędziszów Małopolski 3:1, 
a w ostatniej kolejce triumfo-
wały 3:0 z AZS-em Rzeszów 
i dzięki temu na kolejkę przed 
końcem rozgrywek zapewniły 
sobie mistrzowski tytuł oraz 
prawo gry w ogólnopolskich 
barażach o awans do II Ligi.  

Dobrze w ostatnich tygo-

dniach układa się także gra 
siatkarzy Lubczy, którzy wy-
walczyli komplet punktów w 8 
pojedynkach z rzędu. Niestety 
w poprzedniej kolejce dru-
żyna trenera Marka Samo-
lewicza przegrała „mecz na 
szczycie” w Rakszawie. Obec-
nie zespół zajmuje 3 miejsce 
w tabeli Podkarpackiej 1. Ligi 
Mężczyzn i ma duże szanse 
w grze o medale.  

W rywalizacji bierze udział 
także druga, męska drużyna 
Lubczy, która walczy w Pod-
karpackiej 2. Lidze Mężczyzn. 
Zespół prowadzony przez tre-
nera Mateusza Hołobuta pla-
suje się na 4 miejscu w tabeli.  

źródło i foto:  
www.sstlubcza.com  

VI Międzynarodowy Turniej Bokserski  
o Puchar Burmistrza Boguchwały

Blisko 120 pięściarzy reprezentują-
cych ponad 20 klubów z całej Polski 
rywalizowało w szóstej edycji bokser-
skiego turnieju o Puchar Burmistrza 
Boguchwały, który 20 stycznia odbył 
się w Niechobrzu. 

Podczas zawodów rozgrywanych 
w hali sportowej Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Niechobrzu odbyło się łącznie 
56 walk, w tym 9 pojedynków kobiet. 
Najlepszą drużyną okazał się Wisłok 
Rzeszów, najlepszą zawodniczką Rok-
sana Lechoszest ze Stali Stalowa Wola, 
najlepszym młodzikiem Dawid Pan-
kowski (Tiger Tarnów), kadetem Wik-

tor Majdański (Stal Stalowa Wola), 
juniorem Ilia Bader (Serce Krakowa), 
seniorem Krystian Kopeć (Iryda Mie-
lec). Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju został Gabriel Blezień z Morsów 
Dębica. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła 
się transmisja internetowa z turnieju, 
którą przeprowadził portal bokser.org. 
Zawody komentował sędzia boksu za-
wodowego Włodzimierz Kromka.

Organizatorem turnieju był  Ucz- 
niowski Klub Sportowy Gimnasion 
Boguchwała. 

UM, bokser.org 
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