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Trwa Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19. Gmina 
Boguchwała realizuje w tym zakresie zadania powierzone przez wo-
jewodę podkarpackiego, dotyczące organizacji dowozu do punktów 
szczepień. W związku z tym uruchomiono infolinię – telefoniczny 
punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepie-
niach przeciwko wirusowi SARS Co-V-2. 
Numer infolinii: 17 87 55 294 lub 502 093 126 (numery czynne od ponie-
działku do piątku w godzinach 07:30-15:30).  

Numer telefonu dedykowany jest osobom niepełnosprawnym i osobom 
mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym za-
kresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień. Ze wzglę-
dów organizacyjnych bardzo prosimy, aby zapotrzebowanie na transport 
zgłaszać nie później niż 3 dni przed planowanym terminem szczepienia.

Jednocześnie przypominamy, że na terenie Gminy funkcjonuje 5 
punktów szczepień:
−	 ZOZ nr 2 w Rzeszowie - Przychodnia Rejonowa w Boguchwale, ul. 

Żytkiewicza 2a, tel. 17 87 14 444
−	 Centrum Medyczne „Medyk” - Przychodnia w Boguchwale ul. Prze-

mysłowa 2c, tel. 17 852 69 41
−	 NZOZ Sokrates Zgłobień – Zgłobień 67a, tel. 17 850 14 14 lub 17 850 

14 12
−	 NZOZ Sokrates Niechobrz – Niechobrz 795, tel. 17 850 14 07 lub 17 

850 14 08
−	 NZOZ ANI MED Kielanówka – Kielanówka 35/36, tel. 17 740 11 12
Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.gov.pl/web/
szczepimysie oraz pod bezpłatnym, całodobowym numerem tel. 989.



4  WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE

Mieszkańcy Gminy Boguchwała zdecydowanie 
PRZECIW przyłączeniu Kielanówki  

i Racławówki Doły do Rzeszowa

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

W przeprowadzonych, 
w dniach 15-26 lutego 
2021r., na terenie Gminy 
Boguchwała konsultacjach 
wzięło udział ponad 18% 
wszystkich mieszkańców 
gminy. Oddano 3 825 waż-
nych głosów na pytanie 
dotyczące przyłączenia do 
Rzeszowa Racławówki Doły 
oraz 3 830 głosów na pytanie 
dotyczące Kielanówki. 

Przeciwnych przyłącze-
niu Racławówki Doły do 
Rzeszowa było 85,4% gło-
sujących, za opowiedziało 
się 12,1%, a wstrzymało się 
od głosu 2,5% mieszkań-
ców. W przypadku pytania 
o przyłączenie sołectwa 

Kielanówka do Rzeszowa 
przeciw zagłosowało 84,3% 
osób, za tym pomysłem 
było 14,2%, a wstrzyma-
ło się 1,5%. Tym samym 
mieszkańcy po raz kolejny 
w ciągu ostatnich lat sta-
nowczo wypowiedzieli się 
przeciwko dzieleniu i osła-
bianiu Gminy Boguchwa-
ła przez Rzeszów. Liczny 
udział w konsultacjach 
świadczy o tym, że jest 
to sprawa bardzo ważna 
i istotna z punktu widze-
nia rozwoju lokalnej spo-
łeczności – w Rzeszowie 
w konsultacjach w tej sa-
mej sprawie wzięło udział 
tylko 2% mieszkańców.

Warto podkreślić, że wy- 
nik negatywny konsultacji 
osiągnięto w każdym so-
łectwie Gminy Boguchwa-
ła. Przeciwni przyłączeniu 
byli również mieszkańcy 
sołectw, których temat 

bezpośrednio dotyczył.
Przeciwnych przyłączeniu 
Racławówki Doły do Rze-
szowa było 74,1% miesz-
kańców Racławówki.
Sprzeciw wobec zmiany 
granic Gminy Boguchwa-
ła wyraziło także 51,2% 
mieszkańców Kielanówki.

Oprócz udziału w kon- 
sultacjach mieszkańcy Gmi- 
ny Boguchwała z własnej 
inicjatywy zebrali ponad  
3 500 podpisów jako wyraz 
oburzenia i stanowczego 
sprzeciwu wobec dotych-
czasowej polityki przyłącze-
niowej Rzeszowa.

Jako Burmistrz Bo-
guchwały na ostatniej sesji 
Rady Miejskiej zapropo-
nowałem zgodnie z wolą 
mieszkańców podjęcie uch- 
wał sprzeciwiających się 
planom poszerzenia Rze-
szowa zarówno o Kiela-
nówkę jak i Racławówkę 

Doły. Kolejnym krokiem 
będzie podjęcie stosow-
nej uchwały przez Radę 
Miasta Rzeszowa. Mam 
nadzieję, że również rze-
szowscy Radni wezmą pod 
uwagę głos mieszkańców 
Gminy Boguchwała. Może 
się jednak okazać, że osta-
tecznie w tej sprawie opinię 
będzie wydawać Woje-
woda Podkarpacki, która 
jednak już w tamtym roku 
jednoznacznie stała na 
stanowisku, że przyłącza-
nie pojedynczych sołectw 
nie jest dobrym rozwią-
zaniem. Na ręce Wojewo-
dy trafią również zebrane 
przez mieszkańców listy 
z głosami sprzeciwu wo-
bec przyłączania Kiela-
nówki i Racławówki   Doły 
do Rzeszowa – podkreśla 
Burmistrz Wiesław Kąkol.

UM
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Dokąd zmierza Rzeszów?
Wybory na prezydenta Rzeszowa 

zbliżają się wielkimi krokami. Są już 
kandydaci i za chwilę zacznie się wal-
ka na przedwyborcze obietnice. Dla 
Rzeszowa to najważniejsze wybory 
od wielu lat. Wybory, które nie tylko 
personalnie wskażą prezydenta, ale 
przede wszystkim pokażą czy w ogóle 
ktoś ma i jaki pomysł na rozwój tego 
miasta. Warto podkreślić – miasta 
wojewódzkiego a więc „lokomotywy” 
rozwoju całego regionu. Miasta, któ-
rego rozwój jest ważny nie tylko dla 
Rzeszowian, ale i dla mieszkańców ca-
łego województwa. 

No tak, ale słowo rozwój można ro-
zumieć różnie. Nie zawsze „rozwój” to 
realny rozkwit i postęp. Dlaczego – bo 
po pierwsze wymaga wysiłku, po dru-
gie jest kosztowny, a po trzecie efekty 
widać dopiero za jakiś czas. W dobie 
wszechogarniającego konsumpcjoni-
zmu, myślenia na zasadzie „tu i teraz” 
kompletnie do ucha potencjalnego wy-
borcy taka idea nie trafia. Dlatego za-
miast prawdziwego rozwoju serwuje się 
nam wersję tańszą i szybszą, za to me-
dialnie rewelacyjną, wersję „light”. Roz-
wój selektywny, „po łebkach”, na pokaz. 
Taki tytułowy „Miś” z komedii S. Barei. 
Na pokaz, na dziś i byle do przodu i jak 
mówił główny bohater: „To jest miś na 
skalę naszych możliwości. Ty wiesz co 
my robimy tym misiem? My otwieramy 
oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, 
to nasze, przez nas wykonane i to nie 
jest nasze ostatnie słowo!”.

Rzeszów 
– stolica innowacji? 

W Rzeszowie takich „misiów” ostat-
nio było wiele. A to najwyższy most, a to 
najwyższy wieżowiec, a to okrągła kład-
ka, a jak już nic innego to przyłączenie 
jakiegoś sołectwa. Nic nie kosztuje – po 
co i komu służy – też nie wiadomo, ale 

jest i się robi i „się rozwija”. A wraca-
jąc do marketingu, który odgrywa tu 
decydującą rolę: świetne hasło rekla-
mowe – „Rzeszów – stolica innowacji”, 
silnie promowane przez poprzedniego 
prezydenta było strzałem w dziesiątkę. 
Innowacja to w ostatnich czasach sło-
wo klucz, wytrych otwierający drzwi do 
unijnej kasy i mamiący świeżością umy-
sły prostych ludzi. Bo jak innowacja to 
pewnie coś ekstra, no i pewnie jesteśmy 
w czołówce bo skoro mówią, że stolica 
innowacji to już w ogóle najlepsze mia-
sto na świecie a na pewno w Polsce.

Wspaniały pomysł, bo nawet scepty-
cy przez chwilę otworzyli usta ze zdzi-
wienia i zaczęli wierzyć, że to może się 
udać. Zwłaszcza, że hasłu towarzyszyły 
szczytne obietnice – nadziemna kolej-
ka, najdłuższy most, wieżowce (to aku-
rat jest – ale raczej nie jako powód do 
dumy), lodowisko, aquapark, stok nar-
ciarski i mnóstwo innych „innowacji”. 
Uzupełnieniem były nominacje i nagro-
dy dla miasta i prezydenta w wielu mniej 
lub bardziej znanych rankingach. Udało 
się stworzyć pozytywny klimat. Mamy 
czyste, zadbane, więc pewnie „innowa-
cyjne” miasto – to prawda. Mamy też 
optymistycznie nastawionych miesz-
kańców. Tylko czy to jest szczyt tego 
co ma mieć miasto wojewódzkie? Czy 
dzięki temu poziom życia mieszkańców 
Rzeszowa i całego województwa trwale 
się poprawi, czy w ten sposób nadrobi-
my zaległości rozwojowe w stosunku do 
innych województw w Polsce?

Małe - duże miasto

Oczywiście zawsze można powie-
dzieć, że jakoś to będzie. Ale bardziej 
rozsądne byłoby jednak zastanowienie 
się chociażby nad pierwszą z brzegu 
daną czyli demografią. To ważne ilu 
będzie Rzeszowiaków w przyszłości, 
bo od tego zależy tempo i kierunki 

rozwoju miasta. Jeżeli ma się rozwijać 
to istotnie potrzebne są nowe tereny 
mieszkaniowe, strefy przemysłowe, pla-
ce zabaw, żłobki, przedszkola itd. A je-
żeli tak nie będzie to raczej trzeba po-
myśleć jak optymalizować przestrzeń, 
usługi publiczne typu transport, jak 
je dostosowywać do starzejącego się 
społeczeństwa. Więc jak jest? Rzeszów 
liczy dzisiaj poniżej 200 tys. mieszkań-
ców. W ubiegłym roku podobno ich 
nawet trochę ubyło, ale można to zrzu-
cić na barki błędu statystycznego. Tak 
czy inaczej wielkiego przyrostu demo-
graficznego nie ma i raczej nie będzie. 
Problemy z przepełnionymi żłobkami 
i przedszkolami można sobie podaro-
wać. Pozostaje jeszcze migracja, czyli 
osiedlanie się ludzi w Rzeszowie. Boom 
mieszkaniowy ciągle trwa, więc niby 
wszystko idzie w dobrą stronę i nie-
bawem stolicę województwa powinno 
„zasilić” mnóstwo osób, najczęściej 
młodych chcących związać z nim swoje 
życie. W praktyce jednak tego nie widać. 
Mieszkań co prawda przybywa, ale no-
wych mieszkańców już niekoniecznie. 
Można by nawet rzec, że procesy migra-
cyjne zaczynają się odwracać. Wielu lu-
dzi próbuje opuścić silnie zabudowują-
ce się centrum i śródmieście, wybierając 
chociażby tereny sąsiednich gmin. 

Pozorny rozwój kosztem  
sąsiadów 

No właśnie – przecież są jeszcze są-
siednie gminy. Wyglądają ponętnie jak 
utuczona kura sąsiada, która niebez-
piecznie blisko podeszła do płotu i aż się 
kusi żeby ją capnąć. Z resztą z tej oka-
zji korzystał z premedytacją poprzedni 
prezydent wielokrotnie. Efekt: dzisiaj 
Rzeszów to w większości przedmieścia 
złożone z przyłączonych sołectw, bez 
większych szans na szybki rozwój. No bo 
jak tu rozwijać peryferia, gdy w środku 
miasta do zrobienia jest tak wiele. Przy-
łączanie po kawałku sąsiednich gmin to 
niezły pomysł. Prosty, medialnie fanta-
styczny (jesteśmy silni i bierzemy sobie 
co się nam podoba) no i właściwie bez-
kosztowy. Na pierwszy „rzut oka” super 
sprawa i super „miś”. Przysłowie „kra-
dzione nie tuczy” pasuje tu jednak jak 
ulał. Bo co zyskał albo zyska Rzeszów 
poszerzając się dalej w ten sposób? Do 
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czego dojdziemy? Tu nie trzeba wielkiej 
filozofii. 

Gdyby nawet przyłączyć do Rze-
szowa sąsiadujące gminy: Krasne, Bo-
guchwałę, Trzebownisko, Świlczę, Gło-
gów Młp i to co zostało z Tyczyna to 
nadal nie będzie nawet 300 tys. miesz-
kańców. A więc nadal na mapie kra-
ju będzie to jedno z mniejszych miast 
wojewódzkich a w dodatku ze wzglę-
du na dużą powierzchnię praktycznie 
zupełnie niezarządzalne. Może trudno 
w to niektórym uwierzyć, ale ktoś kie-
dyś wymyślił podział administracyjny 
kraju nie po to, żeby zrobić na złość pre-
zydentom dużych miast, ale po to żeby 
dało się w miarę efektywnie na danym 
terenie gospodarować. Dzisiaj już wi-
dać, że ciężko sobie z tym w Rzeszowie 
poradzić. Duża powierzchnia i mała 
gęstość zaludnienia to przede wszyst-
kim duże koszty. Każdy mieszkaniec 
Rzeszowa chce przecież mieć określony 
standard życia, obojętne czy mieszka 
w centrum czy też na obrzeżach. I trud-
no się temu dziwić. W końcu miał to 
obiecane jak go przyłączali. Tyle tylko, 
że w rozproszonej, podmiejskiej za-
budowie komunikacja, zaopatrzenie 
w media (woda, ścieki), utrzymanie 
infrastruktury w przeliczeniu na miesz-
kańca jest drogie. Nikt się do tego nie 
przyzna bo pewnie nawet nie prowadzi 
się takich statystyk (dla świętego spoko-
ju), ale podatnik z centrum a więc naj-
bardziej zaludnionych rejonów miasta 
dopłaca do utrzymania podatnika na 
peryferiach miasta.

 
Słowo klucz to  
„współpraca” 

Coś więc w tej polityce przyłącze-
niowej trzeszczy, robi dysonans i nie-
potrzebne napięcia. Coś pasowałoby 
jednak zmienić w relacjach Rzeszowa 
z najbliższymi sąsiadami. Jakiś plan, ja-
kaś strategia a przynajmniej jakieś roz-
mowy na początek.

Słowo klucz to „współpraca”. Słowo 

ładne, ale używane często i bez pokry-
cia, więc pewnie wiele osób przestanie 
w tym miejscu czytać, bo przecież to już 
jakaś przesada, żeby jakaś współpraca 
mogła coś tu dać, bo przecież ta współ-
praca gdzieś tam zawsze jest, a jest bo 
wszyscy o niej mówią, a że nic z niej 
konstruktywnego zazwyczaj nie wynika 
to dlatego jest przereklamowana i ogól-
nie passe. Tyle tylko że pomiędzy Rze-
szowem a samorządami tej współpracy 
faktycznie nie było, a jak ktoś o niej mó-
wił to raczej jak o życzeniu niż realnym 
zjawisku. 

W przypadku Gminy Boguchwała 
była raczej niechęć w stylu „nie damy 
Wam przystanków” bo są nasze i krop-
ka. A jak już o czymś wspólnym rozma-
wialiśmy typu przedłużenie obwodnicy 
południowej i budowa mostu na Wisło-
ku w okolicy dzisiejszej kładki to były 
to rozmowy raczej inspirowane jakąś 
wyborczą potrzebą (potrzebą Rzeszo-
wa oczywiście) niż realną chęcią roz-
wiązania problemu. Tak na marginesie 
wtedy obwodnica południowa byłaby 
jakąś obwodnicą (bo wyprowadzała-
by ruch poza miasto) a nie tylko szer-
szą drogą wewnątrz Rzeszowa. Dzisiaj 
jednak do idei współpracy przy okazji 
wyborów należałoby wrócić. Tylko ra-
zem z ościennymi gminami Rzeszów 
jest w stanie się rozwijać i oczywiście 
te gminy też. Razem, bo osobno zawsze 
będziemy na przegranej pozycji nie 
tylko na mapie Polski, ale coraz bardziej 
na mapie Podkarpacia.

Obszar funkcjonalny  
i aglomeracja

Płaszczyzn i możliwości współpracy 
jest wiele. Pierwsza, którą wymusiły 
niejako unijne regulacje poprzedniej 
perspektywy finansowej to Rzeszowski 
Obszar Funkcjonalny. Takie obszary 
powstały wokół każdego miasta woje-
wódzkiego w Polsce. Wokół Rzeszowa 
też powstał i nawet udało się zrealizo-
wać kilka projektów. Niestety w najbar-

dziej newralgicznych obszarach typu 
komunikacja do wspólnych ustaleń 
nie doszło. Nie było też z resztą jakichś 
zaawansowanych rozmów o wspólnym 
rozwoju. Temat jest nadal aktualny bo 
ROF istnieje i będzie istniał a kolejna 
unijna perspektywa ma wymusić na 
nas jeszcze większą integrację i współ-
pracę. To w jakim stopniu uda nam 
się wykorzystać nadarzającą się szansę 
w największym stopniu zależy od no-
wego włodarza Rzeszowa.

Druga płaszczyzna to oczywiście 
struktury powiatowe. Rzeszów to mia-
sto na prawach powiatu, a więc natu-
ralnym jego partnerem jest Powiat 
Rzeszowski. Istnieje też założone przez 
powiat stowarzyszenie „Aglomeracja 
Rzeszowska”, do którego Rzeszów kie-
dyś należał. Może warto wrócić też do 
tej idei. Czego oprócz wymienionego 
już transportu współpraca mogłaby 
dotyczyć? Prawie wszystkiego:
−	 rozwoju stref przemysłowych 

w Rzeszowie i poza nim również 
w oparciu o zasoby naukowe 
uczelni wyższych, 

−	 planowania przestrzennego w tym 
przede wszystkim sieci drogowej,

−	 przedsięwzięć związanych z za-
opatrzeniem w wodę, recyclin-
giem odpadów, „zieloną energią”,

−	 rozwoju usług sportowo-rekre-
acyjnych – wspólna mapa obiek-
tów tego typu i planów rozwoju 
w tym zakresie – dzisiaj Rzeszów 
nie ma żadnego basenu ze strefą 
rekreacji dla dzieci czy np. senio-
rów,

−	 rozwoju turystyki w tym week-
endowej w powiązaniu z zasoba-
mi okolicznych gmin,

−	 rozwoju oferty kulturalno-roz-
rywkowej – łatwiej robić zwłasz-
cza duże eventy wtedy gdy istnie-
je chociażby wspólny kalendarz 
imprez.

To tylko mały i ogólny fragment 
wspólnych zagadnień. Mam nadzie-
ję, że przyszły/a Prezydent Rzeszowa 
poczuje się odpowiedzialny nie tylko 
za samo miasto a za cały region. Bo 
tylko takie podejście może w efekcie 
zaowocować trwałym podniesieniem 
poziomu życia nas wszystkich, a o to 
przecież chodzi.

Burmistrz Boguchwały 
dr Wiesław Kąkol
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Stawiamy na rozwój
Mijają ponad dwa lata od rozpoczęcia nowej ka-

dencji samorządu Gminy Boguchwała. Przez ten 
czas zaszło dużo zmian i pierwsze podsumowania 
rozpoczynamy od gminnych finansów.

Na początku VIII kadencji dochody budżetu wy-
nosiły blisko 90 mln zł. Przez ten czas sukcesywnie 
rosły osiągając wzrost o 22% do poziomu 110 mln zł. 
W analogicznym okresie wydatki naszej gminy wzra-
stały o podobny procent. W kolejnych latach, wyda-
waliśmy na rozwój gminy, czyli na gminne inwesty-
cje, ponad 20 mln zł w każdym roku. Łącznie w latach 
2019-2021 na te przedsięwzięcia wydamy około  
65 mln zł.

Rozwój gminy przede wszystkim finansowany 
jest ze środków własnych. W trzech wspomnianych 
latach będzie to koszt aż 26,7 mln zł. Realizacja inwe-
stycji wspomagana jest także funduszami zewnętrz-
nymi. Starania o te środki przyniosły widoczne efekty. 
Z funduszy Unii Europejskiej pozyskamy kwotę 24 
mln zł. Te środki zostały już w dużej mierze w naszej 
gminie wykorzystane, m.in. na inwestycje związane 
z rewitalizacją, transportem, bezpieczeństwem, czy 
ekologią. 

Trwająca pandemia powoduje, że spadają dochody 
własne gminy, a więc ważne jest abyśmy jako samo-
rządy mieli możliwość zasilania naszych budżetów 
ze środków chociażby rządowych. Z Funduszu Dróg 
Samorządowych, z którego pozyskaliśmy 6,4 mln zł, 
budowane są drogi i chodniki. Zmodernizowane zos- 
tały m.in. drogi w Boguchwale, Kielanówce, czy Woli 
Zgłobieńskiej. Z kolei z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych, z którego pozyskaliśmy 5,7 mln 
zł sfinansujemy modernizację i budowę obiektów – 
szkołę w Woli Zgłobieńskiej, remizę w Zarzeczu oraz 
żłobko-przedszkole w Kielanówce.

Władze samorządowe podejmują działania aby 
Gmina Boguchwała w kolejnych latach miała duży 
potencjał rozwojowy wykorzystując, na ile to będzie 
możliwe, środki własne, jak i zewnętrzne. Dzięki tym 
funduszom poprawia się jakość życia wszystkich 
mieszkańców.

UM
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Relacja z sesji Rady Miejskiej w Boguchwale
W ramach XXXI sesji zaprezentowane 

zostały sprawozdania o stanie porządku 
i bezpieczeństwa publicznego na tere-
nie Gminy Boguchwała. Sprawozdania 
przedstawili Komendant Komisariatu 
Policji w Boguchwale asp. sztab. Grzegorz 
Oliwa, Komendant Gminny Oddziału 
Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Boguchwale Mariusz Gajdek, Prezes 
Oddziału Gminnego Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Boguchwale Kazimierz Siorek 
oraz Komendant Straży Miejskiej w Bo-
guchwale Mirosław Korczyński. Podczas 
sesji dokonano także zmian w budżecie 
m.in. w związku planowanymi wydatkami 
dot. modernizacji dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych, budową i modernizacją 
dróg gminnych, opracowaniem kon-
cepcji architektoniczno-urbanistycznej 
budowy budynków wielorodzinnych na 
terenach przyległych do ul. Kasprowicza. 
Zwiększono plan wydatków dot. budo-
wy i modernizacji oświetlenia ulicznego, 
realizacji projektu pn. „Współpraca spo-

łeczności polsko-ukraińskiej na rzecz pro-
mocji, rozwoju i ochrony kultury i histo-
rii” oraz budowę boisk wielofunkcyjnych 
w  Lutoryżu i  Mogielnicy. Radni przyjęli 
także Gminny Program Osłonowy na 
lata 2021-2023, który skierowany jest do 
osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej, którzy ze względu na brak za-
radności życiowej, wiek, długotrwałą cho-
robę lub niepełnosprawność oraz zły stan 
techniczny budynku mieszkalnego, mogą 
starać się o pomoc finansową. 

Podczas XXXII sesji Radni podjęli 
decyzję o przekazaniu środków z tytułu 
wniesienia wkładu pieniężnego na pokry-
cie kapitału założycielskiego nowo utwo-
rzonej spółki gminnej pn. „Boguchwal-
skie Forum Rozwoju”.

Jednym z kluczowych tematów 
XXXIII sesji były konsultacje społeczne 
i dalsze działania w sprawie przyłączenia 
terenów Gminy Boguchwała do Rze-
szowa. Biorąc pod uwagę jednoznaczne 
wyniki konsultacji, Radni jednogłośnie 

wyrazili negatywną opinię dotyczącą wy-
łączenia z gminy Kielanówki i Racławów-
ki Doły. Podjęto uchwałę w sprawie zmian 
w budżecie gminy, przystąpienia do Sto-
warzyszenia Samorządów Terytorialnych 
,,Aglomeracja Rzeszowska” oraz Progra-
mu gospodarowania zasobem mieszka-
niowym na lata 2021-2025. Ponadto Rada 
przyjęła Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt oraz wyraziła zgodę na 
utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa 
Mieszkaniowa oraz na złożenie wnio-
sku o wsparcie ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na 
sfinansowanie objęcia udziałów w nowo-
tworzonej spółce. Radni wysłuchali także 
raport z wykonania Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii i efektów 
jego realizacji, sprawozdanie z realizacji 
Gminnego Programu Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie.

UM

Podziękowanie dla sołtysów  
i przewodniczących osiedli

11 marca obchodziliśmy Ogólnopol-
ski Dzień Sołtysa. Z tej okazji w Urzę-
dzie Miejskim w Boguchwale odbyło 
się spotkanie z sołtysami oraz przewod-
niczącymi zarządów boguchwalskich 
osiedli. 

Praca sołtysa ma wyjątkowy charakter, 
ponieważ sołtys, czy w wypadku osiedli 
miejskich, przewodniczący zarządu, jest 
zarówno gospodarzem, jak i przedstawi-
cielem lokalnej społeczności. Ich praca 
z pewnością nie jest łatwa. Są łącznikiem 
między mieszkańcami a władzami 
samorządowymi i Urzędem Miejskim. 
Zgłaszane problemy najpierw trafiają do 
sołtysa lub przewodniczącego, a wtedy 
zgłaszane są do gminy. Działa to również 
w drugą stronę – przekazując ze strony 

samorządu ważne dla mieszkańcom in-
formacje. 

Sołtysi i przewodniczący sami również 
podejmują inicjatywy nakierowane na 
poprawę jakości życia danej miejscowości 
lub osiedla. To wszystko odzwierciedla się 
w zgłaszanych do budżetu zadaniach, czy 
przedsięwzięciach realizowanych z fun-
duszy sołeckich i osiedlowych. Choć soł-
tysi nie są w stanie w pojedynkę zaspokoić 
wszystkich potrzeb mieszkańców, to jed-
nak robią co w ich mocy, by się to udało. 
Nierzadko przy wsparciu właśnie miesz-
kańców danej miejscowości.

Podczas spotkania zorganizowanego 
z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa 
podziękowania za pracę na rzecz swoich 
lokalnych społeczności oraz za zaangażo-

wanie na rzecz rozwoju i poprawy jakości 
życia całej Gminy Boguchwała złożyli 
Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol 
oraz Zastępca Burmistrza Justyna Placha-
-Adamska. Niech wzajemna współpraca 
i zrozumienie zarówno z mieszańcami, 
jak i władzami samorządowymi Gminy 
Boguchwała przynosi radość i realizację 
nowych wyzwań. Niech nigdy nie zabrak-
nie Wam wytrwałości, pomysłów na nowe 
przedsięwzięcia oraz inicjatyw integrują-
cych lokalną społeczność – podkreślano 
w podziękowaniach. Nie zabrakło pa-
miątkowych dyplomów oraz upominków. 
Na terenie Gminy Boguchwała pracę na 
rzecz mieszkańców świadczy 9 sołtysów 
i 4 przewodniczących zarządów osiedli. 

UM
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II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej  
w Boguchwale

23 lutego w Miejskim Centrum 
Kultury w Boguchwale odbyła się II 
sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej. 
Na początku obrad ślubowanie złożyli 
Radni, którzy nie mogli być obecni na 
pierwszej sesji. Radni obradowali nad 
planowanymi na 2021 rok działaniami, 
a także przyjęli projekt budżetu, który 
posłuży realizacji założonych zadań. 

Debatowano także nad innymi ini-

cjatywami, które Młodzieżowa Rada 
Miejska chce podjąć już na wiosnę, 
a także nad zwiększeniem popularności 
Rady. Radni podali wiele interesujących 
pomysłów i rozwiązań, które zostały 
dokładnie przeanalizowane i zaakcepto-
wane przez zgromadzonych. 

W obradach wzięli udział zaprosze-
ni goście: Zastępca Burmistrza Justy-
na Placha-Adamska, Przewodniczący 

Rady Miejskiej Piotr Pustelny, a także 
Dyrektor MCK w Boguchwale Agniesz-
ka Czarnik-Buż, Dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Boguchwale 
Anna Wolska, Dyrektor LOK „Razem” 
w Niechobrzu Mateusz Witczuk oraz 
Dyrektor LOK „Wspólnota” Maciej So-
botowski. 

MRM / UM

Kolejny etap Programu Smart City
Trwa realizacja projektu "Boguchwała 

Smart City - rekonfigurowany dynamicz-
nie system monitoringu bezpieczeństwa 
ekologicznego i publicznego z detekcją 
źródeł, emitentów i wydzieleniem obsza-
rów bezpieczeństwa" dofinansowanego 
z Funduszy Europejskich w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
2014-2020.

Do tej pory w ramach projektu odby-
ły się spotkania informacyjno-edukacyj-
ne z mieszkańcami Gminy Boguchwała, 
podczas których rozdano materiały pro-
mujące projekt. Zorganizowano także 
Grę Miejską "Boguchwała - Smart City 
w stronę ekologii", której głównym celem 
było przybliżenie zagadnień związanych 
z poprawą bezpieczeństwa ekologicznego 
i publicznego. Przeprowadzono również 
konkurs plastyczny "Smart City w moim 
mieście", dla uczniów szkół z Gminy Bo-

guchwała.  Dokonano także zakupu dro-
na, który odbył już pierwsze loty testowe, 
weryfikujące jakość powietrza na terenie 
Gminy Boguchwała. 

Obecnie realizowany jest kolejny etap 
projektu. Zakupiono i zamontowano in-
stalację pilotażową: 4 węzły stacjonarne, 
3 węzły hydr., komputer, serwer, router, 
kamery oraz tablicę świetlną. 

Węzły stacjonarne zawierają m.in. 
czujniki pyłów PM1/PM2.5/PM10, czuj-
nik pomiaru gazu, stację pogodową, czuj-
nik pomiaru poziomu hałasu/ dźwięku, 
czujnik pomiaru efektu Halla (zagrożenie 
elektromagnetyczne), a także kamerę. 
Węzły zlokalizowano na dachu Urzędu 
Miejskiego w Boguchwale, na dachu re-
mizy OSP w Boguchwale oraz na słupach 

energetycznych przy ul. Lubomirskiego 
i ul. Grunwaldzkiej w Boguchwale. 

Powstały także trzy węzły hydrologicz-
ne wyposażone w czujnik pomiaru tem-
peratury, wilgotności i ciśnienia; stację 
pogodową oraz czujnik badający poziom 
lustra wody. Urządzenia zostały zamonto-
wane na mostach na rzece Wisłok w Za-
rzeczu, rzece Lubcza w Racławówce oraz 
na Potoku Mogielnickim w Mogielnicy. 

Wyniki pomiarów będą wyświetlane 
na tablicy multimedialnej umieszczonej 
na placu obok Centrum Handlowego 
Stokrotka w Boguchwale, a także dostęp-
ne dla mieszkańców poprzez specjalną 
aplikację. Całkowita wartość projektu Bo-
guchwała Smart City wynosi 1 749 000 zł.

UM 
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Przyszedł czas na nową jakość  
w gminnej spółce GOKOM

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

Spółka komunalna to 
ważne ogniwo naszego sa-
morządu. To dzięki niej 
w naszych kranach płynie 
woda, mamy kanalizację 
sanitarną i zapewniony 
odbiór odpadów. Spółka 
zajmuje się też bieżącym 
utrzymaniem gminnej in-
frastruktury drogowej oraz 
usługami budowlanymi.

Mamy co do niej wiele 
oczekiwań i chcemy żeby 
jakość jej usług była coraz 
lepsza. Dlatego stopniowo 
wprowadzamy zmiany. Park 
maszynowy GOKOM po-
większył się ostatnio o nową 
śmieciarkę Volvo za kwotę 
ponad 530 tys. zł, zakupioną 
przy wsparciu WFOŚiGW.

Spółka zakupiła nowy 
ciągnik Deutz-Fahr, który 
wyposażono w pług do od-
śnieżania oraz piaskarkę do 
posypywania dróg. Do cią-
gnika zakupiono również ko-
siarkę bijakową do koszenia 
poboczy.

W ostatnich dniach na te-
renie gminy testowana była 

także zamiatarka elewatorowa 
z mechanicznym transportem 
zanieczyszczeń przeznaczona 
do utrzymania czystości dróg 
i chodników. W najbliższym 
czasie GOKOM stanie się 
właścicielem takiego urządze-
nia. W planach spółki na ten 
rok jest też zakup profesjonal-
nego rozdrabniacza do gałęzi.

Spółkę czekają również 
zmiany personalne. Na po-
czątku marca rezygnację ze 
stanowiska Prezesa Zarzą-
du złożył pan Marek Janda. 
Rada Nadzorcza w dniu 15 
marca ogłosiła konkurs na to 
stanowisko. Do czasu wyło-
nienia nowego prezesa jego 
funkcję będzie pełnił pan Je-
rzy Opaliński. 

Dodatkowo, wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców, po sezonie zi-
mowym Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych od 14 kwietnia 2021 
r. będzie czynny również 
w każdą środę w godz. 14:00-
18:00.

UM
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Kolejne tereny inwestycyjne na sprzedaż
Inwestowanie w rozwój przedsiębiorczości przynosi za-

mierzone efekty. Zmianę w krajobrazie Wisłoczyska widać 
już gołym okiem – powstają obiekty kolejnych firm, które 
lokują swój kapitał w Boguchwale.

W 2015 r. zakończyła się realizacja projektu, którego 
celem było zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy 
Boguchwała poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego pod 
działalność gospodarczą o łącznej powierzchni 4,23 ha wraz 
z przebudową drogi dojazdowej. Realizacja inwestycji o war-
tości ponad 2,6 mln zł objęła budowę kanalizacji sanitarnej, 
budowę pompowni ścieków sanitarnych z zasilaniem elek-
trycznym, przyłącz wodociągowy, kanalizację sanitarną oraz 
jezdnię o nawierzchni bitumicznej z poboczami.

W grudniu 2018 r. zakończyły się natomiast prace przy bu-
dowie drogi gminnej łączącej ul. Kwiatkowskiego z krajową 
19. Nowa droga zapewniła łatwość dojazdu dla użytkowników 
boguchwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W zakresie 
inwestycji znalazła się również przebudowa 285-metrowego 
odcinka drogi krajowej z budową skrzyżowania. Wartość in-
westycji przekroczyła 5 mln zł, a projekt otrzymał dofinanso-
wanie z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej.
Kolejną inwestycją było zakończone w październiku ubie-

głego roku uzbrajanie dalszych terenów w ramach projektu 
„Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na 
terenie ROF – etap drugi” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na Wi-
słoczysku wybudowano nowe urządzenia infrastruktury 
technicznej. Wykonano sieci wodociągowe, sieci kanalizacji 
sanitarnej, powstała pompownia ścieków, a także kanalizacja 
deszczowa wraz z oczyszczalnią wód deszczowych oraz drogi 
wewnętrzne. Wartość prac projektowych i budowlanych wy-
niosła ponad 3 mln zł.

Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych przy-
niosło efekty. Kolejni przedsiębiorcy pojawią się w boguchwal-
skiej strefie ekonomicznej. W ramach przetargu przeprowa-
dzonego w grudniu 2020 r. działki nabyło 5 nowych firm. 
Na początku marca 2021 r. ogłoszony został kolejny przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż działki o powierzchni 3 ha. 
Inwestorów zapraszamy do uczestnictwa w przetargu w dniu 
18 maja.

UM
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INFORMACJE

Stop pożarom traw
Przełom zimy i wiosny to okres, 

w którym wyraźnie wzrasta liczba 
pożarów łąk i nieużytków rolnych. 
Spowodowane jest to wypalaniem su-
chych traw i pozostałości roślinnych. 
Obszary te są doskonałym materiałem 
palnym, co w połączeniu z nieodpo-
wiedzialnością ludzi skutkuje gwał-
townym wzrostem pożarów. W Polsce 
w 2020 roku odnotowano 128 754 po-
żary, wśród których było 41  714 po-
żarów traw na łąkach i nieużytkach 
rolnych. Aż 51% z nich miało miejsce 
w marcu i kwietniu. 

Za większość pożarów traw odpo-
wiedzialny jest człowiek. Niestety, wśród 
wielu ludzi panuje przekonanie, że spale-
nie suchej trawy użyźni w sposób natural-
ny glebę, co spowoduje szybszy i bujniej-
szy wzrost młodej trawy, a tym samym 
przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to 
jednak błędne myślenie. Rzeczywistość 
wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do 
nieodwracalnych, niekorzystnych zmian 
w środowisku naturalnym - ziemia wy-
jaławia się, zahamowany zostaje bardzo 
pożyteczny, naturalny rozkład resztek ro-
ślinnych oraz asymilacja azotu z powie-
trza. Do atmosfery przedostaje się szereg 
związków chemicznych, będących truci-
znami zarówno dla ludzi jak i zwierząt.

Pożary łąk i lasów powodują ogromne 
straty materialne. Często z dymem idzie 
dorobek wielu pokoleń. Szacowane stra-
ty w wyniku pożarów traw, które powsta-
ły w 2020 roku to 20 368  800 złotych. 
Średni czas trwania akcji gaszenia poża-
ru trawy wynosi 53 minuty. W 2020 roku 

średnio co 12 minut strażacy wyjeżdżali 
do pożarów traw i nieużytków rolnych. 
Niejednokrotnie w takich pożarach lu-
dzie tracą dobytek całego życia. Wystę-
puje również bezpośrednie zagrożenie 
dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

W 2020 roku podczas akcji ratowni-
czych związanych z gaszeniem pożarów 
traw zużyto 139 735 754 litry wody, co 
odpowiada pojemności 37 basenów 
olimpijskich. Pożary traw na nieużyt-
kach, z uwagi na ich charakter i zazwy-
czaj duże rozmiary, angażują dużą licz-
bę strażaków i zasobów ratowniczych. 
Każda tego typu interwencja to poważny 
wydatek finansowy. Strażacy, zaangażo-
wani w gaszenie pożarów traw na łąkach 
i nieużytkach, w tym samym czasie mogą 
być potrzebni do ratowania życia, zdro-
wia i mienia ludzkiego w innym miejscu. 
Może się zdarzyć, że przez lekkomyśl-
ność ludzi związaną z wypalaniem traw, 
nie dojadą na czas tam, gdzie są bardzo 
potrzebni.

Należy podkreślić, że prędkość roz-
przestrzeniania się pożaru może wynosić 
ponad 20 km/h. W rozprzestrzenianiu 
ognia pomaga także wiatr. W wypadku 
dużej jego prędkości i gwałtownej zmia-
ny kierunku, pożary bardzo często wy-
mykają się spod kontroli i przenoszą na 
pobliskie lasy oraz zabudowania.

Wypalanie traw grozi konsekwencja-
mi prawnymi. O tym, że postępowanie 
takie jest niedozwolone mówi m.in. usta-
wa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. 
zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania 

łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pa-
sów przydrożnych, szlaków kolejowych 
oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131 
pkt. 12: „Kto (...) wypala łąki, pastwiska, 
nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki 
kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – 
podlega karze aresztu albo grzywny”.

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 wrze-
śnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1463 z późn. zm.); „w lasach oraz na tere-
nach śródleśnych, jak również w odległo-
ści do 100 m od granicy lasu, zabrania się 
działań i czynności mogących wywołać 
niebezpieczeństwo, a w szczególności:
- rozniecenia ognia poza miejscami wy-
znaczonymi do tego celu przez właści-
ciela lasu lub nadleśniczego, korzysta-
nia z otwartego płomienia, wypalania 
wierzchniej warstwy gleby i pozostałości 
roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą su-
rowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 
maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. 
U. z 2021 r., poz. 281 t.j.) – kara aresz-
tu, nagany lub grzywny, której wysokość 
w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 
do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 
z 2020r. poz. 1444 z późn. zm.) stanowi: 
„Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża 
życiu lub zdrowiu wielu osób albo mie-
niu w wielkich rozmiarach, mające po-
stać pożaru, podlega karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 10”.
Więcej informacji na stronie:  
www.stoppozaromtraw.pl

fot. Stop Pożarom Traw
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KRONIKA

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca w Polsce 

obchodzony jest Na-
rodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”. 
Jest to upamiętnienie wy-
darzeń z 1951 roku, kiedy 
to w więzieniu mokotow-
skim wykonano wyrok 
śmierci na siedmiu człon-
kach IV Zarządu Główne-
go Zrzeszenia „Wolność 
i Niezawisłość”: Łukaszu 
Cieplińskim, Mieczysła- 
wie Kawalcu, Józefie Ba-
torym, Adamie Lazaro-
wiczu, Karolu Chmielu, 
Józefie Rzepce oraz po-
chodzącym z Nosówki 
Franciszku Błażeju.

W dniu obchodów tego 
święta, Burmistrz Bo-
guchwały Wiesław Kąkol, 
Zastępca Burmistrza Justy-
na Placha-Adamska oraz 
Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Nosówce Bożena 
Łyszczek złożyli wiązanki 
kwiatów oraz zapalili zni-
cze pod pomnikiem żoł-
nierza wyklętego mjr 
Franciszka Błażeja, znajdu-

jącym się przy Szkole Pod-
stawowej w Nosówce.

Życie i walkę mjr. Błażeja 
upamiętnia także popier-
sie w Rzeszowie, które jest 
elementem odsłoniętego 
w 2013 roku monumentu 
płk. Łukasza Cieplińskie-
go oraz jego podkomend-
nych. Fundatorem popiersia 
był samorząd Gminy Bo-
guchwała.
Major Franciszek Błażej ps. 
„Roman”, „Bogusław”, uro-
dził się 27 października 1907 
roku w Nosówce, syn Łuka-
sza i Marii z domu Kalandyk. 
Był oficerem zawodowym 
w 84. pułku piechoty. Brał 
udział w kampanii wrześnio-
wej 1939 roku. Włączył się 
w działalność konspiracyj-
ną, jako oficer szkoleniowy, 
następnie jako oficer opera-
cyjny Inspektoratu AK Rze-
szów. W październiku 1944 
roku brał udział w nieudanej 
próbie uwolnienia z rąk UB 
więźniów w zamku rzeszow-
skim. W latach 1945-1946 
pełnił funkcję kierownika 

Wydziału w Zarządzie Ob-
szaru Południowego „WiN”. 
Był również współredak-
torem podziemnego pisma 
„Orzeł Biały”. Od grudnia 
1946 roku do aresztowania 
w 1947 roku był prezesem 
Obszaru Południowego 
„WiN”.
Aresztowany w Krako-
wie 2 września 1947 roku. 
W śledztwie torturowa-
ny tak, że - według relacji 
współwięźniów - „ciało 
odpadało mu od kości”. Po 
trzyletnim śledztwie skaza-
ny wyrokiem WSR w War-
szawie z dnia 14 paździer-
nika 1950 roku na karę 
śmierci. Wyrok wykonano 

w więzieniu mokotowskim 
strzałem w tył głowy 1 
marca 1951 roku o godzi-
nie 20:35. W tym samym 
dniu wyroki wykonano na 
całym IV Zarządzie Głów-
nym „WiN” na czele z Łu-
kaszem Cieplińskim.
W 1992 roku Sąd War-
szawskiego Okręgu Woj-
skowego unieważnił wy-
rok, a w 2010 Prezydent 
RP odznaczył go pośmiert-
nie Krzyżem Wielkim Or-
deru Odrodzenia Polski. 
Franciszek Błażej został 
pośmiertnie awansowany 
do stopnia majora.

UM 

W Niechobrzu zostaną upamiętnieni  
płk. Kalandyk i kpt. Kawa

25 lutego 2021 r. w sali 
kolumnowej Podkarpackie-
go Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie odbyło się kolejne 
posiedzenie Komitetu Ochro-
ny Pamięci Walk i Męczeństwa 
działającego przy Oddziale IP-
N-KŚZpNP w Rzeszowie.  

Podczas posiedzenia Ko-
mitet pozytywnie zaopi-
niował upamiętnienie płk. 
Józefa Kalandyka i kpt. Stani-
sława Kawy, poprzez umiesz-
czenie pamiątkowych tablic 
przy Krzyżu Milenijnym 
w Niechobrzu. Wnioskodaw-
cą był Lokalny Ośrodek Kul-

tury „Razem” w Niechobrzu, 
a instytucję na posiedzeniu 
Komitetu reprezentował dy-
rektor Mateusz Witczuk.
Kapitan Stanisław Kawa 
– urodzony w Niechobrzu 
w 1915 r., zmarł w Hamilton 
w 1988 r., uczestnik wojny 
Polski w 1939 r., żołnierz Pol-
skich Sił Powietrznych, służył 
w 304 Dywizjonie Bombo-
wym im. ks. Józefa Poniatow-
skiego w Wielkiej Brytanii, 
kawaler Srebrnego Krzyża 
Orderu Virtuti Militari.     
Pułkownik Józef Kalandyk 
– urodzony w Niechobrzu 

w 1898 r., zmarł w Warszawie 
w 1952 r., żołnierz Legionów 
Polskich, dowódca 40 Pułku 
Piechoty Dzieci Lwowskich, 
komendant Centralnej Szkoły 

Podoficerów Korpusu Ochro-
ny Pograniczna, kawaler Zło-
tego i Srebrnego Krzyża Orde-
ru Virtuti Militari. 

LOK Niechobrz 

Józef Kalandyk Stanisław Kawa
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IX Międzynarodowy 
Konkurs Plastyczny  

"Wesołego Alleluja" 

Uczennica z Nosówki finalistką  
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

EDUKACJA

18 lutego 2021 roku Komitet Główny 
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 
Szkół Podstawowych (OLiJPSP) zakwa-
lifikował uczennicę Szkoły Podstawowej 
w Nosówce Martynę Maternę do finału 
konkursu, który odbędzie się pod ko-
niec marca tego roku.

Droga do finału była długa i żmud-
na. Uczennica przeszła I etap (szkol-
ny) w październiku 2020 roku, pisząc 
rozprawkę na wybrany temat. II etap 
(okręgowy) odbył się w styczniu (część 
pisemna: rozprawka i test językowy) 
oraz  w lutym (część ustna: analiza 
i interpretacja wybranych tekstów 
poetyckich).

Z okręgu podkarpackiego do finału 
dostało się zaledwie czworo uczniów. 
Udział w III etapie OLiJPSP oznacza dla 
uczennicy tytuł finalisty, zwolnienie 

z egzaminu ósmoklasisty z języka 
polskiego i pierwszeństwo w  wyborze 
szkoły średniej po ukończeniu  eduka-
cji w szkole podstawowej. Dodatkowo 
Martyna w decydującym etapie powal-
czy o tytuł laureata Olimpiady. W przy-

gotowaniu się do konkursu uczennicy 
pomaga polonista SP w Nosówce Arka-
diusz Witalec.

SP Nosówka

Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej za-
prasza dzieci przedszkolne oraz uczniów szkół 
podstawowych do udziału w IX Międzynarodo-
wym Konkursie Plastycznym „Wesołego Allelu-
ja”. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie 
kartki świątecznej w formacie A-5 – kompozycja 
na płaszczyźnie. Prace muszą zostać wykonane 
indywidualnie i samodzielnie.  

Do głównych celów konkursu należą pobudze-
nie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, uka-
zanie tradycji narodowych związanych ze Święta-
mi Wielkanocnymi oraz nawiązanie współpracy 
z innymi szkołami z kraju i ze świata.  

Wielkanocne, plastyczne przedsięwzięcie or-
ganizowane jest przez szkołę od 2013 r. W tym 
roku, już po raz dziewiąty, organizatorzy czekają 
na kartki świąteczne od dzieci z Polski, Europy 
i świata.

Termin nadsyłania prac mija 9 kwietnia 2021r. 
Regulamin konkursu dostępny na stronie www.
spwolazglobienska.pl.

SP Wola Zgłobieńska 
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Próbne egzaminy ósmoklasistów

EDUKACJA

W dniach 17-19 marca w szkołach 
podstawowych z terenu Gminy Bo-
guchwała odbyły się próbne egzaminy 
ósmoklasisty. 

Testy dla uczniów zostały przygoto-
wane przez Centralną Komisję Egzami-
nacyjną w oparciu o zasady, które będą 
obowiązywać na egzaminie w maju 
2021 roku. Testy odbywały się stacjo-
narnie, z zachowaniem wszelkich reguł 
dotyczących bezpieczeństwa sanitarne-
go.  

Egzaminy obejmowały trzy przed-
mioty: język polski, matematykę oraz 

język angielski. Wyjątkowo, w tym roku, 
decyzją Ministra Edukacji i Nauki, 
w związku z epidemią i koniecznością 
prowadzenia edukacji zdalnej, egzamin 
ósmoklasisty zostanie przeprowadzony 
na podstawie wymagań egzaminacyj-
nych, a nie jak w ubiegłych latach zgod-
nie z wymaganiami określonymi w pod-
stawie programowej. 

Uczniom klas ósmych życzymy po-
wodzenia na egzaminach końcowych, 
które rozpoczną się 25 maja 2021 r. 

źródło i foto:  
SP Wola Zgłobieńska, SP Boguchwała  

Dzień Kolorowej skarpetki czyli  
Światowy Dzień Zespołu Downa

21 marca na całym świecie obcho-
dzony był Dzień Zespołu Downa. Or-
ganizatorzy namawiali, by z tej okazji 
założyć kolorowe skarpetki nie do 
pary, celem przypomnienia społeczeń-
stwu, że między nami żyją osoby, które 
na co dzień zmagają się z poczuciem 
odrębności i niedopasowania.

Światowy Dzień Zespołu Downa 
dostał ustanowiony w 2005 roku z ini-
cjatywy Europejskiego Stowarzyszenia 
Zespołu Downa. Od 2012 roku patronat 
nad obchodami sprawuje Organizacja 
Narodów Zjednoczonych. Data obcho-
dów jest symboliczna – przypada na 21. 
dzień trzeciego miesiąca w roku, nawią-
zując do trzeciego chromosomu w 21. 
parze chromosomów, powodującego 
występowanie tej wady genetycznej.

Z tej okazji dzieci z klas młodszych Szko-

ły Podstawowej w Lutoryżu uczestniczyły 
w lekcjach empatii, podczas których na 
chwilę wczuły się w sytuację osoby niepeł-
nosprawnej. Podczas zajęć uczniowie po-
znawali różne rodzaje niepełnosprawności, 
w tym Zespołu Downa, doświadczali trud-
ności, jakie towarzyszą na co dzień osobom 
dotkniętym chorobą. Niektóre zadania 
okazały się trudniejsze, niż się wydawało. 
Dzieci uczyły się akceptacji, empatii oraz 
zrozumienia. Dowiedziały się, że osoby 
niepełnosprawne mają takie same marze-
nia, chcą być zauważone i docenione, chcą 
móc uczestniczyć we wszystkich formach 
życia społecznego, mieć przyjaciół i cieszyć 
się w pełni każdą chwilą. 

Podczas lekcji nie zabrakło także  ko-
lorowych skarpetek. Uczniowie i nauczy-
ciele założyli je pokazując, że nikt nie 
jest dziwny, po prostu wszyscy jesteśmy 

różni, a ta różność czyni nas zawsze WY-
JĄTKOWYMI.

źródło i fot. SP Lutoryż

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zgłobniu 
uczcili rocznicę śmierci Tadeusza Nalepy

8 marca uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Zgłobniu upamiętnili 14. 
rocznicę śmierci wybitnego polskiego 
muzyka Tadeusza Nalepy. 

W kąciku bibliotecznym poświęco-
nym artyście, po raz kolejny zabrzmiał 
przebój „Kiedy byłem małym chłop-
cem” w wykonaniu Pauliny Ostafińskiej. 
Spotkanie było ilustrowane ciekawost-
kami z życia muzyka. Przypomniano 
również film „ Z Andrusem po Galicji”. 
To w tym właśnie miejscu została na-

grana piosenka podsumowująca część 
filmu o Gminie Boguchwała.

Tadeusz Nalepa urodził się 26 sierp-
nia 1943 r. w Zgłobniu. Był autorem tek-
stów, kompozytorem, gitarzystą i wo-
kalistą zespołów takich jak Blackout, 
Brekout, czy Dżem. Był nazywany „oj-
cem polskiego bluesa”, stworzył utwory 
takie jak „Kiedy byłem małym chłop-
cem”, „Modlitwa”, „Gdybyś kochał, hej” 
i wiele innych.  

SP Zgłobień  
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Weekend dla kobiet  
z Miejskim Centrum Kultury

KULTURA I ROZRYWKA

W dniach 5-7 mar-
ca, z okazji Dnia Kobiet, 
Miejskie Centrum Kultury 
w Boguchwale organizowa-
ło trzydniowe święto, wy-
pełnione cyklem ciekawych 
warsztatów i zajęć dla Pań. 

W piątek zwrócono szcze-
gólną uwagę na rozwój pasji 
i rozwój osobisty. Odbyły się 
warsztaty malarskie z Anną 
Pacuła – Cyzio „Tożsamość 

kobiety”, warsztaty „Pew-
ną siebie być!” prowadzone 
przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Boguchwale, 
a także warsztaty ceramiczne 
z Katarzyną Być pod hasłem 
„Ozdabianie ceramiki”.

W sobotę organizatorzy 
zaproponowali mieszkan-
kom gminy zajęcia ruchowe. 
Przeprowadzono maraton 
taneczny dla dzieci z Pauliną 

Materną, maraton aerobiku 
z Barbarą Rzepką, maraton 
zumby z Anetą Lisowicz oraz 
maraton samby brazylijskiej 
z Rejane Moura.

W niedzielę uczestniczki 
zajęć tworzyły piękne ozdo-
by do dekoracji wnętrz w ra-
mach warsztatów florystycz-
nych „Las w szkle” i „Obraz 
z chrobotka” prowadzonych 
przez Agnieszkę Pilawę – 

Kocur, a także warsztatów rę-
kodzielniczych „Flower Box” 
i „Stroik wielkanocny”, które 
realizowała Małgorzata Boć. 

Organizatorzy dziękują 
wszystkim instruktorom, 
prowadzącym zajęcia, a tak-
że uczestniczkom za wspólną 
zabawę i twórcze uczczenie 
święta kobiet.

źródło i foto:  
MCK Boguchwała  

Premierowy pokaz sztuki GIAUR
27 lutego w Lutoryżu odbył się pre-

mierowy pokaz spektaklu „Giaur” na 
podstawie utworu G.G. Byrona, w wyko-
naniu Teatru NEMNO. 14 marca sztuka 
została odegrana także na scenie Miej-
skiego Centrum Kultury w Boguchwale.  

Pomysłodawcą, aktorem i reżyserem 
spektaklu jest Henryk Hryniewicki. 
Scenografię i projekcję video przygo-
towała Dagmara Jemioła-Hryniewicka, 
a muzykę Piotr Zygma.

Projekt zrealizowany przy współpra-

cy Lokalnego Ośrodka Kultury Razem 
w Niechorzu w ramach stypendium 
twórczego Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

źródło i foto:  
LOK Razem, MCK  
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Regionalna Galeria Pamięci przy  
Lokalnym Ośrodku Kultury w Niechobrzu

KULTURA I ROZRYWKA

Lokalny Ośrodek Kultury „Razem” 
w Niechobrzu rozpoczyna tworzenie 
stałej i mobilnej Regionalnej Galerii 
Pamięci. Od blisko roku pozyskuje 
materiały dotyczące przeszłości Gmi-
ny Boguchwała. 

Galeria przede wszystkim będzie 
zbiorem wspomnień ludzi i życia co-
dziennego w dawnych czasach. Będą 
także materiały dotyczące ważnych 
zasłużonych postaci. Dzięki przekwa-
lifikowaniu grantu w wysokości 10 tys. 
zł pozyskanego przez LOK z Fundacji 
Orlen, Regionalna Galeria Pamięci zo-

stanie odpowiednio doposażona. 
Wielkim wkładam w tworzonej Ga-

lerii są dostarczane przez mieszkańców 
materiały, zdjęcia itp. Liczymy, że zbio-
ry będą się powiększać dzięki Waszym 
prywatnym pamiątkom. Robimy jedynie 
kopie, nie prosimy byście oddawali nam 
Wasze cenne pamiątki – podkreślają or-
ganizatorzy akcji. 

W ramach Galerii będą również 
prowadzone lekcje historii regionu. 
W przypadku zainteresowania współ-
pracą w zakresie utworzenia Regional-
nej Galerii Pamięci i chęcią przekaza-

nia pamiątek, należy kontaktować się 
z LOK „Razem” w Niechobrzu, adres 
e-mail: lok.niechobrz@gmail.com 

LOK „Razem” w Niechobrzu 

Rusza III edycja Gminnego  
Konkursu Recytatorskiego  

pn. „W świecie poezji i pieśni Karola Wojtyły” 
Z okazji zbliżającej się 101 rocznicy 

urodzin Jana Pawła II Gminna Biblio-
teka filia w Mogielnicy wraz ze Szkołą 
Podstawową w Mogielnicy zapraszają 
serdecznie wszystkich uczniów ze szkół 
podstawowych z terenu Gminy do wzię-
cia udziału w III Gminnym Konkursie 
Recytatorskim  pn. „W ŚWIECIE PO-
EZJI I PIEŚNI KAROLA WOJTYŁY”.

Chcielibyśmy, aby to spotkanie z twór-
czością Karola Wojtyły było pięknym 
znakiem uczestnictwa w kolejnej rocz-
nicy urodzin naszego rodaka, ale także 
inspiracją do pogłębienia wiedzy na te-
mat życia i działalności Papieża Polaka 
– podkreślają organizatorzy.

Konkurs obejmuje dwie kate-
gorie: recytacja wiersza lub pio-
senka twórczości Karola Wojtyły. 
Kartę zgłoszeniową uczestnik może 

dostarczyć organizatorowi drogą ma-
ilową (ania.grzebyk@interia.pl) do 
10.05.2021r. 

Ze względu na obecną sytuację epi-
demiologiczną, konkurs odbędzie się 
drogą multimedialną. Chętnych pro-
szeni są o nagranie swojego wystąpienia 
w formie filmu i przesłanie na podany 
wyżej adres mailowy wraz z kartą zgło-
szeniową. Laureaci konkursu zostaną 
powiadomieni telefonicznie o decyzji 
komisji konkursowej, a nagrody prze-
słane pocztą przez Organizatora na po-
dany adres. Rozstrzygnięcie konkursu 
odbędzie się 18 maja 2021 roku na pro-
filu FB Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Boguchwale.
Regulamin konkursu dostępny na stro-
nie: www.biblioteka-boguchwala.pl 

GBP w Boguchwale 
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Konkurs ”ULEPIMY COŚ RAZEM?” rozstrzygnięty
We współpracy ośrodków kultury  

działających na terenie Gminny Bo-
guchwała przeprowadzono Konkurs 
„ULEPIMY COŚ RAZEM?”. Zadaniem 
konkursowym było ulepienie rzeźby 
śnieżnej i przesłanie do organizatorów 
zdjęcia. Uczestnicy konkursu wykazali 
się duża kreatywnością. Nadesłano łącz-
nie 58 zgłoszeń.

Oceny prac konkursowych dokonało 

Jury w składzie: Dagmara Jemioła-Hry-
niewicka – absolwentka Wydziału Sztuki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Akade-
mii Sztuk Pięknych w Katowicach; Barba-
ra Porczyńska - artystka malarka, dokto-
rantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu 
Rzeszowskiego; Katarzyna Być - absol-
wentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
oraz Uniwersytetu Ludowego, pedagog, 
ceramik, rękodzielnik.

Pierwsze miejsce w konkursie przy-
znano Annie Trznadel z Niechobrza, 
drugie Zuzannie Kopera z Woli Zgło-
bieńskiej, a trzecie Wojciechowi Derę-
gowskiemu z Lutoryża. Wyróżnienia 
otrzymali Weronika Pawełek, Szymon 
Trznadel i Amelia Jacek. 

Nagrodzeni otrzymali bony podarun-
kowe. 

LOK „Wspólnota”  
w Zgłobniu 

Nordic Walking z Lokalnym  
Ośrodkiem Kultury „Razem” w Niechobrzu

Lokalny Ośrodek Kultury „Razem” 
w Niechobrzu zaprasza na wspólne 
marsze i treningi nordic walking osoby 
w każdym wieku. W ramach funkcjono-
wania grupy prowadzone będą zajęcia 
z instruktorem, nauka poprawnej tech-
niki marszu, wspólne marsze, treningi 
z zaproszonymi gośćmi, istnieje także 
możliwość udziału w zawodach i zro-
bienia kursu instruktorskiego. Wspólne 
treningi odbywają się w czwartki o go-
dzinie 18:00, a główną bazą jest Gminne 
Centrum Sportu i Rekreacji w Niechob-
rzu. Chęć dołączenia do grupy należy 
zgłaszać na adres: nw.boguchwala@
gmail.com.

Nordic Walking to forma rekreacji 
polegająca na marszach ze specjalnymi 
kijami. Wymyślony został w Finlandii 
w latach 20. XX wieku, jako całoroczny 
trening dla narciarzy biegowych. Znany 
był tam pod nazwą Sauvakävely, co ozna-
cza „marsz z kijkami”. W porównaniu 
do zwyczajnego marszu, nordic walking 
angażuje stosowanie siły do kijków z obu 
stron. Z tego powodu osoby go uprawiają-
ce angażują więcej partii mięśni, chociaż 
mniej intensywnie. Badania wykazały, że 
dobry trening techniki nordic walkingu 
pozwala osiągnąć takie korzyści zdrowot-
ne jak: usprawnienie układu oddechowe-
go i sercowo-naczyniowego, odciążenie 

stawów w tym dolnego odcinka kręgosłu-
pa, zwiększenie poboru tlenu przeciętnie 
o 20 do 58%, w zależności od intensywno-
ści wbijania kijków.

LOK „Razem” w Niechobrzu,  
www.wikipedia.pl , fot. M. Witczuk
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Dotacje dla stowarzyszeń kulturalnych  
w ramach programu EtnoPolska

Stowarzyszenie Krzewienia Kul-
tury Zespół Pieśni i Tańca Kompa-
nija w Boguchwale, działające we 
współpracy z Miejskim Centrum 
Kultury w Boguchwale uzyskało dota-
cję w kwocie 45 000 zł, dla projektu 
„Kompanija tańczy, Kompanija śpie-
wa - tradycja i współczesność” z pro-
gramu „EtnoPolska” 2021, organizo-
wanego przez Narodowe Centrum 
Kultury.

Wsparcie finansowe w kwocie 
17  000 zł w ramach programu otrzy-
mało także Stowarzyszenie „Gdzieś 
Tu” współpracujące z Lokalnym 
Ośrodkiem Kultury „Wspólnota” 
w Zgłobniu. W ramach realizacji zada-
nia  na przełomie sierpnia i września 
organizacja będzie  odświeżać trady-

cje taneczne w Gminie Boguchwała. 
EtnoPolska to program Narodowe-

go Centrum Kultury, uruchomiony 
w 2018 roku. Jego celem jest tworzenie 
warunków dla wzmacniania lokalnej 
tożsamości kulturowej i  uczestnictwa 
w  kulturze, szczególnie w małych 

ośrodkach. Program zakłada preferen-
cje dla zadań realizowanych w  miej-
scowościach liczących nie więcej niż 
50 tysięcy mieszkańców. EtnoPolska 
wspiera unikatowe zjawiska folkloru 
wiejskiego i  miejskiego, wpływające 
w  istotny sposób na  wzrost kapitału 
kulturowego, aktywizację i  podnie-
sienie poziomu integracji społecznej 
na obszarach o utrudnionym dostępie 
do dóbr kultury.  Do tegorocznej edy-
cji programu wpłynęło  1846   wnio-
sków. Wyłoniono  308 beneficjentów, 
którzy na  realizację zgłoszonych 
przedsięwzięć otrzymają łączne dofi-
nansowanie w  wysokości  10  000  000 
złotych.

MCK,  
LOK „Wspólnota”,  

www.nck.pl 

Konkursy dla Kół Gospodyń Wiejskich
 Rozpoczął się nabór 

zgłoszeń do największe-
go konkursu kulinarnego 
dla Kół Gospodyń Wiej-
skich – „Bitwy Regionów”. 
W bieżących roku rywa-
lizacja będzie przebiegać 
w nowej formule: jury bę-
dzie oceniać pomysł na 
potrawę regionalną oraz jej 
prezentację w formie krót-
kiego filmu wideo. Zadanie 
polega na przygotowaniu 
opisu receptury i przepi-

su wykonania tradycyjnej 
potrawy regionalnej cha-
rakterystycznej dla regionu 
działania koła. Pula nagród 
wynosi ponad 35 000 zł. 
Konkurs prowadzony jest 
przez Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa. Szcze-
gółowe informacje na stro-
nie www.bitwaregionow.pl

Dodatkowo Kancela-
ria Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej zaprasza 
Koła Gospodyń Wiejskich 

do udziału w konkursie 
o Nagrodę Małżonki Pre-
zydenta RP. Nadrzędnym 
celem Konkursu jest uka-
zanie wielopłaszczyznowej 
działalności Kół Gospodyń 
Wiejskich w obszarach: 
społecznym, kulturalnym 
oraz edukacyjnym. Kon-
kurs polega na wypełnieniu 
karty zgłoszeniowej oraz 
przygotowaniu i nagraniu 
przez Koło krótkiego ama-
torskiego materiału audio-

wizualnego, który przed-
stawi w dowolny sposób 
działalność koła, a także 
najważniejsze informacje 
o Kole. Regulamin konkur-
su i karta zgłoszeniowa do-
stępne są na stronie www.
prezydent.pl/pierwsza-da-
ma/konkurskgw 

KOWR,  
www.bitwaregionow.pl,  

www.prezydent.pl 
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Niechobrzanin Michał Bartusik  
zwycięzcą Pucharu Polski w judo

Mieszkaniec Niechobrza 
Michał Bartusik wywal-
czył Puchar Polski seniorów 
w judo. Zawodnik reprezentu-
jący klub Millenium Rzeszów 
okazał się najlepszy w katego-
rii 73 kg. W decydującej walce 
pokonał Adama Stodolskie-
go. Aż cztery walki zwyciężył 
poprzez efektowny rzut na ip-
pon.  Zawody, które odbywały 
się w Piasecznie zgromadziły 
czołowych judoków kraju. 

To kolejny duży sukces 
Michała Bartusika. Zawodnik 
jest także brązowym medalistą 
zawodów Pucharu Świata Se-
niorów, srebrnym i brązowym 
medalistą zawodów Pucha-
ru Europy Seniorów, czte-
rokrotnym Mistrzem Polski 
seniorów oraz dwukrotnym 
Młodzieżowym Mistrzem 
Polski, a także trenerem „Fi-
ght-Fun Michał Bartusik”. 

Źródło i foto: Michał Bartusik     

Srebrne medale zawodników UKS Gimnasion 
Boguchwała na Mistrzostwach Podkarpacia

Początkiem marca w Stalowej Woli 
odbyły się XI Mistrzostwa Wojewódz-
twa Podkarpackiego w Boksie. Wzięło 
w nich udział ponad 70 zawodników 
i zawodniczek z naszego regionu. Do 
zawodów zgłoszonych zostało 4 repre-
zentantów Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „Gimnasion” Boguchwała. 

Reprezentantom klubu z terenu Gmi-
ny Boguchwała udało się wywalczyć 
dwa srebrne medale. Juniorka Wiktora 

Srokowska wywalczyła wicemistrzo-
stwo w kategorii do 51 kg, natomiast ju-
nior Mateusz Bubicz zajął drugie miej-
sce w kategorii do 81 kg. 

Podczas mistrzostw trener UKS 
„Gimnasion” Wacław Ciwiński ode-
brał brązową odznakę Podkarpackiego 
Okręgowego Związku Bokserskiego za 
działalność na rzecz okręgu. 

źródło i foto: www.facebook.com/
UKS.Gimnasion.Boguchwala

Siatkarki Lubczy odebrały złote medale  
Siatkarze zakończyli rozgrywki na III miejscu

W ostatnim meczu sezonu siatkarki 
Lubczy zwyciężyły z Feniksem Radym-
no 3:0, a po zakończeniu pojedynku 
odebrały złote medale, wywalczone 
w rozgrywkach Podkarpackiej 1. Ligi 
Kobiet w sezonie 2020/2021. Zespół 
z Racławówki zakończył zmagania 
kompletem 12 zwycięstw i 36 punktów, 
tracąc w całych rozgrywkach tylko jed-
nego seta. Mistrzowski tytuł wywalczy-
ły: Natalia Baran (kapitan), Weronika 
Mikulska (wicekapitan), Magdalena 
Maciej (wicekapitan), Sylwia Pacak, 
Justyna Kosiba, Alicja Węgrzyn, Ga-
briela Strączek, Katarzyna Niedziałek, 
Aleksandra Kalandyk, Natalia Murias, 
Aleksandra Barańska, Klaudia Cisek, 
Ewelina Gomułka, Mariola Ciepielow-
ska, Karolina Florczak, trener: Maciej 

Dziedzic. W kwietniu zespół będzie ry-
walizował w Lublinie w Ogólnopolskich 
Barażach o Awans do II Ligi Kobiet. 

Sezon sukcesem zakończyli także 
siatkarze Lubczy, rywalizujący w roz-
grywkach Podkarpackiej 1. Ligi Męż-
czyzn. Drużyna prowadzona przez 
Trenera Marka Samolewicza wywal-

czyła brązowy medal. Zespół dobrze 
spisywał się zwłaszcza w drugiej fazie 
sezonu, w której zwyciężył 9 z 10 ro-
zegranych spotkań i zanotował serię 
8 meczów z rzędu bez porażki, dzięki 
której niemal do ostatniej kolejki liczył 
się w walce o mistrzowski tytuł. W se-
zonie 2020/2021 zespół reprezentowali: 
Patryk Masłowski (kapitan), Mateusz 
Hołobut (wicekapitan), Grzegorz Kawa, 
Szymon Mędrygał, Jarosław Wnęk, 
Grzegorz Kasprzyk, Stanisław Kuśnierz, 
Bartłomiej Szalacha, Mateusz Kieś, Ma-
teusz Bryliński, Radosław Kielar, Dawid 
Woźniak, Dominik Worosz, Bartosz 
Krztoń, Konrad Witek, Jakub Kłeczek, 
Tomasz Włodyga oraz trener Marek Sa-
molewicz.

źródło:www.sstlubcza.com
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